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ALTYD 

 
In die Sterverlig Ouetehuis ontmoet ons vier inwoners. Elkeen van hulle het een 
of ander gebrekkigheid wat deel van oud word is, iets wat ingee, wat nie meer so 
lekker werk nie.  Hulle bly al vir baie jare saam en weet als van mekaar se doen 
en late, maar hulle lewens verander as ‘n jong fotograaf in hul midde tree. Die tyd 
is die hede. 
 
 
ROLVERDELING 

 
1. ADELBERT VISSER   

74 jaar oud. Op sy dag was hy ŉ pronkerige kêrel, en met vrouens is hy 
nog steeds sjarmant, maar hy staan nou aan die begin van demensie, en 
begin om dinge te vergeet. 

 
2. JOHANNES JACOBUS (J.J.) PRINSLOO 

68. JJ is ietwat grof, ‘n afgetrede boer. Hy en Adelbert het verskriklik 
baklei oor iets 'n paar jaar gelede, maar hulle praat nooit daaroor nie.  

 
3. GYSIE VERMAAK 

Op 92 is sy die oudste van die inwoners. Sy is in ‘n rolstoel en is amper 
heeltemal blind.   

 
4. LORRAINE DE BRUYN 

Lorraine is 58. Sy is die eienaar en bestuurder van die Sterverlig 
Ouetehuis. Van die bloupers dye in haar bolla wat elke oggend in plek 
gespuit word kyk sy af op die inwoners. Sy behandel hulle op ‘n 
passiewe/aggressief manier, asof hulle 'n klomp kinders is.  

 
5. MADELÉ 

Madelé is ‘n fotograaf in haar vroë twintigs.  
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ALTYD 

EERSTE TONEEL 

 

In die donker, speel die deuntjie “Old Folks" (Jacques Brel, gesing deur Jean 

Dell):  

“The old folks don't talk much 
And they talk so slowly when they do 
They are rich, they are poor, their illusions are gone 
They share one heart for two” 

 

 ‘n Stadige op-doof van sonlig wat deur 'n venster skyn op die horlosie in 

Adelbert se kamer. Die lig vang ook Adelbert wat netjies op die rand van sy bed 

sit. Hy dra 'n vol pak klere en sy hoed rus op sy knieë soos hy opkyk na die 

horlosie wat tik.   

 

Die horlosie tik vir 10 sekondes tot presies 7:00 uur. 'n Elektroniese Amerikaanse 

stem sê "The time is 7 ... (pouse)... AM."  

 

Adelbert sit en wag. 

 

JJ stoot vir Gysie in ‘n rolstoel tot voor op die verhoog na 'n warm kol lig. JJ is ‘n 

fris sestigjarige. Hy’s ongeduldig en praat aanhoudend. Gysie is amper heeltemal 

blind.  

 

JJ:   Hier’s ons nou Tannie Gysie – so 'n lekker ou sonnetjie wat skyn. 
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GYSIE: Dankie JJ. 

JJ:  Te veel sement in hierdie tuin. In die somer is dit so warm mens 

kan hier potte bak.  

GYSIE:  Tog nie so warm nie, JJ. 

JJ:  Nie? Ek weet waarvan ek praat. Tannie moet sien watse lieflike ou 

borde en potte ek in my kamertjie het.. Die een met die 

sonneblomme? Ja wat, ek was nogal 'n kunstenaar op my tyd, 

Tannie Gysie. Ek het al goed verkoop by Magnolia Dal, daar na 

Pretoria se kant toe, en ek het 'n uitstalling gehou in Klerksdorp met 

al die hoi polloi.  

GYSIE:  Aarde... 

JJ:   Ja...Sonneblomme sonneblomme sonneblomme... 

GYSIE:  Ekskuus? 

JJ:   Ek verf net sonneblomme op my potte... al die ander blomme is 

sissies, net die sonneblom is 'n man se blom. As my kinders my 

eendag kom haal en my Australië toe vat dan sal jy eers sien. As 

ek in Sydney 'n uitstalling van my sonneblom potte kan hou, dan is 

die wêreld my oester – Hong Kong, Taipei, Vietnam... 

GYSIE, nie beïndruk nie: Sulke plekke is vol towery. Vir my kry jy nie naby  

daardie lande nie. Nog net een keer is ek op ‘n staalvoël na Tjina 

toe. Ek was mal om dit te waag. 

JJ :   ‘n Vliegtuig, Tannie Gysie? 
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GYSIE:   My half doodgeskrik toe die ding die lug in opstyg. Nooit weer nie, 

dankie.      

 

Lorraine stap in.  

 

LORRAINE:  Vir wat staan julle hier? Ontbyt is gereed in die eetkamer.  

JJ: Ja, ja, okei Lorraine. Ek beplan net my sonneblom pot-

wêreldtoer...(peinsend) Ek dink na Sydney sal ek eers die New 

Zealanders ‘n kans gee. Ek ken al so baie mense daar, my opening 

sal verseker ‘n uitverkoopte affere wees... 

LORRAINE:  Nou Asseblief!? En gaan roep vir Mnr. Visser, hy’s nog steeds in sy  

kamer.   

JJ:  Maar wat van Tannie Gysie? Ek kan haar nie hier in die son los nie. 

Sy sal braai soos ‘n bobotie. 

LORRAINE:  Ek sal haar so lank help. 

JJ:   Okei, okei... 

 

JJ stap uit en Lorraine stoot vir Gysie in haar rolstoel.  

  

Terwyl die vorige toneel afspeel is daar ook ‘n lig op Adelbert in sy 

kamer waar ‘n klein fisiese komedie uitspeel: 
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Adelbert staan op, sit sy hoed op en begin uit stap. Halfpad stop hy 

en dink. Dan voel hy in sy hempsakke in sy broek vir iets. Hy gaan 

terug na sy bed en soek in sy bedkassie. In die klein kabinet langs 

sy bed het hy 'n klomp strokiesprente wat hy uithaal soos hy deur 

hulle kyk. Hy't ook 'n klomp sjokolades wat hy uithaal. Hy sit hulle 

weer terug. Dan buk hy stadig af op sy knieë en kyk onder die bed. 

Hy sukkel bietjie om weer op te staan, hou sy rug vas, val amper 

agteroor en dan ook vooroor.  

 

JJ klop aan Adelbert se deur. 

  

ADELBERT: Ek kom. 

 

Adelbert is nog ongemaklik oorgebuig langs sy bed. JJ klop weer. 

 

JJ: Jis, slaap jy nog, ou kêrel? 

ADELBERT: Ekskuus? 

JJ: Kom jy brekfis? Almal wag vir jou. 

ADELBERT: Man, ek weet nie wat ek met my pyp gemaak het nie. 

JJ: Bertie? (Lag) Dis al jare dat jy nie meer rook nie. 

ADELBERT: O... Wat ŉ verligting, ek hoef nie weer op te hou nie. 

JJ: Ou man, jy raak elke dag meer stupid. 
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 Gysie rol haar rolstoel in die kamer in. 

 

GYSIE: Wat gaan aan? 

JJ: Adelbert het vergeet hy’t opgehou rook! Kan jy dit nou oorvertel? 

GYSIE: Is jy orraait, Adelbert? 

ADELBERT: Ja, ja, Tannie Gysie... Net bietjie vasgehaak, is al. 

GYSIE: Ai ou maat, ons word almal oud.  

ADELBERT: Moenie vir Lorraine sê nie, asseblief. Ek wil nie nou al in Hoësorg 

 beland nie. 

GYSIE: Nee wat, Bertie, Lorraine hoef niks hiervan te weet nie. 

ADELBERT, skaam: Ek het nog lood in my potloot. 

JJ: Moenie jouself daaroor opwerk nie. Jy sal in elk geval vinnig 

 vergeet dat jy vergeet het. 

GYSIE: O my maggies. 

ADELBERT: Ek weet nie wat my oorkom nie. Party dae loop alles vlot. Ander  

 dae vergeet ek wat iemand nou-net...dat iemand…dat…(verloor 

 sy gedagtes)... 

GYSIE:  Moenie jouself daaroor opwerk nie. 

ADELBERT: Ek voel partykeer so hulpeloos. 

GYSIE: Nee wat, jy’s dan so ŉ ou charmer. Sê jou wat – hoekom sit jy  

 nie vir ons ŉ lekker plaat op nie? Dit sal ons kalmeer. 

ADELBERT: Oukei, ja, hoekom nie? 

JJ: As jy nog kan onthou hoe die platespeler werk.  
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Op die bedkassie staan 'n platespeler. Adelbert maak sy kassie vol   

plate oop. Hy haal een uit. Hy haal ook 'n skoonmaak "kit" uit en   

met stiptelike aandag haal hy die plaat uit en vee dit stadig skoon.  

Dis soos 'n ritueel vir hom, en mens kan sien sy plate is sy  

kosbaarste besitting. 

 

GYSIE: Jy’t so ŉ oulike versameling. Wat gaan jy vir ons speel? 

ADELBERT: Dis die Springbok reeks dié. 

JJ: Genugtig, kyk daardie juffie oppie omslag! 

GYSIE: Ag, JJ, jy’t ook altyd net een ding op die brein. 

JJ: Maar kyk wie is dit! Ek herken daardie gesig. 

ADELBERT: Jy weet nie waarvan jy praat nie. 

 

Adelbert sit die plaat op die speler. Dis “You’ll never find another  

love like mine” deur Lou Rawls, van Springbok 31. Dit begin speel  

en hulle sit en luister met genot.  

 

JJ:  Aitsa.  

GYSIE: Te lekker. Hulle het geweet hoe om musiek te maak daardie jare. 

JJ: Kyk, selfs Adelbert kan nie help om sy skouers op die ritme te  

 beweeg nie. 

ADELBERT: Is nie! 
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Nog voor die eerste vers klaar is, kom daar 'n klop aan die deur en 

Lorraine stap in. Sy dra ‘n koek. 

 

LORRAINE: Môre, môre.  

ADELBERT, skrik: Môre, Lorraine.  

GYSIE:  O wat ‘n lieflike koek wat jy daar het. 

LORRAINE:  Wat gaan hier aan? 

   

Musiek sagter, maar speel nog in agtergrond. 

  

GYSIE: Net so bietjie musiek, kom luister saam. 

LORRAINE, neerbuigend: Ai tog. Hier sit julle almal te lekker, terwyl julle ontbyt  

 staan en koud word. 

ADELBERT:  Jammer, Lorraine.  

LORRAINE: Miskien moet ek eerder vir Violet sê sy hoef haarself nie so oor  

 julle te bekommer nie... Hoekom moet sy nou seker maak dat ‘n  

 lekker warm ontbyt vir julle wag presies sewe uur elke oggend,  

 as julle dit nie eers kan waardeer nie? 

 

 Adelbert stop die plaat kortaf. 

 

JJ: Oukei Lorraine, jy’t jou punt gemaak.  
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LORRAINE:  Vir u beteken so iets maar min, meneer Prinsloo, maar laat ek u  

 vertel, toe ek Sosiologie geswot het aan die Universiteit van  

 Pretoria…  

JJ, mompel: Hier gat ons al weer! 

LORRAINE: … het ons geleer dat ŉ samelewing sonder eëls, sonder  

 regulasie, sonder orde, nie meer 'n samelewing is nie. 

JJ, aspris ernstig: O, nou dat jy dit noem, herinner dit my aan wat Pik Botha altyd 

gesê het: “Die same-lewing bestaan uit mense wat saam lewen”. 

GYSIE, lag onderlangs: Ons is nou daar.  

 

Lorraine is nie heeltemal seker of JJ met haar spot of nie. 

 

LORRAINE:  Mag ek ‘n oomblik met u praat Mnr. Prinsloo? Voor u te lekker lag 

vir my. 

JJ:   Laat waai. 

LORRAINE:  Gysie, gee jy om as ek ‘n oomblik privaat met meneer Visser en 

 meneer Prinsloo praat? 

ADELBERT: Met my ook? 

GYSIE: Nee, glad nie. Ek gaan so lank eetkamer toe. Sien julle ouens nou- 

 nou. 

 

 Gysie rol haarself uit die vertrek uit. 
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JJ: Genade, is ons nou al weer in die moeilikheid? 

LORRAINE: Nee, meneer Prinsloo, maar ek moet oor 'n ernstige saak met u  

 albei praat.  

JJ: Wat’s nou fout? 

LORRAINE: Mag ek sit? 

ADELBERT: Dis mos jou huis. 

 

Lorraine kyk suspisieus na die tweede bed in die kamer. Sy haal 'n 

tissue uit en vou dit oop op die bed. Sy sit versigtig op die tissue.  

 

LORRAINE: Dankie.  

ADELBERT: Lorraine... dit was niks nie... 

LORRAINE: Wat was niks nie? 

ADELBERT: My geheue... Dis nog alles reg, ek’s nog helder... 

