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Tyd en plek
Dis vroegoggend net na 9:00 in 1899 in ŉ groterige dorp iewers op die Russiese
platteland.
Stel
Die kantoor van die bankbestuurder. Daar is ŉ lessenaar met bank se boeke op, ŉ
ou swaaistoel en nog ŉ stoel of twee vir kliente en miskien ŉ boekrak of so.
Karakters
KISTUNOV – ŉ Middeljarige bankbestuurder met ’n pynlike wyntoon
POCHATKIN – Sy jong bankassistent met ŉ versigtige houding
VROU – ŉ Middeljarige, laer klas ou tantetjie uit die dorp.
Toneel
(Iewers in die agtergrond klink ‘n treurige stukkie Russiese musiek uit ŉ trekklavier
op. Dit verdwyn subtiel as die spel aan die gang kom. Die ligte kom op in die
kantoor van die bankbestuurder, meneer Kistunov. Ons hoor ŉ gesteun van buite
aankom. Kistunov, geklee in ŉ swaar, losserige ou pak, strompel met ŉ kierie en ŉ
slaapkussing onder sy ander arm na die lessenaar. Sy een voet, met die wyntoon,
is swaar verbind. Dit lyk of voet drie keer sy normale grootte geswel is. Hy is
duidelik in pyn en elke is tree is ŉ uitdaging. Uiteindelik kry hy die kussing reg op
sy lesenaar gesit, gaan sit op die swaaistoel agter sy lesenaar en plaas sy pynlike
wynvoet versigtig op die kussing. Hy sit sy kierie langs die kussing op die
lessenaar neer en sug diep)
KISTUNOV: Ja, ou Kistunov. Laat dit vir jou ŉ les wees. (Hy roep oor sy skouer in
die rigting van die deur): Pochatkin! Waar bly jy, ou kêreltjie? (Hy kyk op sy
sakhorlosie wat hy steunend uit sy onderbaadjie kry) Dis negeuur. Jy kan maar
oopsluit!
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POCHATKIN

(senuwee-agtig in. Hy is oorentoesiasties en praat net te vrolik en te
hard): Goeiemore, meneer Kistunov!

KISTUNOV

(kry ŉ pyn in sy oor): Asseblief! Asseblief! Praat sagter, Pochatkin! Wat is
so goed van hierdie more? Hê? Praat sagter, man!

POCHATKIN

(fluister): Skuus! Ek’s jammer meneer… Als reg?

KISTUNOV:

Dis net… weer my aaklige wyntoon. Die pyn! Dit vlam weer op –
dwarsdeur my gesternte en my senuwees in aan flarde! Enige roering
stook die hellevuur!

POCHATKIN:

Dit moet baie pynlik wees, meneer.

KISTUNOV:

Net om my hare vanmore te kam was ŉ nagmerrie!

POCHATKIN:

Verskriklik seer, meneer. So sê hulle van ŉ wyntoon…

KISTUNOV:

Ag wat sal jy daarvan weet, Pochatkin? Dis soos ŉ stuk tou ses keer al
om die toon gedraai en vasgeknel deur ŉ heks uit die hel! Dan laat skiet
sy die knoop weer los en net as jy weer kan asemhaal kom steek sewe
soorte perdebye jou weer op die punt van daai selfde toon. En dit net
onder die toon se nael!

POCHATKIN

(krimp ineen): Meneer?

KISTUNOV:

Ja! (Hy begin half demonstreer hoe die pyn loop) En dan kruip daai vuur
uit die hel al met die aar op teen jou kuit en vat ŉ dwarspad oor jou boud
na die rugstring aan die anderkant en weer op tot en deur die skouer tot
in jou kakebeen en kom steek jou in jou oor! Dis ondraaglik, my liewe
Pochatkin. Ondraaglik!

