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STOP OP VERSOEK 
deur 

HAROLD PINTER 

In Afrikaans vertaal deur Stephanie van Niekerk 

‘n Tou by ‘n versoek-busstop. ‘n VROU aan die voorpunt. ‘n KLEIN MANNETJIE in ‘n reënjas langs 

haar. Twee ander MANS en ‘n DAME staan ook in die tou. 

VROU: (Aan KLEIN MANNETJIE.) Ekskuus tog, wat het jy gesê? 

 Pouse 

 Al wat ek jou gevra het is of ek hier ‘n bus na Booysens kan haal. 

 Pouse 

 Niemand het jou gevra om te begin insinuasies maak nie. 

 Pouse 

 Wie dink jy is jy? 

 Pouse 

Huh. Ek ken jou tipe, ek ken jou soort. Moenie worrie nie, ek weet als wat daar oor mense 

soos jy te wete is. 

 Pouse 

 Ons kan almal sien waar jy vandaan kom. Hulle sluit elke dag van die week jou soort toe. 

 Pouse 

 Al wat ek hoef te doen is om jou aan te gee, en voor jy weet waar jy is, staan jy in die hof. 

  Een van my beste vriende is ‘n speurder. 
 

 Pouse 

Ek weet alles daarvan. Staan daar asof botter nie in jou mond kan smelt nie. Ontmoet jou 

in ‘n donker gangetjie en dis ‘n … ander storie. (Aan die ander, wat voor hulle uitstaar.) 

Julle het gehoor wat hierdie man vir my gesê het. Ek’t hom net gevra of ek hier ‘n bus na 

Booysens kan kry. (Aan hom.) Ek het getuies, moet jy jou nie daaroor bekommer nie. 

 Pouse 
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 Onbeskofte vent. 

 Pouse 

 Vra ‘n man ‘n ordentlike vraag en hy behandel jou soos ‘n goedkoop tert. (Aan hom.) 

Ek’t beter dinge om te doen, my vriend, daarvan kan jy seker wees. Ek gaan nie langs ‘n 

openbare pad staan en beledig word nie. Almal sien jy’s ‘n immigrant. Ekself is net om die 

draai gebore. Almal kan sien jy’s hier van die buitewyke af om te kom droogmaak. Ek ken 

jou soort. 

Pouse. Sy stap na DAME. 

Verskoon my, dame. Ek dink ek gaan hierdie man hof toe sleep. Jy’t gehoor wat hy gesê 

het. Sal jy teen hom getuig? 

DAME stap weg. 

DAME: Taxi … (Sy verdwyn regs.) 

VROU: Ons weet watter tipe jy is. (Terug na haar vorige posisie.) Ek was eerste in die ry. 

 Pouse 

Net om die draai gebore. Gebore en grootgeword. Hierdie plaasjapies het nie die vaagste 

benul hoe om hulle te gedra nie. Jy’s donners gelukkig dat ek jou nie aankla nie. Jy vra ‘n 

eenvoudige vraag … 

MANS steek skielik hulle arms uit om ‘n verbygaande bus te stop en hardloop agterna, 

links. VROU, wat alleen agterbly, klik haar tong en mompel. ‘n MAN kom van die regterkant 

af aangestap en staan by die busstop. Sy bekyk hom uit die hoek van haar oog. Uiteindelik 

sê sy skaam, aarselend, met ‘n klein glimlaggie. 

VROU: Verskoon my. Weet jy of ek ‘n bus van hier na … Groenkloof kan kry? 

 

DIE EINDE 