LORRAINE: Ek’s bly om dit te hoor, meneer Visser, maar ek het ongelukkig nie  

 nou tyd om te gesels nie. 

JJ: Waaroor wou jy met ons praat Lorraine? 

LORRAINE: Ek is bevrees dinge word duurder.  

JJ:  Al weer? 

LORRAINE: Elektrisiteit, dienste, petrol – alles gaan op. 

ADELBERT: Ja, ja, ons weet dit.  

LORRAINE: Meneer Visser, ek’s bevrees u pensioen gaan nie meer die volle  

 koste van u kamer kan dek nie. 
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ADELBERT: Maar Lorraine, ek het mos beleggings… (wat dit kan aanvul.)1 

LORRAINE, val in die rede, vinnig: Ongelukkig het u die pensioen opsie gekies  

 en die vergoeding van u dividende sal eers volgende jaar  

 uitbetaalbaar wees. 

 ADELBERT: Watsegoed? 

LORRAINE: Het u nie dalk kinders of familie wat kan help nie? 

ADELBERT: Daar was... ek het... ŉ dogter... ek dink... maar... 

JJ terg: Jammer ou maat, lyk my jy moes beter voorsiening gemaak  

 het vir jou toekoms. 

LORRAINE: Ek sou nie so vinnig praat nie, meneer Prinsloo.  

JJ: Hê? 

LORRAINE: U geld uit Australië het hierdie maand minder as gewoonlik  

 uitbetaal. 

JJ: Hoe’s dit nou moontlik? 

LORRAINE: Dit blyk dat beide van u in ‘n finansiële verknorsing is. 

JJ: En nou? 

ADELBERT: Ai, Lorraine. 

JJ: Gaan jy ons nou uitsmyt? Na al die jare in hierdie verdomde plek?! 

LORRAINE:  Meneer Prinsloo, daar's geen rede om hierdie toon met my aan  

 te slaan nie. Ek beheer nie die prys van elektrisiteit nie. 

JJ: Maar jy gee dan altyd voor dat as dit nie vir jou was nie, sou die  

 blerrie son nie elke oggend opgekom het nie! 

                                                 
1
 Woorde tussen hakkies dui aan dat karakters gelyktydig praat.  
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LORRAINE, geduldig: Meneer Prinsloo...  

JJ: Ek dog dis al die tyd jy wat apartheid eiehandig beëindig het! 

LORRAINE: Kalmeer tog. Asseblief. 

ADELBERT: Los dit, JJ, dis nie haar skuld nie.  

LORRAINE: As u my net ŉ kans gee, sal ek kan verduidelik hoe u albei hier kan  

 aanbly.   

JJ: Ons luister. 

LORRAINE:  As u dit sou oorweeg om ŉ kamer te deel… 

JJ: Met Adelbert deel? No ways. Nooit. 

ADELBERT: Ag nee man... 

JJ: Never ever. 

LORRAINE: Ek het nie tyd vir u speletjies nie. Daar is ’n geweldige aanvraag  

 vir kamers. U moet dus óf ‘n kamer deel, óf u moet ander  

 heenkome vind. 

ADELBERT: Maar...Lorraine, asseblief...dis afpersing. 

JJ, woedend: Ek bel eers Australië voor ek enige besluite neem! 

 

 JJ stap uit Adelbert se kamer uit. 

 

LORRAINE: Moenie laf wees nie. Dis doodeenvoudig rande en sente.  

ADELBERT: Saam met JJ deel? Asseblief tog, net nie dit nie. 

LORRAINE: Dis ongelukkig nie u besluit nie. 

ADELBERT: Maar hy haat my! 
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LORRAINE: Hoekom? 

ADELBERT, pouse...dan skamerig: Ek kan nie meer onthou nie. 

LORRAINE: Ek’s baie jammer, maar ek beskou die saak as afgehandel.  

 Nou ja, ek beter hierdie koek gaan bêre en ek raai u ernstig aan om 

u ontbyt te gaan nuttig, meneer Visser. 

  

 Lorraine staan op en stap uit. Adelbert lyk verstom. 

 

ADELBERT: JJ? Ag nee man. 

 

Hy staan en volg Lorraine uit. 

 

 MUSIEKBRUG: “OLD FOLKS” 

“Their homes all smell of thyme, of old photographs 
And an old-fashioned song 
Though you may live in town you live so far away 
When you've lived too long 
And have they laughed too much, do their dry voices crack 
Talking of times gone by...” 
 

‘n Telefoon lui.  

Adelbert sien Gysie in die gang.  

 

GYSIE:  Bertie? Is dit jy?  

ADELBERT: Ja, Gysie. 

GYSIE: Waaroor het dit gegaan? 
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ADELBERT:  Die Sammajoor het al weer ‘n bevel gegee.         

GYSIE:  Slegte nuus? 

ADELBERT:  Die toekoms lyk bleek. 

GYSIE: Ag, alles sal regkom, sê Jan Brand! En buitendien, wat nie  

 doodmaak nie... maak vet... (fluistertoon) So gepraat van wat  

 vet maak, het jy daardie lieflike koek gesien wat Lorraine  

 vanoggend in die kombuis gebêre het? 

ADELBERT: Koek? Haai, ek wonder wie verjaar...? 

LORRAINE, roep van : Sal iemand asseblief net daardie telefoon  

 beantwoord! 

 

Gysie rol in en tel die telefoon op. JJ en Adelbert staan, nuuskierig 

om te hoor wie dit is.  

 

GYSIE:  Goeie môre, dis Gysie Vermaak wat praat. Hallo? Ja dis reg. (Lag) 

Nee “Ster-verlig”, nie “sterf/verlig” nie...Adelbert? Ja, hy bly hier. Hy 

staan hier langs my, wag, ek sal – ...o...’ verassing? Wie is dit wat 

praat? (Pouse.)  Wat sê jy? Foto’s? (Pouse) Fantasties, O, ons sal 

dit baie geniet. Ons sal maar net te bly wees vir ‘n bietjie vermaak. 

Weet u toe ek ‘n kind was het my oupa een van daardie outydse 

kameras met die drie pote en – O, jy moet gaan?...Okei Madelé, 

ons sien jou dan môre.  Tata.  

ADELBERT:  Wie was dit? 
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GYSIE:  ‘n Jong dame, glo ‘n student se sy. 

JJ:   O ja? Was sy mooi? 

GYSIE:  Um...dis nou moeilik om presies te sê – 

ADELBERT:  Is dit nou nodig JJ? Ewig met die – 

JJ:   Man, ek speel net Bertie.  

GYSIE:  Sy’t gevra of sy môre oggend van ons portrette kan afneem vir haar 

portefeulje. 

JJ:   Uiteindelik, ‘n bietjie opwinding!     

GYSIE: Wat sal ek dra? 

  

 MUSIEKBRUG: “Old Folks” 

“ They tremble as they watch the old silver clock 
When day is through 
It tick-tocks oh so slow, it says, ‘Yes,’ it says, ‘No’ 
It says, ‘I'll wait for you.’“ 

 

Adelbert sug. 
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TWEEDE TONEEL 

 

Adelbert sit in sy kamer en lees sy koerant. 

 

JJ stap in Adelbert se kamer in. Hy het 'n groot, lelike vuil duffelsak, 

'n sak skoene, 'n ketel, 'n gasstoof, en potte en panne met 'n tou 

om sy nek vasgemaak. Hy dra ‘n groot pot versier met 

sonneblomme. 

 

Adelbert se kamer. ‘’n streng klop aan die deur en dan word dit 

onmiddellik oopgemaak. JJ stap in.  

 

JJ:   So ja! Wie sou ooit gedink het dat hierdie dag sou kom, nè? 

 

ADELBERT: Ja, wat...(sug)...As daar wraggies geen ander manier is nie. 

 

JJ sit sy sak op Adelbert se bed en sit self op die ander bed om te  

rus. Adelbert gryp die sak en gooi dit op die bed waar JJ sit. Dan 

wend hy hom weer na sy koerant.  

 

JJ vind ‘n plaat op sy bed. Dis Springbok 31 met ‘n bikini girl op die 

voorblad. 
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JJ: Hmmm...nice...is hierdie my welkom geskenk? En hier dink ek jy 

gee nie om nie. Oulike meisie oppie voorblad, moet sê. Hou van 

haar mooi ronde pienk ...ballonne.    

 

Adelbert gryp die plaat weg van JJ. 

 

ADELBERT:  Dis nie joune nie! 

JJ:   Ek herken daardie lyf.  

 

Adelbert kyk na die portret en skud sy kop. Hy bêre die plaat onder 

sy bed. 

  

ADELBERT: Jy weet nie waarvan jy praat nie.  

 

JJ stap weer uit. 

 

JJ stap weer in met ‘n groter sonneblom-versierde pot. Hy sit dit 

neer langs Adelbert se bed. Adelbert staan op en skuif dit oor na 

langs JJ se bed.  

 

JJ skud sy kop en stap weer uit. Hy stap weer in met ‘n selfs groter 

sonneblom-versierde pot. Hy trek sy skoene uit en sit hulle op die 

vloer, so effens nader aan Adelbert se kant.  
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Adelbert haal 'n besem onder sy bed uit. Hy stoot die skoene terug 

na die ander kant van 'n onsigbare lyn wat die kamer verdeel, 

terwyl hy sy neus trek, asof die skoene stink. 

 

JJ gryp sy skoene en gooi hulle onder sy bed. 

 

ADELBERT: Wat is daardie reuk? Het jy in iets getrap? 

JJ:   Moenie jou neus vir my optrek nie ou man.  

 

Adelbert haal 'n lugverfrisser uit sy kassie en spuit dit in JJ se 

rigting. 

 

JJ:  As jy so aanhou, gaan ek my vererg.  (Nies) Jou blerrie onnosel. 

 

JJ skrik as hy die Amerikaanse stem hoor sê "The time is 9 

...(pouse)...PM”. 

 

JJ:   Wat de hel is dit? 

 

Adelbert wys na die horlosie met ‘n mate van tevredenheid. 

 

JJ:   Hoekom praat jou horlosie Amerikaans met jou? 
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Adelbert sê niks, maar hy lyk effe tevrede dat JJ ontsteld is. Hy vou 

sy koerant op en bêre dit. 

 

Terwyl Adelbert besig is, staar JJ na hom en skud sy kop.   

 

JJ:  Okei man, dis nou nie nodig om dikbek met my te wees nie. Dink jy 

ek sou vrywillig van my suurstof met jou deel as ek hoegenaamd 'n 

keuse gehad het? 

 

Adelbert gaan rustig voort met sy roetine asof JJ nie bestaan nie. 

Hy pak sy klere vir die volgende dag netjies uit op 'n stoel. Hy haal 

sy vals tande uit en sit hulle in 'n glas water. Hy sit die bedliggie 

langs sy bed aan en skakel die hoof kamerlig af. 

 

JJ:  Ek sou nie toelaat dat my horlosie Amerikaans met my praat nie. Ek 

vertrou nie Imperialiste nie, nee wat. Al daai gewapper met hul  

wapens, dis net ŉ gepronkery. 

 

Adelbert sit die lig af. Dis Donker. 

 

JJ: Ag nee man. Ek het nog nie eers my tas uitgepak nie! (Pouse.)  Ai- 

 jai-jai... Weet jy wat jou probleem is, Adelbert? (Nies. Pouse.) Ek  
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 sê, weet jy wat jou probleem is! 

ADELBERT: Nee! 

JJ: Wel, jy’t meer probleme as wat ek al ooit mielies gesaai het;  

 maar jou grootste probleem is dat jy nog nooit jou blerrie hande vir  

 jouself kon hou nie. 

 

Stilte. 

 

Adelbert sit die lamp langs sy bed aan. 

 

ADELBERT, asof die vraag hom onverwags gevang het: Wat? Waarvan praat jy? 

JJ:   Jy kon nooit enige vrou uitlos nie.   

ADELBERT, ontsteld: Jong, dis laat. Ek’t nie nou lus vir sulke nonsenspraatjies  

nie. 

JJ:   Elke vrou behoort mos aan jou. 

ADELBERT:  Ek slaap. 

JJ:    Te hel met wat anders voel, nie waar nie? 

ADELBERT: Hou jou bek. 

JJ:  Moenie vir my vertel jy onthou haar nie! Die een met die sterre vir  

oë. 

ADELBERT:  Ek’t nie nou tyd vir jou gebabbel nie. 

JJ:  Jy’s ‘n vrot ou ding, eensaam op die laaste pote van sy lewe. 

ADELBERT, mompel: Blerrie boer...met jou saad en jou mielies...   
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JJ:  En jy gaan alleen dood, Bertie. As straf vir die lelike goed wat jy aan 

my gedoen het. Mens lei nie jou tipe lewe sonder om gestraf te 

word nie. En dis hoe jy…(let op daar’s g’n antwoord nie) Bertie? 