POCHATKIN:

Ek gaan haal vir u ŉ bietjie water, meneer, Kistunov. (Hy begin haastig
afstap)

KISTUNOV

(gryp sy oor in pyn vas): Loop sagter! (Hy beduie weer hoe die pyn deur
sy lyf afloop). Die klank! Jy stamp die vuur nou weer in my lyf in af! Hier
gaan hy! Deur die kakebeen, AAG… skouer! Ai, ai, ai!... rugstring! Oi!
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Deur die boud... Eina! Eina! Eina!... tot in die toon!
Ekskuus, meneer. Groot ekskuus! (Hy loop op sy tone uit)
POCHATKIN:

(Binne lui ŉ ou toonbankklokkie ŉ paar keer dringend)
(mompel vir homself): Jy moenie rooiwyn drink nie, Kistunov! Ek sê dit vir

KISTUNOV

hulle, elke keer! Maar hulle luister nie! (Verleidelike vrouestemmetjie)
“Drink maar ŉ bietjie rooiwyn, meneer Kistunov! Dit sal niks doen nie. Dis
die perdevleis wat u siek maak. Eet eerder ŉ stukkie vis met die rooiwyn
en u sal sien! Jou toon sal nie swel nie! Kom, vat nog ŉ ou glasie! Kry vir
jou ŉ piekeluitjie! En wat van nog ŉ ou agurkie!” (Hy lyk of hy iets wil
uitspoeg) Vis en rooiwyn? Ga! Piekeluie? Agurkies! O, wees vervloek!
(kom weer op sy tone in sonder ŉ glas water): Ekskuus, meneer…

POCHATKIN
Wat is dit Pochatkin?
KISTUNOV:
POCHATKIN:

Hier is ŉ vrou wat aandring om meneer te sien. Sy wil die besturende
direkteur van die bank persoonlik sien. Sal ek sê u voel nie lekker nie?

KISTUNOV:

Nee, nee, nee. Die bank se besigheid kom tog eerste. My ondraaglike ou
toon sal ek verduur vir my rooiwynsondes. Laat sy inkom. Loop net
saggies, asseblief! Die stamp op die vloer het die pyn al weer tot in my
kuit! (Ongeduldig en hard) Nou toe! Laat haar inkom!

POCHATKIN

(loop op sy tone uit): Suutjies, meneer, suutjies… (Mompel buite iewers
soos hy uitgaan en omdraai) Laat haar inkom. Laat haar haar inkom. O,
hier is u al. U kan ingaan. Hy wag vir u.

VROU

(kom in. Sy het ŉ arm rok aan en kom beslis uit die werkersklas. ŉ Soort
doek is op haar kop gebind. Sy frommel haar handsak aanhoudend en
senuweeagtig)

KISTUNOV:

Goeie more, Mevrou. Verskoon tog dat ek nie opstaan nie, maar ek voel
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half lamsakkerig-siekerig. Sit asseblief.
VROU

(gaan sit oorkant hom en bekyk die plek deeglik deur): Dankie.

KISTUNOV:

Nou wat kan ek vir u doen?

VROU:

U kán my help, meneer. Voor die Vader, hoop ek u kan my help.
Niemand in hierdie wêreld gee mos vir ŉ arme mens om nie. (Sy begin te
snik en dan hartstogtelik en irriterend te ween – daardie geween wat
sterk mans teen die mure uitdryf.)

KISTUNOV

(knyp sy oë toe en kners op sy tande terwyl hy die stoelleunings
vasgryp): Kalmeer, mevrou… Ek bid jou, kalmeer uself, asseblief.

VROU:

Ek is jammer, meneer. (Sy probeer haarself kalmeer. Kry ŉ sakdoek
tussen haar borste en blaas haar neus soos ‘n trompet)

KISTUNOV:

Ek is seker ons kan die ou probleempie maklik uitsorteer as ons dit net
kalm en sagkens benader… Daars’y, kalm en sagkens. Nou-ja. Wat is
die probleem?

VROU:

Wel u sien, meneer. Dis my man. Die universiteit se faktotum. Schukin.
Hy’s al vir vyf maande siek.

KISTUNOV:

Ek ken die aakligheid van siekwees, mevrou. Ek kan regtig met u
simpatiseer. Wat is die aard van sy siekte?

VROU:

Dis ŉ senuwee-toestand, meneer. Alles werk op sy senuwees… Op sy
nerwe, u sien. As jy net aan hom raak begin hy skree (Sonder
waarskuwing gee sy ŉ bloedstollende gil wat deur murg en been trek.
Kistunov donder amper in sy stoel agteroor. Dan is weer sy weer
plotseling in beheer en doodnormaal) Hoe, waarvan en waarom hy die
angsaanvalle kry weet geen mens nie?