Bertie, ek praat met jou. (steeds g’n antwoord nie. Adelbert staar 

stram voor hom uit, amper in ‘n beswyming) Bertie, wat’s jou 

probleem, hè? Gaan jy nou heelnag so sit en voorgee jy hoor my 

nie? BERTIE! 

ADELBERT:  Mm? 

JJ:   Wat gaan aan met jou? 

ADELBERT:  Wat het jy gesê, JJ? Iets oor mielies? Hmm? Mielies en 

vroumense? 

JJ:   Ai ja, ek sê…jy’s…jong, is jy oraait?  

   

 Pouse. 

 

ADELBERT: Ek’t nie nou lus vir... vir... ... Ek gaan slaap. 

 

Hy lê, draai sy rug na JJ toe. 

 

JJ:  Bertie…is jy - ? (hy lyk vir ‘n oomblik bekommerd, amper 

jammer…dan is dit weg)  Ons is nie klaar hiermee nie, ou man. 

 

Pouse. Gysie kom in die gang af in haar rolstoel.  
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ADELBERT: Ek kan nie meer eers onthou hoe dit voel om ‘n vrou te soen nie… 

 

Gysie klop aan die deur.   

 

ADELBERT:  Wat’s dit? 

JJ:  Sit nou die blerrie lig aan man. 

 

Adelbert skakel die lig aan. 

 

ADELBERT: Wie’s daar? 

GYSIE: Dis ekke. 

 

JJ staan op en maak die deur oop.  

 

JJ:  Tannie Gysie, wat maak jy daar in die gang dié tyd van die aand? 

GYSIE:  Is hierdie nie Adelbert se kamer nie?  

JJ:  Deesdae myne ook. Kom in, kom in. 

 

JJ stoot haar rolstoel in die kamer in. 

 

ADELBERT: Naandsê Tannie Gysie, wat gaan aan?   

GYSIE: Ek kon nie slaap nie. 
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JJ:  Is dit die koue? Mens se bene begin so kramp in die winter. 

GYSIE:  Nee, dis die stilte. My ore suis.  

ADELBERT:  Sal ek vir ons ’n plaat opsit? 

GYSIE:  Ja, dit sal gaaf wees, Bertie. 

JJ:   Net saggies tog, asseblief. 

 

Adelbert maak sy kabinet oop en haal ‘n plaat uit.   

 

ADELBERT:  Ek het gedink dis ‘n spook wat die gang af geloop kom! 

JJ:  Ag Bertie – spoke? Is jy ernstig? Wat’s dit wat jy daar het, Tannie 

Gysie? 

GYSIE: Dis net ‘n ou foto album.   

JJ: Kom, laat ek sien. Tannie was seker beeldskoon op Tannie se dag, 

nè? 

GYSIE, lag: Ek het al ‘n paar harte gebreek, ja. Nie dat ek nog behoorlik na die 

prente kan kyk nie. My oë is tog nie wat hulle eers was nie. 

 

Adelbert stap na JJ.  

 

ADELBERT: Kan ek ook sien? 

JJ:  Ek’s nog besig, Boetman.  

ADELBERT:  Dis nog steeds my kamer dié! 

JJ: Sit dan hier op die bed langs my en hou op moan. Tannie het  
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 darem baie foto’s laat neem. 

ADELBERT: Laat ek net die plaat aan die gang kry. 

 

Adelbert sit sy plaat op die speler en Arvo Pärt se "Spiegel im 

Spiegel" begin speel. 

 

JJ:   Saggies!  Wil jy weer die ou samajoor op ons nekke hê? 

 

Adelbert sit die musiek sagter. 

 

ADELBERT: Skuif op asseblief. 

JJ:  Moenie so naby my sit nie! Ek’s nie een van jou girlfriends nie. 

ADELBERT: Kyk na hierdie pragtige kiekies… 

GYSIE: Weet julle, elke aand voor ek gaan slaap, sit ek met hierdie album  

 op my skoot en raak een vir een aan elke foto met my vingers.  

 Maar vandat die katarakke begin blom het in hierdie ou oë, weet ek  

 nie meer so lekker wie op watter foto is nie. Ek het gehoop julle kon  

 miskien vir my vertel wat julle sien. 

JJ:   Kom ons kyk wat ons hier het... 

 

Die fotos verskyn agter op 'n skerm soos hulle beskryf word. 

Die eerste foto is 'n ou sepia van 'n jong man, circa 1930s. 
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ADELBERT: Wie’s hierdie man?     

GYSIE:  Die eerste foto? 

ADELBERT: Hier’s 'n datum onderaan geskryf – "1934, Oom Danie se plaas". 

GYSIE:  Oom Danie se plaas! Ja, dit was net anderkant die Magaliesberge, 

op pad na Rustenburg. Die foto is van Jacob. 

JJ: Wie’s hy? 

GYSIE:  My eerste en enigste liefde. Ons het per pos gekorrespondeer. 

Hulle was daar alleen in die middel van nêrens en sy pa – Oom 

Danie – het 'n brief gestuur na ons gemeente in Hercules om te vra 

of daar nie enige jong vrouens was wat vriende wou wees met sy 

seun nie. 

ADELBERT:  Liewe aarde! 

GYSIE:  Ja, ons dominee het nie veel van die idee gedink nie en hy’t die 

brief weggesmyt. Maar ek het dit per ongeluk gevind toe ek die 

asblik buite op die straat gesit het en toe skryf ek skelm vir hom. 

Toe stuur hy my daardie foto van homself. Hoe lyk hy?  

ADELBERT:  Hy’s seker so 30. 

JJ: Kort hare. Hoed in sy hand. Lang kouse met knopperige knieë.   

ADELBERT: Die berge strek agter hom uit.  

 

Adelbert blaai die bladsy om, die volgende foto verskyn, van 'n man 

en vrou (jong Gysie) saam. 
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JJ:   Hier’s nou 'n man en vrou. 

ADELBERT: Hulle lyk gelukkig. 

GYSIE:  Dis ons! 

JJ, onderlangs: Sjoe, vinnige werk, Tannie.  

GYSIE:  O jinne nee, dit was jare se gestryery om die ding aan die gang te 

kry. 

ADELBERT:  O kyk, dis nou al 1937. 

GYSIE:  Toe my pa die briewe ontdek het, was hy die josie in, laat ek vir jou 

vertel. "Wie is hierdie knapie wat my dogter onder my probeer 

uitsteel?" Hy gryp sy geweer en saal sy perd op vir die 

Magaliesberg.  

ADELBERT:  Hemel!  

GYSIE:  Maar toe hy Jacob opspoor en sien wat se groot plaas hulle besit 

het hy tweede gedagtes begin koester. Maar toe wou Jacob se pa 

niks van my af weet nie, want sy eerste indruk van Pa was mos dat 

hy die hoof was van 'n heethoofdige familie . En so het dit 

aangegaan. Kommunikasie was 'n ander storie in daai tye, nie soos 

vandag se jongspan met hulle selfone en interwebs… 

JJ:  Internet. 

GYSIE:  …wat ook al. In my tyd moes mens 'n brief skryf en drie of vier 

weke wag voordat ‘n perd teruggekom het met ‘n antwoord. 
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JJ blaai die bladsy om. Die volgende foto is van hulle twee saam 

met 'n baba op in ‘n vreeslik noukeurig handgemaakte dooprok. Die 

datum is 1938. 

 

JJ:  Kyk. 'n Babatjie. 

ADELBERT: Foei tog – dit lyk soos 'n trourok; nie 'n dooprok nie! (Pouse.) 

Gysie? Is jy oraait? 

GYSIE:  Dis Sonja...Ja, ek onthou daai rok. My pa het daarop aangedring 

om die duurste geborduurde dooprok te koop, seer sekerlik om vir 

Jacob se familie te bewys dat ons ook 'n paar sjielings bymekaar 

kon maak.  

JJ:  Julle lyk altwee so gelukkig – so trots.  

ADELBERT: Hy kyk na jou en jy kyk na die baba en die baba kyk na iets op die 

vloer.  

GYSIE:  Klokkies! Sonja kyk vir Klokkies, die hond wat nie wou stilsit nie. 

Ons het so gesukkel met daai foto. Gaan aan. Asseblief. 

 

Volgende foto: Met 'n klein dogter tussen hulle. 

 

JJ:  En hier staan julle saam, sy's seker twee of drie teen die tyd.  

ADELBERT:  Jou hare is lank, lank, lank. Baie mooi. 

JJ: Die knap kêrel is nou in ‘n uniform. 
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GYSIE:  O, dit was nou vir jou 'n ding! Dat hy in Smuts se oorlog wou veg. 

My pa het hom nooit daarvoor vergewe nie. Om aan dieselfde kant 

as die Engelse te veg! 

   

Die volgende foto is van jong Gysie by 'n graf. 

 

JJ:  O gonna, nou’s daar ‘n graf. 

ADELBERT:  Jacob. Is hy...in die oorlog? 

GYSIE:  Nee...dis nie Jacob se graf nie...Niemand weet presies waar hy 

geval het nie.  

JJ:  Is dit dan – ? 

GYSIE:  Sonja. 

ADELBERT: Ag. Jammer, Tannie Gysie... 

GYSIE:  Ons het ons klere gewas in kokende water...ek dog die bediende 

pas haar op...sy moes...maar toe val Sonja in...dit was buite op die 

plaas... kokende water... ons was te ver uit... toe ek haar klere 

probeer uittrek het haar vel afgeskeer saam met haar klein hempie.  

JJ:   Ai, nee... 

ADELBERT: Nee, nee...wat...maar...wat... 

 

  Pouse. 

 

ADELBERT: Wat het Tannie gemaak? 
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GYSIE:  Ons het Oom Piet geroep – 

JJ:  Aarde. 

GYSIE: Die perd was opgesaal en hy was daar weg, maar – 

JJ:  Dit moes vreeslik gewees het. 

ADELBERT: Laat haar nou die storie vertel! 

GYSIE: Dis okei Adelbert, ek kon nog nooit rêrig daaroor praat nie.  

JJ:  Sien jy nou Bertie!  

ADELBERT: Wat? 

JJ:  Jy’t vir Tannie Gysie ontstel. 

ADELBERT: Is nie!    

 

JJ blaai om. Die volgende foto is van jong Gysie in swart. Sy staar 

voor haar uit.  

 

GYSIE: Ja, my beste jare in 'n hand vol foto’s. My jeug is so vêr vêr weg. 

 

JJ blaai nog verder in die album. Die fotos is van landskappe, 

berge, riviere, stede.  

 

JJ:  Daar's nog fotos. 

 

 JJ blaai vinnig deur ‘n klomp foto’s van die tyd. 
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ADELBERT: Nie so vinnig nie! 

JJ: Drakensberge...ou Johannesburg...karre...  

GYSIE:  Ag nee wat. Daar was niks daarna nie.... 

ADELBERT: Sien jy nou. Wag, ek wil weer hierdie een sien. 

 

Adelbert blaai weer terug na die jong man in die eerste foto.  

 

GYSIE: Hmmm...daardie eerste jare was wonderlik. Die briewe, ons 

geheime verhouding, hoe verlief was ons nie...Smoorverlief. Niks 

kon dit keer nie. Ons was alles vir mekaar. 

 

Adelbert blaai na die tweede foto, van die paartjie saam. 

 

ADELBERT:  Het Tannie Gysie nooit weer getrou nie? 

GYSIE:  Ek sou nooit Jacob kon vervang nie. Hy was die enigste een.  

 

Adelbert blaai na die foto van die drie saam op doopdag. 

 

ADELBERT:  So 'n mooi baba. 

GYSIE:  Nou kan ek haar net onthou soos 'n engel, maar sy het seker maar 

ook geskreeu en gestry en haar broek vuilgemaak. Ek vergeet 

soms hoe hulle gelyk het. 
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ADELBERT:  Wel, kom ek probeer om hom te beskryf, waar’s daardie prent 

weer...(Adelbert blaai na die drie van hull saam. Hy gee ‘n lang 

noukeurige beskrywing van die man in die foto wat gebruik word.) 

Daar’s hy – die man het, hmmm, sagte oë, soos hy vir jou kyk. Hy’t 

‘n vrolike uitdrukking, asof hy nou net lekker gelag het.  

GYSIE, amper in trane: Ai...ja... 

JJ: Hy’s klaarblyklik ‘n sterk man, een fris arm rondom sy jong vrou. Hy 

ken van harde werk hierdie ene. 

ADELBERT: Wat maak dit nou saak JJ? Sy wil weet hoe verlief hy op haar was, 

nie hoeveel grawe vol sand hy vanoggend geskep het nie.  

JJ:  Man, dis belangrik om te sê wat jy sien! 

GYSIE:  Dankie julle tweetjies, dis seker genoeg vir een aand.  

ADELBERT:  Jy was pragtig Gysie, so mooi. 

GYSIE:  Almal was pragtig toe hulle jonk was. 

JJ:  Ag, daar’s nog lekker baie lewe in Tannie Gysie. 

GYSIE:  Nee wat, my tyd is byna op.  

JJ:   Moenie so praat nie, jy't nog – 

GYSIE:  Nee, my kind. As dit tyd is, dan is dit tyd. En om vir jou die waarheid 

te vertel – ek kannie wag nie. So, nou moet ek bed toe. Voor ek 

vergeet, sal julle my help om ŉ mooi rok te kies vir môre? Ons moet 

almal op ons beste lyk vir die fotograaf.  

JJ: Wat het die samajoor van die idee gedink?  

GYSIE: Ai! Ek het geweet daar was iets wat ek vergeet het. 
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ADELBERT: Jy’t nie vir Lorraine gevra nie? 

JJ: O my magtig... 

GYSIE: Ag, dis môre se probleem. 

ADELBERT:  Kom ek help jou daar. Sal ek jou kamer toe stoot, Tannie Gysie? 

 

Adelbert staan om vir Gysie te help.  

 

GYSIE:  Dit sal gaaf wees, Adelbert. Dankie vir die lieflike musiek.  

ADELBERT: Enige tyd Tannie Gysie.  

 

 Adelbert stoot Gysie uit. 

  Elektroniese Amerikaanse stem: "The time is 8:30...(pouse) ...P.M." 

 

JJ:   Nee man, wragtig. 

 

Die musiek wat nog heeltyd saggies gespeel het raak nou harder 

vir die musiekbrug tussen tonele. 
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DERDE TONEEL 

 

Die volgende oggend. Die lig skyn weer deur die venster soos voorheen 

en Adelbert sit op die rand van sy bed.  

 

Hy sit en kyk na die horlosie. 

 

Hy buig vooroor en kyk na 'n horlosie langs sy bed. 

 

Hy staan op en stap nader aan die horlosie. Staar op na dit. 

 

Skud sy kop. 

 

Hy haal 'n stoel en staan op dit, sodat hy nader aan die horlosie kan kom.  

 

Wanneer hy amper die horlosie met sy neus raak, sien hy die drade wat 

uitsteek en die wysers wat in alle rigtings gebuig is. Die horlosie is 

flenters. 

 

‘n Gebroke Amerikaanse stem hakkel: "The time is...Seven...(pouse)...  

A.M." 

 

ADELBERT:  JJ!! 
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JJ, mompelend, nog deur die slaap: Wat se lawaai is dit nou? 

ADELBERT:  Wat het jy met my horlosie aangevang!  

JJ:  Ek weet nie waarvan jy praat nie. (Adelbert storm op JJ se bed en 

trek die kombers van hom af.) Heiiii! 

ADELBERT:  Jy’t dit gebreek! 

JJ:  Ag, watse man gaan so aan oor ‘n ou horlosietjie?  

ADELBERT: Jy skuld my 'n nuwe een! 

JJ, lyk selftevrede: Jammer ou tjom, my geld is alles Australië toe saam met my 

ondankbare voortbrengsels. 

ADELBERT:  Ek sal dit nooit kan vervang nie! 

JJ:  Nee jitte ou, ek kan nie slaap met daai dreuning nie. Jou ge 

snorkery was erg genoeg, en nou moet ek "The time is 12...AM" 

verduur? Ek het dit uitgehou tot "2...AM" maar nie verder nie.  

ADELBERT:  Nie jou besigheid nie. 

JJ:  En kyk, jy’t ‘n horlosie langs jou bed wat perfekte tyd tel in perfekte 

stilte. 

ADELBERT, skaam: Die nommertjies is te klein. 

 JJ: Ha! Ou Bertie is ŉ blindemol! 

 

Adelbert haal die horlosie van die muur af en probeer liefdevol die 

stukkies bymekaar sit. 

 

ADELBERT, amper in trane: Ag, JJ, man...Hoekom? 
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JJ:  Hoekom? Hoekom kry jy nie een van daai Braille polshorlosies of 

iets nie? Hê? Hoe moet ek nou raai jy kan nie meer lekker sien nie? 

Ek dog jy doen dit net om my om te ellie. Wel, laat ek vir jou sê, dit 

het gewerk! (Pouse.) Oukei, orraait... ek’s jammer ek’t dit gebreek. 

(Pouse.) Sê jou wat. Ek sal my kinders vra om vir my een te stuur. 

Dan sal dit seker Australies praat. (Aap na) "The time is… 9:25... 

PM."Eh, hoekom kry jy nie een van daai Braille polshorlosies of iets 

nie? Wat moet ek nou dink? Ek dog jy doen dit net om my om te 

ellie, en laat ek vir jou sê dit het gewerk! (Pouse.) Ok, ok orraait ... 

ja...ek’s jammer ek’t jou ding gebreek. Maar hoekom sê jy nie jy 

kan nie meer sien nie? Hê? Hoe moet ek nou weet? (Pouse.) Okei 

man – ek sê vir my kinders hulle moet een vir my stuur. Dan sal dit 

seker Australies praat. (Mimiek.) "The time is 9...PM". 

 

Adelbert sit stom, nors, peuter met die horlosie.   

 

ADELBERT, dikbek: Hm.  

 

Pouse. 

 

JJ: As ons nou moet saamleef, dink jy nie miskien dis tyd dat hierdie  

 storie end kry nie? Is dit nie al lank genoeg dat ons op mekaar se  

 senuwees werk nie? (Pouse.) Hoekom sê jy niks nie? Gaan jy nou  
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 net daar sit?  

ADELBERT, stadig: Jy gee 'n ou nie kans om... om te... (om te…) 

JJ: O, so nou is dit my skuld? Laat ek jou sê, my gewete is skoon. Die  

 enigste rede hoekom ons daaroor praat, is omdat ek… 

ADELBERT: Sal jy asseblief net…(vir my ŉ)...? 

JJ: …bereid is om te praat, om die deure oop te maak… 

ADELBERT: Asseblief… (luister... ) 

JJ: …terwyl jy daar sit met 'n bek vol bleddie tande! 

ADELBERT, grimmig: Ek kan nie 'n vervlakste woord in kry nie! 

 

 (Pouse.) 

 

JJ: Is dit so? 

 ADELBERT: Ja! 

 JJ: As jy nie jou sêgoed betyds agtermekaar kan kry nie…  

 ADELBERT: (Pouse. Moedeloos) Wat wil jy van my hê? 

 JJ: 'n Verskoning. Sodra jy erken dat jy die een is wat heeltemal  

 verkeerd was, en dat dit alles jou skuld was; dan kan ons vorentoe  

 beweeg. 

ADELBERT, vinnig: Oukei, ek’s jammer. 

 JJ: Wat was dit? 

 ADELBERT: Ek sê, ek’s jammer. 

 JJ: Dis beter... (suspisieus)Waaroor is jy jammer? 
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 ADELBERT: Dat my horlosie gepraat het. 

JJ: Nee, nie dit nie! 

ADELBERT: Jammer dat… uh…(klein stemmetjie) ek... uh… ek weet nie. 

 JJ: Wat? 

 ADELBERT: Ek... kan nie onthou nie... 

 JJ: O liewe aarde, jy onthou deesdae bra min, pellie. Wat help dit nou?  

 Wil jy my sê jy onthou regtig nie vir Emmie nie? 

ADELBERT: Wie's dit? 

JJ: Jou ex-vriendin! Jou minnaar. 

ADELBERT, verbaas: My minnaar? 

 JJ: Een van hulle. Magtig, ek kan nie met jou stry nie, want jy onthou  

 bôggerol! 

 ADELBERT: Dis nie my skuld nie.  

 JJ: Dit is jou skuld! Jy't 'n onreg gepleeg teenoor jou vrou en teenoor  

 my! 

ADELBERT: Sê tog net vir my wat dit was, asseblief. Partykeer weet ek skaars  

 wat ek gisteraand gedoen het. Wat dit ook al was... ek is baie, baie,  

 baie... baie jammer. 

JJ: Ja, ja... Kom ons gaan eet brekfis voor ou Bokkie Lorraine ons eens  

 en vir altyd uitsmyt. Hierdie gesprek is nog lank nie klaar nie, ou  

 man. Kom! 

 

 JJ stap uit en Adelbert volg hom.  
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 Musiekbrug. “Old Folks” 

“On a Sunday afternoon 
The old folks move no more, their world's become too small 
Their bodies feel like lead 
They might look out the window or else sit in a chair 
Or else they stay in bed...” 
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VIERDE TONEEL 

 

Die inwoners drink tee rondom 'n tafel na hulle ontbyt. 

 

GYSIE:  Nog enetjie? 

JJ:   Nee, wat.  

 

Die deurklokkie lui. 

GYSIE: Aa! Dis seker sy. Laat haar in, asseblief JJ. 

 

 JJ staan op om die deur te antwoord. 

 

ADELBERT: Wie is dit nou?  

GYSIE:  Dis die verrassing. 

JJ, verhoog-af: Môre môre. 

ADELBERT: Wat se goed? Ek’s nie lus vir 'n verrassing nie. Dis erg genoeg om  

wakker te word en uit te vind mens se mees kosbare besitting in die 

wêreld is in sy moer in gebliksem deur 'n onbeskofte– 

MADELE, verhoog af: Goeie môre, verskoon my… (Ek’s op soek na mevrou  

 Vermaak.) 

JJ: Ja, ja. Kom in, kom in. 

  

 Deur toe. JJ stap in met Madele.  
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JJ: Hierlangs. Almal wag al vir jou! 

GYSIE:  A – jy’s seker Madelé? Goeie môre juffrou, ek’s Gysie. 

MADELÉ:  Aangename kennis, Tannie. 

 JJ: Was lanklaas dat ons ŉ jong besoeker in ons midde gehad het. 

 ADELBERT, vleiend: Aangenaam, dame, en mag ek sê, jy is die mooiste jong  

 besoeker waarop ek my oë in ŉ baie, baie lang tyd laat rus het. 

 

Almal is opgewonde en die inwoners skarrel om Madelé. Adelbert 

staan op en soen haar hand ewe galant.  

 

MADELE, onseker : Dankie. 

ADELBERT: Ken ek jou nie dalk van êrens af nie? 

MADELÉ: Miskien, ek weet nie. Is u... Meneer… Adelbert Visser? 

ADELBERT: Ja, dis ek.  

GYSIE : Is daar iets verkeerd, my hartjie? 

MADELÉ: N-nee… Oe… My kop voel ‘n bietjie lig… 

JJ :  Sit hier, Juffie! 

GYSIE: JJ, loop haal gou vir die kind ‘n bietjie water! 

MADELÉ:  Ek’s jammer… Ek sal nou-nou… weer reg wees, dankie. 

ADELBERT: Ek’s seker ek het al jou pragtige voorkoms êrens gesien… 

JJ: Los die arme kind nou, Adelbert. Jammer, Madelé, sy kop werk nie  

 meer so lekker nie. Soek jy nou ‘n glas water of wat? 
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MADELÉ, bedeesde laggie: Nee, nee, dis reg.... So.uh... met wie sal ons begin? 

GYSIE: Kom sit eers 'n bietjie, my kind. Ons kry so min geselskap. Wat van  

 ŉ koppie koffie? 

MADELÉ: Dankie, Tannie, maar ek wil nie julle tyd onnodig mors nie. 

ADELBERT: Juffrou, hier het ons net tyd om te mors en as jy ons daarmee kan  

 help, sal ons jou ewig dankbaar wees. Kom ek kry vir jou ŉ lekker  

 koppie koffie.  

MADELÉ : Dankie... uh... Oom... 

ADELBERT: Iets vir iemand anders? 

JJ: Twee suikers. 

ADELBERT: Ja ou "twee suikers" JJ. Jy kan ten minste probeer ordentlik vra! 

GYSIE: Dankie Adelbert, ek sal graag nog ŉ teetjie drink. 

JJ: En maak dit sterk, Boetman. Ek het al vantevore jou pieperige koffie  

 gedrink. 

GYSIE: Wat is dit met julle twee? 

 

Adelbert is besig om uit te stap. 

 

ADELBERT: Reg, so... uh... Die kombuis is nou weer waar...? 

JJ, roep laggend agterna: Ja, vergeet maar wat jy wil, ou maat. JJ onthou alles.  

 Hierdie kop is nog helder, ou pellie. 

GYSIE: Dis tyd dat julle vrede maak. Mens weet nooit hoeveel dae mens  

 nog oor het nie. 
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JJ: So Madelé, jy’s ŉ fotograaf, verstaan ek?  

MADELÉ: Wel, ek studeer nog, maar ek's amper klaar. Ek het al drie jaar  

 agter die rug en is nou in my finale jaar. 

JJ: Magtig, wie sou glo dat dit vier jaar sou kon neem om te leer hoe  

 om te mik en te druk? Wat kan dan so moeilik wees? Mens sien  

 mos die prentjie in daai klein blokkie en … woema! 