KISTUNOV

(probeer homself regruk): Ek het ŉ idee waarom, maar… Asseblief, gaan
aan… Maar asseblief, met ŉ bietjie minder demonstrasie as dit moontlik
is.
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VROU:

Wel, die arme man het in die bed gelê… en toe...

KISTUNOV

(Maak hom gereed vir die uitbarsting): Jy gaan nie weer skree nie, gaan
jy?

VROU:

Nee, maar dis nie asof ek nie ŉ rede gehad het om te nie skree nie…
Terwyl hy daar in die bed gelê het… vir vyf maande om te herstel, hoor
jy… is hy by die werk afgedank! Afgedank sonder enige rede! (Sy slaan
haar vuis op die lesenaar)

KISTUNOV

(wip in sy stoel en probeer sy pyn verbloem): Ja, dis nou jammer. Beslis!
Maar, ek verstaan nie wat dit met ons bank te doen het nie, mevrou?

VROU:

Jy weet nie hoe swaar ek gekry het nie. meneer. Die hele tyd het van sy
siekte! Ek moes hom van douvoordag tot saans versorg. Voer! En dan
moes ek nog die huis skoonmaak, my kinders versorg, die hoenders
kosgee, die hond, ons kat, die bok, my suster kat en haar voël wat siek
was…

KISTUNOV:

Was die voël en die kat siek?

VROU:

My suster! Sy kry floutes en aanvalle en goeters.

KISTUNOV:

Buitengewoon vreemd. Maar, nou-ja?

VROU:

Ek moes sorg vir haar kinders en haar huis en haar kat en haar bok en
toe byt haar voël een van my kinders. En toe byt ons kat haar voël, so
my oudste dogter, die een met die gebreekte arm, verdrink toe my suster
se kat en nou wil my suster ons bok hê as vergoeding. Kompensasie sê
sy en as ek nie die bok gee nie sê sy, verdrink sy ons kat en breek my
oudste dogter se ander arm ook.

KISTUNOV:

Ja wel! Jy het jou draggie probleme duidelik gehad, nê? Maar ek kan nie
eintlik insien wat dit…

VROU:

En toe, meneer! Toe ek my man se salaris by die werk gaan haal het
hulle vier-en-twintig roebels en ses-en-dertig kopeks afgetrek. Vier-en6
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twintig roebels en ses-en-dertig kopeks! Vir wat? Dit vra ek jou? Want, hy
nooit enige geld sonder my toestemming geleen nie. Ek sou sy arm
gebreek het. Nou nie terwyl hy so siek was nie. Ek het ook nie nou die
krag nie. Ek is gedaan! Ek is nie myself nie, meneer. Ek het hierdie
hoesie en dit is ŉ verskriklike lelike ding om te hoor. (Sy hoes soos ŉ stuk
hout wat kraak en arme Kistunov sidder tot in sy rugstring)
KISTUNOV:

Ek kan regtig verstaan waarom dit jou man vyf maande gevat het om te
herstel… Maar, wat is dit wat jy van mý wil hê, mevrou?

VROU:

Net wat aan my man behoort! Sy vier-en-twintig roebels en ses-en-dertig
kopeks. Hulle wil dit nie vir my gee nie, meneer! Want, ek is mos ŉ swak
en weerlose ou vrou. Party van hulle het in my gesig vir my gelag,
meneer! Gelag! (Sy lag onverwags verskriklik hard en spottend. Kistunov
gryp ŉ boek op sy tafel en druk dit teen sy oor) Wat is die grap, meneer?
Ek wonder? Om vir ŉ arme weerlose ou vrou soos ek te lag? Hê? (Sy
begin weer hortend snik)

KISTUNOV:

Niks. Ek sien geen rede nie. Maar, asseblief mevrou. Ek wil nie
onvriendelik wees nie, maar ek is bevrees u het na die verkeerde plek
toe gekom.

VROU:

Wat bedoel jy? Ek was al by vyf agentskappe en nie eers een van hulle
wil na my storie luister nie! Ek is besig om mal te word? My hare val uit
my kop uit! (Sy trek ŉ spul hare onder haar kopdoek uit haar kop uit) Kyk
na my hare! Vuiste vol! (Sy gooi die vuisvol hare op sy tafel) Moenie vir
my sê ek moet na ŉ ander agentskap toe gaan nie!