GYSIE, lag: Ag JJ, ek’s seker dis ŉ bietjie meer ... (ingewikkeld as dit!) 

 

Adelbert stap weer in. 

 

 ADELBERT: Môre, môre almal. Lieflike dag buite... Nou vir wat staar  

 julle almal so na my? 

JJ: Waar’s my koffie, meneer Vergeet? 

ADELBERT: O... is dit hoekom ek nou in die kombuis was? 

JJ: Wil jy nou meer! 

ADELBERT: Ek’s nou weer terug. 

 

 Adelbert stap weer uit 

. 

GYSIE: Ag, JJ, gaan help hom, man. En bring sommer ook vir ons daai  

 lekker koek saam wat Lorraine weggesteek het. 

 

JJ stap agter Adelbert uit. 
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JJ, onnutsige laggie: Goeie idee! Bertie, wag vir my, ek kom saam! 

GYSIE: En wat maak jou pa, my kind? 

MADELÉ, onwillig: E-ek weet nie. 

GYSIE: O, dan’s hy seker ŉ staatsamptenaar. (Laggie) Ek het my hele  

 lewe lank nooit geweet wat my pa doen nie, tot my ma my eendag  

 gesê het hy’s ’n staatsamptenaar. (Laggie) En toe weet ek nog  

 stééds nie wat hy doen nie! 

MADELÉ, Pousetjie: My pa het ons gelos toe ek nog klein was. 

GYSIE, onkant betrap: O? Ag, foeitog, kindjie, ek’s jammer om dit te hoor. 

 

 Madele gee ‘n verlee laggie. 

.  

GYSIE, ongemaklkl: En sê vir my, het jy al van jou foto’s laat uitstal? 

MADELÉ: Ja, verlede jaar vir ons eksamenuitstalling. Ek beplan om later  

 hierdie jaar ŉ reeks te maak van ou mense. E-ekskuus, ek bedoel...  

 portrette van bejaardes… ehe senior burgers. (senuweeagtige  

 laggie) Ja. 

 

MADELÉ: Bly julle almal al lank saam?  
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Adelbert kom terug met ‘n vars pot tee en ‘n nuwe pot koffie. JJ 

stap agter hom in, hy dra die selfde koek wat Lorraine vroeër gedra 

het. 

 

JJ: Te lank, meisiekind, te lank. So ja, mense, laat die party begin! 

ADELBERT: JJ? Jy't nou die dag eers hier ingekruip. Goeiemôre, juffrou,  

 aangenaam. Koppie koffie vir jou? 

MADELE: Dankie, Oom. 

ADELBERT: Vergeet tog asseblief van daardie “Oom” nonsens. Ek is Adelbert.  

 En wat is jou naam? 

MADELÉ: Madelé. 

ADELBERT: A, wat ŉ lieflike naam! Mag ek asseblief jou hand soen, juffrou...?  

 

In ‘n ekstravagante, charmante beweging neem Adelbert haar hand 

en soen dit.  

 

JJ: Kan jy dit nie vir ŉ minuut laat staan nie, Bertie? 

GYSIE, vinnig: Waar’s daai koek? 

ADELBERT: Dink jy regtig ons moet dit eet? Ons het nou net ontbyt geëet. Dis  

 mos net oumense wat heeldag rondsit en koek eet. 

JJ: Gaan kyk maar in die spieël, ou pel. 

ADELBERT: En wat van die draak? 

JJ: Maggies man, sit ŉ bietjie murg in jou pype! Waar’s jou moed? 
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GYSIE: Mens mag somtyds op ŉ spesiale dag ŉ bietjie stout wees. Lorraine  

 sal verstaan. Sy’t dit seker in elk geval vir ons gekoop. Nou… wie  

 wou wat gehad het?  

 

Adelbert en JJ skink vir almal hulle tee en koffie in. Die koek word 

uitgedeel.  

 

MADELÉ: Koffie vir my, asseblief.  

ADELBERT: Daar’s joune, JJ. 

JJ: Dankie, skattebol. 

 

 Adelbert snork minagtend.  

  

GYSIE: Ek het die koek gesny. Kry vir julle, hoor? 

AD LIB: [Dankie/Gee vir my ’n snytjie aan/Het jy gekry? ens.] 

GYSIE:  En so Madelé, vertel ons bietjie meer oor jouself. Wat beplan jy vir 

die lewe wat voorlê?  

MADELÉ: Ek het al my eie besigheid begin. 

GYSIE:  Fotos neem? 

MADELÉ:  Ja, portrette meestal. 

JJ:   Kan mens geld maak daaruit?  
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MADELÉ:  Wel, ek beskou myself eintlik as 'n... uh... Wel ek probeer om my 

eie styl te ontwerp om...iets meer as net portrette te doen, om 

bietjie oorspronklik en kunstig te wees. 

JJ:   Kunstig? O – jy's 'n (mimiek moffie stemmetjie) – kuns-tenaar? 

MADELÉ:  Daar is nie juis baie aanvraag nie, so ek doen ook troues en 

skoolgroepe en enige iets om geld te maak, totdat ek eendag net 

my eie fotos kan neem.   

ADELBERT: Ag, dis te wonderlik! 

GYSIE: Wat is so wonderlik, Adelbert? 

ADELBERT: Dit was nog altyd my droom. 

JJ: Wat? 

ADELBERT: Om elke week na 'n troue toe te gaan. Dink net daaraan. Ek was  

 self ses keer getroud. Of was dit nou sewe? Ieder geval, elke keer  

 het ek dit meer geniet as die vorige. Weet julle waarvan ek die  

 meeste gehou het? 

JJ: Die wittebrood? 

ADELBERT: Nee, jou vuil vark! Ek was nog altyd lief vir troukoek!  

 

JJ sit met sy koek op sy skoot.   

 

 

JJ: Adelbert, jy's ŉ lafaard. Sewe keer getroud net vir die koek! Hei,  

 skuif bietjie op daar, maak plek vir ŉ ou. 
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GYSIE: Mans kan nie op hulle skote eet nie. 

MADELÉ: Hoekom nie? 

GYSIE: Hulle’t nie skote nie. 

JJ: Maar natuurlik het mans skote! Hoe anders kan hulle 'n lap dance  

 kry? 

GYSIE: 'n Skoot dans? 

ADELBERT: Lewe hemel JJ, moet jy altyd so kru wees? 

JJ: Ek bemoei my maar eenvoudig met die feite van die moderne lewe.  

MADELÉ, lag: Ek sien Oom het nie sy hele lewe net op die plaas gebly nie! 

JJ, met innuendo: Iemand moes die skaap mark toe vat. 

GYSIE: Ek glo nie ek het al ooit 'n begeerte gehad om sonder my hempie in  

 iemand se skoot rond te wikkel nie. [LAG]  

MADELÉ, laggie: Ja-nee! 

GYSIE, gril: Net die gedagte…! 

JJ: Vrouens verstaan nie sulke goed nie. 

MADELÉ: Oe, hierdie koffie is lekker... dit maak my nou eintlik lus vir ‘n  

 sigaret. Gee julle miskien om as ek by die oop venster staan en net  

 ‘n trek vat? 

GYSIE: Eintlik, ja. 

JJ: Ag, los die kind tog! Dis so lanklaas dat ek ’n bietjie twak geruik het. 

GYSIE: Ek dink eerder nie, hoor? Jammer, Madelé, maar dis nie gesond vir  

 ons oumense nie.  (Moederlik)  En ook nie vir jou nie. 

MADELÉ, spot: Als reg, ek sal seker oorleef! 
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GYSIE: Jy't mos ook gerook, Bertie? 

MADELÉ: Was dit moeilik om op te hou? 

ADELBERT: Nee wat. Maklikste ding in die wêreld! 

MADELÉ: Regtig? 

ADELBERT: Ja, net wakker geword een oggend en besluit genoeg is genoeg. 

GYSIE, lag: En toe begin hy appelringe eet! 

MADELÉ, lag: Áppelringe? 

GYSIE, lag: Ja, ek onthou goed hoe’t hy heeldag gesit met appelringe in sy sak! 

ADELBERT: En ek moes my ringe goed oppas. Ek was bang die ander mense in  

 die dorp koop al die appelringe op! 

JJ: Jy was seker heeldag in die kleinhuisie? 

GYSIE, lag: Hai! JJ. 

JJ:   Hoeveel rook jy Madelé?  

MADELÉ:  Vyf of ses in 'n dag? 

JJ:  Dis niks nie. In my dag toe ons gerook het, het ons gerook ou 

tjommie! Niks minder as twee pakkies 'n dag nie, anders was jy 

maar 'n sosiale roker. 

ADELBERT: Weet julle, in Japan glo hulle dat mense wat rook, nie so baie  

 Alzheimer's kry nie? 

JJ: Die Japanese eet inkvis. Hulle’s mal. 

GYSIE: Wel, die Sjinese eet katte. 

JJ: Wat praat jy nou, Tannie Gysie?  

GYSIE:  Ek was Peking toe in die negentigerjare, toe ek nog ŉ fris sewentig  
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 jaar oud was. Sal jy glo, die eerste vraag wat hulle vir 'n mens vra is  

 "Hoe oud is jy?" En as jy baie oud is, dan is hulle onmiddellik vol  

 "oohs" en "aahs." Hulle is jaloers op 'n mens, dis die grootste geluk  

 om lank te leef. 

JJ:  Jissie, geluk vir hulle miskien. Nie vir ons nie. As jy eendag oud  

 word in 'n Indiese gemeenskap, bou hulle nog kamers aan vir die  

 oumense. Geen ouetehuise vir die Oosterse of Indiese, of selfs vir  

 die Swartes nie. Dis net ons Westerse wittes wat stoksielalleen  

 gelos word in 'n verlepte ou kamertjie. 

GYSIE:  Ja, dis maar die lewe, dis die lot. En as jy eers dood is, dan kan jy  

 maar net hoop iemand gaan na jou begrafnis toe kom. Ek was een  

 keer by my Vusi se ma se begrafnis en elke skepsel in die dorp was  

 daar. Almal wat 'n kar het, laai dit propvol mense – singend en  

 kreunend. Hulle eer jou en jou lewe. Jy sal dit nooit by ŉ wit  

 begrafnis sien nie.  

JJ: En hoeveel mense verwag jy, Tannie Gysie?  

GYSIE, lag: O goeie genugtig... Elke jaar is meer en meer van my vriende  

 oorlede. As ek eendag 'n honderd moet haal, sal ek die laaste een  

 wees. 

MADELÉ: Hoe oud is Tannie nou? 

GYSIE: Volgende maand word ek twee-en-negentig, kan jy glo? 

MADELÉ: Wow… 

JJ: Het jy al besluit watter roete jy gaan neem? 
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GYSIE: Wat bedoel jy? 

JJ: Brand of sand?  

GYSIE: Verassing. 

MADELÉ: Verrassing? 

GYSIE, lag: Nee, man, dit sal genoeg van ŉ verrassing wees. Ek sê ver-ass-ing.  

 Laat ek maar eerder nie te veel plek opneem nie... 

ADELBERT: Weet julle wat die Parsi's in Indië doen? Hulle sit die lyk bo-op 'n 

hoë toring – hulle noem dit die "Torings van Stilte" – en daar kom 

vreet die aasvoëls jou. 

GYSIE, klein stemmetjie: Wel dis seker nie meer jy nie, is dit? 

ADELBERT: Dieselfde in Tibet. Hulle glo nie in mors nie. As jou lyf nog iets werd  

is vir 'n ander lewendige wese dan offer hulle dit op aan die wilde 

diere.  

MADELÉ:  Dis baie interessant, Oom...uh, ek bedoel Meneer...Adelbert...ek 

stel ook baie belang in ander kulture...Weet Oom wat hulle in 

Madagaskar doen? 

ADELBERT:  Nee – vertel tog? 

GYSIE: Ag, dis te lekker om met iemand jonk te kan gesels. 

MADELÉ:  Ek was daar vir ŉ taak verlede jaar. Elke paar jaar – as hulle dit kan  

 bekostig – grawe hulle die lyk van hulle ouers op. Hulle hou ŉ  

 seremonie en dan begrawe hulle die persoon weer, sodat hulle hul  

 voorvaders altyd kan onthou. 

GYSIE:  Sjoe, ek kry al klaar skaam as iemand my sien in my verbleikte ou  
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 japon, nevermind om in my naakte skedel te verskyn nie! 

   

 Almal lag.  

 Lorraine stap in.  

 

LORRAINE: Môre, môre almal. 

 JJ, onderlangs: O genade... 

LORRAINE: Die sonnetjie skyn dan so lekker buite en hier sit julle almal  

 opgeknop in die huis? 

GYSIE:  Ons gesels te lekker, Lorraine. 

ADELBERT: Ja, net ’n bietjie spekskiet. 

JJ: Ons praat oor die dood, dis iets wat ons almal in gemeen het! Kom  

 gesels gerus saam. 

LORRAINE: Verskoon my, en wie is jy? 

MADELÉ: Môre, Tannie. Ek het gister gebel om ŉ paar foto’s te kom neem? 

LORRAINE: Besoekure is eers vanmiddag. 

GYSIE: Ag, jammer, Lorraine! Ek het gister met die jong dame gepraat… 

LORRAINE: Jy weet wat ek dink van ŉ onnodige ontwrigting van die daaglikse  

 roetine. In ons tweede jaar sielkunde by die Universiteit van  

 Pretoria, het ons geleer dat ŉ samelewing… (beter funksioneer as  

 daar beplande roetines) 

JJ: Ag tog! Gee ons 'n blaaskans van jou reëls en regulasies vir net  

 een dag. 
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LORRAINE: Ek's bevrees niemand het my toestemming gevra nie. 

MADELÉ: Ek's baie jammer, Mevrou...  

LORRAINE: As die reëls een keer verbreek word… (gaan alle respek vir orde,  

 struktuur en samehorigheid verlore!) 

 

 Almal begin oor mekaar praat. 

 

JJ: Ag nee man, Bokkie Lorraine, gee die girl net 'n kans! 

GYSIE: Ek is só jammer, Lorraine, ek moes jou vertel het, maar ek het  

  vergeet. 

MADELÉ: Ek kom liewer op ŉ ander dag terug as die storie uitgesorteer is. 

ADELBERT: Dis mos nou nie so ŉ groot ding nie? 

LORRAINE: In my derde jaar Sosiologie… (het professor Immelman ons  

  hierteen gemaan!) 

JJ: Ag hou tog net op karring oor jou kamtige slimmigheid! 

 

 Gysie se stem sny deur die bohaai. 

 

GYSIE: Lorraine, asseblief! Vandag is my huweliksherdenking. En  

 aangesien dit moontlik een van my laaste jare op hierdie eensame  

 aarde mag wees, sou ek baie graag wou hê dat iemand my foto  

 neem! 
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 ‘n Oomblik se verslae stilte.  

 

ADELBERT sag, bewonderend: Sjoe, Tannie Gysie? 

GYSIE: En buitendien… dit sou tog nie ŉ slegte idee wees as iemand 'n  

 mooi foto kon neem van die hele ellendige ou lot van ons nie.  

 Iemand sal eendag moet onthou hoe ons saam oud geword het in  

 hierdie pragtige ouetehuis van jou, nie waar nie, Lorraine? 

LORRAINE:  Wel, Gysie... 

GYSIE: Ag toe, laat die foto’s geneem word! Asseblief? 

MADELÉ: Dis gratis… 

LORRAINE, Pouse, sug: Julle is onmoontlik. 

ADELBERT: Sit en eet ŉ stukkie koek saam met ons, toe? 

LORRAINE, Pouse...dan sag, afgemete: Wát eet julle? 

JJ: Sjokoladekoek, en magtig, is dit lekker! 

LORRAINE: Waar het julle daardie koek gekry? 

ADELBERT, fluisterend: O genade. Ek het vir julle gesê ons gaan in die  

 moeilikheid beland. 

JJ: Wat gaan jy doen, Lorraine? Ons ouers vertel? 

 

 Almal behalwe Lorraine lag lekker. 

 

LORRAINE, Dreigend Afgemete:Wie is verantwoordelik vir hierdie uitspattigheid? 

GYSIE: Dis my skuld. 
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LORRAINE: Gysie, ek het dit nie van jou af verwag nie. 

GYSIE: Ek het vir JJ gevra om dit te bring. 

LORRAINE: Daardie koek was vir my nefie se verjaarsdag. 

GYSIE: Agge nee...! 

LORRAINE, kwaad: Ek het nie tyd om nog ene te gaan koop nie. 

ADELBERT: Jammer, Lorraine. 

LORRAINE, saggies: Ek weet julle noem my name agter my rug – die samajoor,  

 die monster… 

GYSIE: Nee. 

LORRAINE: Maar ek het nie verwag die dag sou kom wanneer julle van my sou  

 steel nie. (Teleurgesteld) Hoekom het julle my koek gesteel? 

GYSIE: Ek sal jou daarvoor betaal… 

LORRAINE: Dit gaan nie oor die geld nie... Dit... Dit gaan oor respek. Respek vir  

 ander mense se besittings... En respek vir ander mense... (klein)  

 Respek vir mý...! (Sy begin huil.) 

JJ: O vrek...(hier kom dit nou!) 

GYSIE: Arme Lorraine…! Ons respekteer jou mos. 

 

JJ sit sy arm om haar skouer, Gysie vat haar ander hand. 

 

ADELBERT: Wat gaan nou aan? 

LORRAINE, desperaat: Ek’s klaar met julle… ek verkoop liewer koeksisters by ’n  

  verkeerslig as om julle nog 'n dag verder op te pas! 
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GYSIE: Skink vir haar ŉ koffietjie daar. (Moederlik)  Kom sit, skat, sit 

 

  Lorraine sit.  

 

LORRAINE: Ek het nooit gedroom ek sou eendag in 'n ouetehuis beland nie...  

 saam met... saam met... ou-mense... 

GYSIE: Ja, nie een van ons het gedroom ons gaan ooit oud word nie. 

LORRAINE: Ek kan nog sien, ek kan nog hoor. My hande bewe nie. Ek ís nog  

 nie oud nie! 

GYSIE: Nee, dis waar, jy’t nog baie lewe in jou, Lorraine.  

JJ: Wat van 'n lekker stukkie koek om die trane op te droog? 

 

Adelbert sny vir haar 'n stuk koek. Lorraine snik. Klein pouse. 

 

LORRAINE: Net ŉ klein stukkie... 

 

 Pouse. 

 

JJ: Ja, ou Lorraine. Ek ken jou geheim. 

LORRAINE: Ekskuus? 

JJ: Ek weet jy’s nie net ŉ samajoor nie. 

LORRAINE: Waarvan praat u, meneer Prinsloo? 

JJ: Ek wed nie een van julle weet dat Lorraine op haar tyd 'n model  
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 was nie? 

GYSIE, opgewonde: ŉ Geheim? 

JJ: Ek het mos gesê ek dag ek herken die gesig op daardie  

 plaatomslag. 

ADELBERT: Wat? 

JJ: Pop Shop of Springbok of een van daai? Lui dit enige klokkies?  

 Iemand? 

ADELBERT: Is dit alweer een van jou nonsens praatjies, JJ? 

LORRAINE, saggies, maar trots: Springbok 31. 

ADELBERT: Regtig? 

JJ: Daardie covers is in my geheue ingeprent deur baie ure se  

 noukeurige ondersoek. Dit lê in Bertie se kamer. Gaan kyk maar. 

LORRAINE: Nee, dis mos nie nodig nie. 

 JJ: Gaan loer gou, Bertie! Nee, nee, gaan haal daardie plaat van jou  

 waarna ons geluister het. 

ADELBERT, opgewonde: Oukei! Ek’s nou terug! 

 

Adelbert verlaat die vertrek en stap na sy kamer waar hy die plaat 

uithaal van onder sy bed.  

 

GYSIE: Kan jy dit nou oorvertel... 

MADELÉ: Wat is Springbok-plate? 

JJ, lag: Dit was lank voor jy nog eers 'n vonkel in jou pappie se oog was,  
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 my girl. Voor die berugte Scope, en nog voor “skootdanse.” 

LORRAINE: Nee man, dit was nooit so erg nie. 

JJ: Niks om oor skaam te wees nie, Lorraintjie, absoluut niks. Dit was  

 'n eer om gekies te word. Ek het jou onmiddellik herken aan jou  

 twee lekker mooi groot... ronde... bollas in jou hare. 

GYSIE, lag: Ai, JJ, jy tog…! 

MADELÉ, lag:Oom is lekker stout! 

  

 Adelbert kom terug met 'n plaat. 

 

ADELBERT: Het ek reg onthou? Is dit die plaat dié? 

 

Hy wys dit rond, terwyl ‘’n foto van “Springbok Hit Parade 31” 

verskyn op die skerm. Dis ‘n blonde meisie in ‘n bikini omring met 

pienk en wit ballonne. 
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JJ: Ja, dis hy! 

ADELBERT: Goeie genugtig… 

MADELÉ: Tannie was nogal... seksie op haar dag, nè? 

JJ, innuendo: Tannie is nog steeds… 

LORRAINE, gevlei: JJ! 

GYSIE: Oo, jy was seker 'n gesogte nooi op jou tyd, Lorraine. 

MADELÉ: Maar hoe het Tannie op die voorkant van ŉ plaatomslag beland? 

LORRAINE, trots: Ek was 'n lugwaardin by SAL. Toe eendag vra Eddie Fisher  

 my of ek nie vir hulle sal poseer nie. O, julle moes die uitdrukking  

 op my pa se gesig gesien het! 

JJ: Hy't seker gesê "Nôt 'n f-f-f ..." 

ADELBERT, waarskuwend: JJ! 

JJ: “…f-f-oto van my kind met só min kleertjies aan nie!” 

LORRAINE, lag: Ja, hy was nie baie gelukkig daaroor nie, maar wat kon hy  

 doen? Die reeks was so gewild, mens kon daarmee wegkom... Ag  

 dit was lekker dae. Danse, en smart karre, en fancy hotelle –  

 operas by La Scala, toneelstukke op Broadway, Tango in Buenos  

 Aires...  

GYSIE: Die wêreld vergeet so vinnig... 

LORRAINE:  Maar ek onthou...   

ADELBERT:  Wie vergeet wat? 

GYSIE:  Ek sou nie sê ons was ooit deel van die "Jet Set" nie, maar ons was  
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 by die opening van elke nuwe opera by die Staatsteater. 

JJ, snork: Die blerrie ou "Status Teater”? 

LORRAINE:  Nie dat jy ooit oor daardie drumpel geloop het nie.  

  

 Almal lag. 

 

JJ:  Never never. Ek was eerder te vinde vir ’n kuier by die Navigator  

 kroeg oorkant in Kerkstraat.  

GYSIE:  Ons lewens was vol. In daai dae wou almal ons probeer beïndruk  

 en heuning om die mond smeer, maar nou... nou gee niemand  

 meer om waar of wie ons is, of wat van ons geword het nie. 

LORRAINE:  Dis hierdie nuwe geslag. 

 

 Pouse. 

 

MADELÉ: Hei, moenie almal vir my kyk nie…! 

GYSIE:  Dit maak nie saak nie, want ek het nog 'n rykdom van herinneringe  

 in hierdie ou kop, selfs al kan ek nie meer my eie foto’s sien nie. 

ADELBERT: Ten minste onthou julle nog. Ek… ek kan nie meer… so goed... 

JJ, sarkasties: Ja foeitog, ou Bertie. 

GYSIE:  Hou nou op om so gemeen te wees! 

JJ, onskuldig Wat? Ekke? 

GYSIE: Wat wou jy nog sê Adelbert? 
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ADELBERT:  Mens hou op praat, want mense wil nie meer luister nie. Die stories  

hoop op, maar jy vergeet watter van hulle jy al vertel het. En mense 

rondom jou raak jonger en jonger. Het julle dit al agtergekom? 

Gister toe ek my pille koop by die apteek is daar ‘n nuwe apteker 

agter die toonbank. Ek sweer hy’t nie ouer as negentien jaar gelyk 

nie en lyk nes my vriend Titus. Maar toe ek hom uitvra oor sy 

studies en vriendelik vertel van my vriend Titus wat altyd ‘n apteker 

wou word, raak die jongeling Titus so ongeskik met my ek kon dit 

nie glo nie. Hy sê vir my ek het hom al van Titus vertel en toe kon 

ek nie meer onthou van watter Titus ons praat nie en... en soms 

vergeet ek hoe dinge nou eintlik gebeur het met Titus...of nie. 

 JJ:  Moet hom nie te jammer kry nie, Madelé. Ek kan jou ŉ storie of  

 twee vertel van hierdie Ridder van die Kousband. 

MADELÉ:  O, ja?  

ADELBERT:  Madelé… miskien vergeet ek ŉ paar dinge, maar hierdie ou? Hy’s  

 vol grootpraat, maar hy't niks oor nie. 

MADELÉ:  Is dit? 

ADELBERT:  Sy kinders het hom hier gelos en hulle's Australië toe sonder om  

 een keer terug te kyk.  

JJ: Wat weet jy van my familie? Hê? 

 ADELBERT: Ek weet hulle het die plaas onder jou voete uitverkoop. Ja, jy't  

 gedink jy gaan nog lekker in die bosveld leef en toe jy jou oë uitvee,  

 sien jy net die agterent van 'n Boeing wat suid-oos vlieg. 



 62 

 JJ:  Nou luister jy mooi. My kind is 'n rekenmeester en ek het hom goed  

 grootgemaak. Ek het bleddie duur betaal vir sy opleiding by  

 Stellenbosch en ja, oukei, ek het gedink hy gaan my eendag met  

 die bestuur van die plaas help. Maar laat ek jou een ding vertel: hy  

 het my gesmeek om saam met hulle Australië toe te trek. Gesmeek!  

 Die kleinkind het selfs gesoebat (pieperige stem) "Asseblief  

 Oupa, asseblief, kom tog saam met ons Perth toe." 

ADELBERT:  En hoekom het jy nie? Dit sou 'n verligting gewees het vir die hele  

 Suid-Afrika! 

JJ:  Nee, te hel daarmee. Ek gaan nie myself blootstel aan “G ‘Day  

 Mate” en “How Ya Doin' Old Timer” nie! Liewe hemel nee, dis nie  

 vir my nie. My plek is hier.  

ADELBERT:  Hulle kon jou ten minste beter ondersteun het.  

JJ: O, hy wou so graag dat ek sy geld vat, om daar in Pretoria-Oos in 'n  

 fancy deel van Garsfontein uitbreiding sewe-honderd-en-flippen- 

 vyftig in ŉ sekuriteitskompleks te gaan bly. Maar nee, my maat, ek  

 staan al my hele lewe lank op my eie twee pote. Ek het nie tyd vir  

 welsyn nie. 

 

 Pouse. 

 

MADELÉ:  So gepraat van tyd – is dit nog reg as ek ŉ foto of twee neem? 

GYSIE:  Ja, Madelé, verskoon asseblief ons klein daaglikse dramas. Wou jy  
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 foto’s van elkeen op hulle eie neem, of een groepfoto? 

MADELÉ: Uhm, kom ons neem een met almal saam vir eers. 

GYSIE:  Ja, dit klink mooi, sodat ons mekaar ook kan onthou. Waar sal 'n  

 goeie plek wees om te sit? 

 

 Elkeen val die vorige spreker in die reder tot hulle almal gelyktydig  

 praat.  

 

JJ: Wat van ons skuif Gysie...(Sy sal mos meer gemaklik wees hier op  

 die bank...en die agtergrond is tien keer beter.) 

GYSIE: Ek dink dit sal mooi lyk as ons… (die oggendsonnetjie in die  

 prentjie kan bring.) 

ADELBERT:  Die blomme sal ‘n bietjie kleur in die raam sit... (haai, is dit nie  

 pragtig nie?) 

 

Adelbert is verward, hê stoot Gysie na buite. Gysie lag. 

 

GYSIE, lag:  Hei – Adelbert stop! 

LORRAINE:  Gysie moet in die middel sit. 

JJ, fluit om almal stil te kry: Hokaai! 

 

 Daar’s ‘n oomblik stilte.  
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ADELBERT:  Ek hou tog so baie van lelies. 

LORRAINE:  Julle wil seker nie hê ekke moet ook in die foto verskyn nie, of hoe? 

JJ:  Ons kan nie doen sonder ons Springbokkie nie! Kom lê hier voor,  

 so lekker op jou sy. 

LORRAINE, lag: Haai, weet jy JJ, jy's verskriklik! 

JJ:  Ek weet bôggerol van kuns, maar ek weet wat ek laaik. 

 

Op die een of ander manier kry hulle uiteindelik 'n groep saam en 

Madelé staan voor met haar tripod.  

 

MADELÉ: Kan Tannie hier in die middel inskuif? 

 

Adelbert wandel weg van die groep af. 

 

GYSIE: Ons neem 'n foto Bertie, kom terug. 

ADELBERT:  Hoe nou? Wat maak julle almal nou? 

 JJ: En jy kan net hier sit, Tannie Gysie. Is jy gemaklik? 

GYSIE: Dankie, JJ. 

MADELÉ:  Oukei, maar julle moet smile. Ek kan nie 'n nice foto neem as julle  

 almal soos die dood lyk nie. 

LORRAINE, grom: Wel, verskoon ons... 

MADELÉ:  Jammer, jammer. 

JJ: Vertel vir ons iets om ons te laat lag. 
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MADELÉ:  Soos wat? 

GYSIE: 'n Grap! Ek’s so lief vir 'n lekker grappie! 

MADELÉ:  Laat ek dink...hmmm...uh...het julle al die storie gehoor van die  

 paartjie wat besluit het om kaal deur die ouetehuis te hardloop?  

JJ: Ek laaik al klaar hierdie ene... 

MADELÉ:  Ou Japie en Sannie? Vir ŉ bietjie opwinding trek hulle toe hulle  

 klere uit en jaag daar deur die gange van die ouetehuis. Jacoba en  

 haar man kyk so vir die twee. Sê Jacoba: "Haai, wie’s dit?" "Weet  

 nie", sê haar man, “My oë is nie meer so lekker nie". 

GYSIE: Weet hoe hy voel. 

ADELBERT, lag: Ek ook! 

JJ:  Sjjjj. 

MADELÉ: En Jacoba sê: "Watse klere het hulle gedra?" "Weet nie," sê hy,  

 "Maar wat dit ook al was – dit het strykwerk nodig gehad."  

 

Madelé lag hardop en neem 'n foto wat agterop die skerm verskyn. 

Maar die ander bly stom, behalwe JJ wat bietjie giggel. Die foto 

eindig op met almal wat doodernstig lyk.  

 

LORRAINE:  Gmf. Daai grappie is nie meer so snaaks as jy eers ons ouderdom  

 bereik het nie. 

JJ: Wag net vir jou dag, Meisiekind.   
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 Foto word geneem. 

 

MADELÉ: Haai nee, kom nou. Wat kan ons doen om julle te laat smile? 

ADELBERT:  Is daar nog koek oor?  

GYSIE: Koek? 

 

Hulle gesigte raak ligter. 

 

ADELBERT, opgewonde: Hmmm. 

JJ: Ja, wat. 

MADELÉ: Oukei, dink aan julle gunsteling koek. 

GYSIE:  Melktert! 

 

 Foto word geneem. 

 

JJ:  Koeksisters! 

 

 Foto word geneem. 

 

LORRAINE:  Hertzoggies! 

 ADELBERT: Waar? 

  

 Drie vinnige foto’s word geneem. Hulle lag almal lekker.   
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 MADELÉ: Dis beter. Dankie. 

 GYSIE: Ai tog, ek weet nie wanneer ek laas so lekker gelag het nie. 

 MADELÉ: Kan ek nou miskien ŉ portret of twee probeer? 

 JJ: Met wie wil jy begin? 

MADELÉ:  Wat van met meneer Visser? 

ADELBERT:  Hm? Adelbert, bly te kenne. 

MADELÉ:  Kan ek u hier op hierdie stoel laat sit, meneer Visser, sodat die lig  

 van die venster op u regterkant val? Mooi so. 

GYSIE: Ek dink ek moet ŉ bietjie rus. Dis genoeg opwinding vir een  

 oggend. 

JJ:  Kom ek help jou, Gysie. Huweliksherdenking of te not, dis tyd vir jou  

 oggendslapie. 

GYSIE: Dankie, JJ. 

LORRAINE:  Ek beter ŉ bietjie opruim hier. 

 

JJ stoot Gysie se rolstoel uit. Lorraine sit die borde en koppies op ‘n 

skinkbord en begin om die tafel aan die kant te maak.  

 

LORRAINE: So ja. 

 

 Lorraine stap uit. Madelé is doenig om Adelbert reg te maak vir die 

portret. Daar is nou iets meer ernstig aan haar bewegings.  
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MADELE: Kyk hierdie kant toe asseblief. 

ADELBERT: Ai, dis seker die eerste keer in jare dat ŉ vrou weer vir my wil kyk. 

MADELÉ: Jy lyk te... (te treurig.) 

ADELBERT: Wat moet ek doen? 

MADELÉ:  Dink aan iets wat jou gelukkig maak. 

ADELBERT:  Soos wat? 

MADELÉ:  Dink aan een van jou sewe vrouens... die een waarvoor jy die  

 liefste was. 

ADELBERT:  Hmm... nee, ek onthou nie meer sulke goed nie. Dit was seker  

 Josie. 

MADELÉ:  Hoe het sy gelyk? 

ADELBERT: Lang swart hare, as ek reg onthou. Haar neus was ŉ bietjie krom,  

 soos joune, met ŉ kuiltjie op die punt. 

 

 Foto word geneem. 

 

MADELÉ:  Dis mooi. Kyk vorentoe, asseblief. Hoekom het dit nie uitgewerk  

 nie? 

ADELBERT:  Ag... dis ŉ lang storie. ‘n Lieflike jong juffrou soos jy sal mos nie  

 belangstel in ‘n ou man se stories nie. Nie dat ek al heeltemal so  

 oud is nie. 
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 Foto word geneem. 

 

MADELÉ:  Wat het gebeur? 

ADELBERT: Ander vrouens het gebeur. Daar’s net te veel skoonheid in die  

 wêreld. 

MADELÉ:  Jy was ontrou? 

ADELBERT: As jy dit nou so kras wil stel... 

MADELÉ:  Maar was jy lief vir haar? 

ADELBERT:  Natuurlik. 

 

 Foto word geneem. 

 

MADELÉ:  Toe jy haar gelos het... was daar iemand anders? 

ADELBERT: Daar was altyd iemand anders... Ek kan nie nou mooi onthou nie...  

 maar ek onthou nog daardie laaste oggend... Sy’t altyd vir my  

 peanut butter en blaarslaai toebroodjies gemaak.... Altyd vol  

 verrassings... Maar, shame, sy’t nie geweet dat sy my nooit weer  

 sou sien nie. 

 

 Foto word geneem. 

 

MADELÉ: Lyk my u’t ŉ kleurvolle liefdeslewe agter die rug, meneer Visser? 

ADELBERT: So vertel hulle my. 
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MADELÉ:  U’t dit glad nie moeilik gevind nie, al daardie leuens? 

 ADELBERT:  Na ŉ tyd begin die klein dingetjies ophoop, die klein leuens... 

MADELÉ:  Laat sak u skouer asseblief. Ja, so. 

 

 Foto word geneem. 

 

ADELBERT:  Somtyds is dit net beter om iets te doen wat al die daaglikse leuens  

 wegvee; een reusagtige ramp wat kleingeld maak van al die pynlike  

 kleinighede... Ek wou net weer oor begin en... en...  

 

 Foto word geneem. 

   

 MADELÉ: Kyk op. 

ADELBERT: Hierdie flits maak my bietjie duiselig. 

MADELÉ: Jammer. Ek sit dit af. 

ADELBERT: Dankie. 

 

 Pouse. 

 

MADELÉ: En Oom se dogter? 

ADELBERT: Wat se dogter? 

MADELÉ: Het Oom nie gesê dat Josie ŉ dogter gehad het nie? 

ADELBERT: Het ek? Hoe weet jy van...? Ja... ja, sy het... Magriet... of... iets met  
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 ŉ “M”. 

MADELÉ: Madelé? Miskien? 

 ADELBERT: Ja, so iets. 

MADELÉ: Sou u haar ooit weer wou sien? 

ADELBERT: Meer as enigiets... Maar ek dink dis te laat. Ek glo nie sy sou my  

 kon vergewe nie. 

MADELÉ, emosioneel: Miskien moet Oom eerder self vir haar vra. 

ADELBERT: Wie? Wat? 

MADELÉ: Ek het nie geweet of Oom... of Pa... my sou wou sien nie... 

 

 Pouse 

 

ADELBERT: Madelé? 

MADELÉ, huil: Ek probeer al... vir maande lank... om Pa op te spoor. 

ADELBERT, bars in trane uit: Madelé…! Ag, my kind... Kom hier. 

MADELÉ: Moenie kwaad wees vir my nie. 

ADELBERT, huilerig: Hoe kon ek ooit...? Laat ek jou net vashou.  

 

 Hulle hou mekaar styf vas.  

 

MADELÉ, intiem: Pappa. 

ADELBERT, intiem, emosioneel: My kind... My liefste, liefste  

 meisiekind… 
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 Pouse. 

 

MADELÉ: Ek was so bang Pa sou ontsteld wees. 

ADELBERT: Hoe het jy my gekry? 

MADELÉ: Ek het baie foto’s geneem in al wat ‘n Ouetehuis is in Pretoria. 

ADELBERT: Ai tog, my arme kindjie! 

MADELÉ:  Toe Gysie gister sê Pa bly hier, kon ek dit nie glo nie. Uiteindelik! 

ADELBERT:  Wat ‘n verrassing! 

MADELÉ: Toe Ma eers begin siek word het, het ek besluit ek moet Pa probeer  

 opspoor. 

ADELBERT: Josie? Josie is siek? 

 MADELÉ: Sy... was. 

ADELBERT: Is sy nou beter? 

 

 Pouse. 

 

MADELÉ: Die begrafnis was verlede week. 

ADELBERT: Nee... Ag nee! 

MADELÉ:  Ek’s so jammer. Ek was te laat. 

ADELBERT: Wat het gebeur? 

MADELÉ: Lewerkanker. 

ADELBERT: Maar... ek dog ek sou... ek het nie gedink ek sou nog so lank leef  
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 nie...  

MADELÉ: Wat makier, Pa? 

ADELBERT: Ek’s ŉ bietjie siek, my kind... Ek vergeet dinge... dit kom en gaan... 

MADELÉ: Is dit hoekom Pa weggegaan het? 

ADELBERT: Ja… Toe ek eers besef het dat ek siek word, dat ek dinge begin  

 vergeet... het ek gedog ek... ek beter... Ek het haar reeds soveel  

 keer seergemaak... Ek het gedog miskien sou sy nog tyd hê om  

 iemand anders te kry... Dit sou nie regverdig gewees het as sy my  

 moes oppas en jammer kry nie, as ek nie eers self kon onthou wie  

 sy was nie... Na alles wat ek aan haar gedoen het. 

MADELÉ: Is daar nog steeds... ander vrouens? 

ADELBERT:  Nee wat. Dis maar meestal net vir show dat ek nog so praat.  

 (Hartseer laggie). Eintlik seker maar meer uit gewoonte as enigiets  

 anders... (pouse.) Ek’s al vir baie jare alleen. 

MADELÉ:  Ma was ook. Sy’t nooit weer getrou nie, nooit weer verlief geraak op  

 enigiemand anders nie. Pa was al wat sy ooit wou hê. 

ADELBERT: So jy’t nooit... ’n pa gehad nie? 

MADELÉ: My pa was ŉ goud-geraamde foto langs Ma se bed, ŉ dapper man  

 met ŉ playboy snor, hande op sy heupe, wat lag vir die wêreld. ŉ  

 Man wat nooit ouer geword het nie. 

ADELBERT, begin snuif, hy wil huil: Ek’s so jammer... Josie... 

MADELÉ: Ten minste het ek Pa darem uiteindelik gekry. 

ADELBERT: Kyk net vir jou Madelé... So mooi groot... En ŉ student... En...’n  
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 fotograaf... My maggies!  

 

 Madele se selfoon lui.  

 

MADELÉ: Jammer, ek moet hierdie oproep neem. 

ADELBERT: Natuurlik. 

MADELÉ, antwoord haar selfoon: Hallo?... Ja, ek’s nou daar. Wag net vir my.  

 Sorry man, ek sal later verduidelik. Sien jou nou... Ja, ek’s ook lief  

 vir jou. Oukei, bye. (Selfoon af).  

MADELÉ: Jammer... dis Ralph. Hy’t ŉ lift nodig na ŉ belangrike vergadering –  

 ek moet gaan. 

ADELBERT: Ralph? 

MADELÉ: Ek sal ŉ ander dag van hom vertel as... as ek... as ek weer vir Pa  

 mag kom kuier? 

ADELBERT: My kind... 

MADELÉ: Sal dit oukei wees? 

ADELBERT, huilerig: Natuurlik! … Ja, ja, ja... Môre, kom sommer môre  

 weer. 

MADELÉ: Oukei. Ek sal by Lorraine hoor wanneer julle amptelike besoekure  

 is. Ek sou nie  (spot stemmetjie) “ ’n Ontwrigting in die samelewing”  

 wil veroorsaak nie. 

 

  Hulle lag altwee.  
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MADELÉ: Sjoe, ek het nie besef dis al so laat nie. 

 

 Madele pak haar toeristing op. 

 

MADELÉ: Laat ek net my goed vinnig bymekaar maak... Sê asseblief dankie  

 en totsiens vir die ander. Ek sal julle groepfoto in ‘n mooi raam sit. 

ADELBERT: Dit sal gaaf wees. 

MADELÉ, druk Adelbertstyf vas: Pas Pa mooi op, hoor? 

ADELBERT, intiem: Ek sal. Kom gou weer. Asseblief. 

MADELÉ: Ek belowe…(breek die omhelsing) Ek moet gaan...Baai... Pa. 

ADELBERT: Totsiens, my kind. 

 

 Madele stap uit.  

 

ADELBERT, Huilerig: Arme Josie... 

 

 JJ stap in.  

 

JJ:  Adelbert...? 

  

 Adelbert huil.  
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JJ: Komaan... Hei, kom nou, Bertie, dis nie nodig om ŉ tjankbalie te  

 wees nie. Wat gaan aan? 

ADELBERT:  Ek's jammer vir wat ek oor jou kinders gesê het, JJ. 

JJ:  Nee wat, jy’s reg. Daardie nikswerd, ondankbare boggers. Hulle  

 wens net ek is dood, dan kan hulle die laaste van my kleingeld kry  

 vir ŉ vakansie Thailand toe. 

 ADELBERT: Ek wou nooit enigiemand seer maak nie... Ek het net... te gereeld  

 verlief geraak... Wanneer het dinge so begin uitmekaarval? 

JJ: Hei, ek weet nie, man. 

 

 Pouse. 

 

ADELBERT: Wat het tussen ons gebeur? Het ek jou verraai toe ons jonger was?  

 Het ek jou vrou gesteel? 

JJ: Ja wel... so iets... 

ADELBERT:  Sê net asseblief vir my wat dit was, sodat hierdie storie tussen  

 ons kan end kry. 

 

 Pouse. 

 

JJ:  Wel... jy was maar altyd ’n swierbol... Ja, ek onthou daardie  

 Magnum-snor en jou stywe jeans. Jy’t rond gepronk in jou blink  

 hempies. Al die meisies was versot op jou. 
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ADELBERT, miserabel: Ek wens nou hulle was nie. 

JJ:  Emmie wou jou nie los nie, selfs al was jy getroud met iemand  

 anders... En ek was verlief op Emmie. Jy’t haar nooit waardeer nie.  

 Ek was seker ŉ bietjie jaloers op jou. Dis al. 

ADELBERT:  Ek's so jammer, JJ.  

JJ: Ja...  

ADELBERT:  Vergewe my tog, asseblief. 

JJ:  Ja, oukei man. Hou nou net op huil. Toe, dis orraait! 

  

 Gysie rol haar rolstoel in. 

 

GYSIE: Is die fotograaf dan al weg? 

ADELBERT, mompel verward: Ja, dis waar, dis maar, dis haar... haarstyle... as jy  

 net kan... hmmm... (kan net nie weet nie, nè?) 

JJ: Hei? Al weer annie gang met jou ewige gemompel? 

ADELBERT, skrikkerig: Wat?... Wie is julle?! 

GYSIE: Foeitog. Hy's bang. 

JJ: Dis oukei, Bertie. 

GYSIE: Ons is hier. 

ADELBERT, huilerig: Ek wil huis toe gaan. 

GYSIE: Sjjjj, sjjjj. Toemaar. 

ADELBERT: Waar’s my bed? 

GYSIE: Dis nog te vroeg. Lorraine sal dit nie toelaat nie. 
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JJ:  As haar majesteit nie wil toelaat dat ŉ man in sy eie bed mag slaap  

 nie… 

LORRAINE:  JJ! 

JJ: O, jammer, Samajoor. Ek het jou nie gesien insluip nie. 

LORRAINE:  Toe ek Honneurs Sielkunde geswot het aan die Universiteit van  

 Pretoria, het Prof Immelman ons geleer ŉ mens se eie bed is baie  

 keer die veiligste plek in die wêreld. 

JJ: Oukei, as jy dan die expert is. 

ADELBERT:  Wat wil julle hê? 

GYSIE:  Kan ek help? 

ADELBERT:  JJ? 

 JJ:  Sien julle? Hy herken my. Niemand gaan ou JJ vergeet nie. Kom,  

 ou maat. Hy bly in my kamer, ek sal hom gaan bêre. 

GYSIE: Wees net geduldig met hom, JJ. 

JJ:  Ja, ja. Gee net pad dat ons kan verby kom! 

 

JJ lei Adelbert uit die kamer uit. 

 

LORRAINE:  Kom ek help jou. 

 

Lorraine stoot vir Gysie uit. 

 

GYSIE:  O die arme ding.  
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  Musiekbrug: "Old Folks"  

  
 “It hurts too much to smile, it hurts too much but life goes on 
 For still another day 
 As they try to escape the old silver clock 
 When day is through 
 It tick-tocks oh so slow, it says, "Yes," it says, "No" 
 It says, "I'll wait for you." 
 The old, old silver clock that's hanging on the wall 
 That waits for us all.” 
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VYFDE TONEEL 

 

JJ:  Kom Bertie, ek koop sommer vinnig vir jou nog ‘n horlosie om met 

jou te gesels. Jy sal mos daarvan hou, nè? 

 

Adelbert is deurmekaar, bietjie verward. JJ sit hom in sy bed. 

 

ADELBERT:  Watse ding? Hoekom? 

JJ:  Okei okei ou neef... stil... vanmiddag kom Doktor Malherbe op 

besoek en dan sien ons wat’s fout met jou. 

ADELBERT:  Die mense klop aanmekaar – 

JJ:   Kom Bertie, sit nou eers, jy sal weer orraait wees. 

ADELBERT:  Ag, my Josie…en Emmie. Die een met die sterre vir oë.  

JJ:   Ja, wat. 

ADELBERT:  Mooi van binne verlig. Dit was Emmie. Met ‘n helder gesig. Onthou  

jy?  

JJ:   Ek onthou haar goed ou maat. 

ADELBERT:  En waar’s hulle nou, hê? My lewe is flenters.  

JJ:   Jy’t nog lewe in jou, Boetman. 

ADELBERT:  Orals maak ek mense seer. Hoe het…daardie horlosie... 

 

Adelbert merk die horlosie, nog steeds teen die muur. Hy staan op, 

trek die stoel nader, gryp die ding van die muur af. 
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JJ:   Nee man, Bertie, sit. Los die ding, dis klaar stukkend. 

 

Adelbert gooi die horlosie hard op die vloer, woedend. Dit breek in 

honderde klein stukkies. JJ sit en kyk, verstom. 

 

ADELBERT, woedend: Dis hierdie ding se skuld! Onnosele tyd! 

 

Hy gryp weer ‘n stuk, gooi dit weer op die vloer om dit verder te 

breek. 

 

JJ:   Stadig daar, ou maat… 

ADELBERT:  Hierdie blerrie ding en sy wysers en sy syfers... al sy syfers wat ‘n 

duisend tikke uittel. Wat het van my lewe geword?   

 

Die horlosie is uiteindelik heeltemal flenters. Adelbert is moeg, hy 

sukkel om asem te kry. JJ haal die kombers van sy eie bed af en 

maak Adelbert se skouers toe. 

 

JJ:   Hmm. Voel jy nou beter?  

ADELBERT: Ek wil weer jonk wees! 

JJ:  Ja...ek ook... 

 

Pouse.  
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ADELBERT:  Ek’s jammer JJ. 

JJ:  Heita, dis jou horlosie maat. Ek gaan nie kla nie. 

ADELBERT:  Ek’s jammer oor Emmie...  

JJ:  Ja wat, ou kêrel. Ek kan self ook nou nie meer so mooi onthou  

 waaroor die hele petalje gegaan het nie. Miskien was dit selfs ook ŉ  

 bietjie my fout, wie weet 

 

 Pouse. 

 

ADELBERT: JJ, ek’s bang. Ek weet nie wat aangaan nie. 

JJ: Dis oukei. Sjjjjjj. Nee wat, ou pel, JJ is hier.  

 Hier’s jou bed ou maat, sit bietjie en rus.  

ADELBERT, verlig : O, dankie, Dokter. 

 JJ: Dis nog nie die einde nie... Het jy genoeg komberse, hê? ... Hmm,  

 wat van ek sit vir jou ŉ plaat op? Jy sal mos daarvan hou? Ja! 

 

 JJ haal ‘n plaat uit die bedkassie uit.  

 

ADELBERT:  Ek wil nie alleen wees nie, Dokter. 

 JJ: Wel, ek’s hier. Jy irriteer my, moenie ŉ fout maak nie, maar ek gaan  

 nêrens heen nie. Ek het nêrens om heen te gaan nie… So selfs al  

 stry ons, bly ek net hier. Vir Altyd. Oukei, hier gaat ons. 
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 Doof in: “Old Friends” en “Book Ends” deur Simon en Garfunkel. 

 
“Old friends, old friends sat on their parkbench like bookends  
A newspaper blowin' through the grass  
Falls on the round toes of the high shoes of the old friends  
 
Old friends, winter companions, the old men  
Lost in their overcoats, waiting for the sun  
The sounds of the city sifting through trees  
Settles like dust on the shoulders of the old friends  
 
Can you imagine us years from today, sharing a parkbench quietly  
How terribly strange to be seventy  
 
Old friends, memory brushes the same years,  
silently sharing the same fears… 
 
 
Time it was, and what a time it was, it was  
A time of innocence, a time of confidences  
Long ago, it must be, I have a photograph  
Preserve your memories, they're all that's left you.” 
  

 

EINDE 

 

 