KISTUNOV

(tel haar vuisvol hare baie delikaat, maar met ŉ gril op en gee dit terug vir
haar): Mevrou, asseblief… Hou asseblief u hare op hulle propperse plek
– op u kop asseblief. (Sy plak die hare op haar kop. Dit hang effe onder
de kopdoek uit): Nou luister nou baie mooi vir my. Hier.. die... is... ŉ...
bank. ŉ BANK! Ons bedryf ŉ bankbesigheid. (Hy demonstreer die proses
met oordrewe mimiek) Ons bank geld. Kliënte bring geld bank toe. Ons
7
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vat die geld wat kliente hiernatoe bring. (Hy pluk sy laai oop en gooi die
denkbeeldige geld daarin) Dan bank ons dit. (Hy stamp die laai hard toe)
Verstaan u wat ek sê?
VROU:

Wat sê u?

KISTUNOV:

Ek sê dat ek jou nie kan help nie.

VROU:

Sê jy, jy kan my nie help nie?

KISTUNOV

(sug diep): Ek probeer. Waaragtig! Maar, ek glo nie ek kry dit reg nie.

VROU:

Sê jy, jy glo nie my man is siek nie? Hier’s die doktorsertifikaat! (Sy plak
dit op die tafel neer en slaan haar vuis daarop) Hier’s die bewys. Kyk
daarna! Jy’t glad nie daarna gekyk nie!

KISTUNOV:

Dis regtig nie nodig nie! Ek verstaan ten volle dat jou man beslis ŉ
besondere sware lyding moet deurstaan.

VROU:

Wat is die nut van ŉ doktorsertifikaat as jy nie eers daarna kyk nie? KYK
DAARNA!

KISTUNOV

(kyk verskrik baie vinnig daarna): O, ja. Ek sien jou man is siek. Dit staan
daar! Net daar! Op die sertifikaat. Wel, jy het beslis ŉ baie goeie saak,
Mevrou. Maar ek is bevrees u het nog steeds na die verkeerde plek
gekom (Hy raak nou verward en vir homself) Ek raak nou regtig ontsteld.

VROU:

(staar hom geskok aan): Jy’t vir my gelieg. Ek het gedink jy’s ŉ man van
jou woord en jy’t vir my gelieg!

KISTUNOV:

EK? GELIEG? WANNEER?

VROU

(gryp die sertifikaat): Toe jy gesê het jy het die dokter se sertifikaat
gelees. Jy kon nie! Jy kon nie die dokter se beskrywing van my man se
siekte gelees het sonder om ook te sien dat hy onregverdig afgedank is
nie. (Sy staan op en plak die sertifikaat weer voor hom neer) Moenie ŉ
kans met my vat net omdat ek ŉ swak weerlose ou vroutjie is nie. Doen
my die eenvoudige gunsie, meneer en LEES DIE DOKTER SE
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SERTIFIKAAT! Dis al wat ek vra. Lees dit en dan sal ek loop.
KISTUNOV:

Maar, ek het dit gelees! Wat is die nut daarvan om om die ding twee keer
te lees ek klaar die ding die eerste keer gelees het?

VROU:

Jy’t dit nie ordentlik gelees nie

KISTUNOV:

Ek het dit ordentlik gelees!

VROU

(nou al agter sy stoel): Jy’t dit te vinnig gelees. Lees dit stááádiger!

KISTUNOV:

Ek hoef dit nie stááááááádiger te lees nie! Ek is ŉ vinnige leser.

VROU:

Miskien het jy dit nie behoorlik ingeneem nie. Laat dit die keer behoorlik
insink.

KISTUNOV

(amper apologeties): Ek het dit ingeneem. Dit het behoorlik ingesink. Ek
kan ŉ toets skryf oor wat daarin staan, maar dit maak geen verskil nie,
want dit het niks met ons bank te doen nie.

VROU

(gooi haarself van agter omtrent oor sy skouer): Het jy daardie stukkie
gelees waar dit sê dat hy aan ŉ senuweetoestand lei? Lees dit weer en
kyk of ek verkeerd is.

KISTUNOV:

DAAI

DEEL?

OH!

JA!

EK

SIEN

JOU

MAN

LEI

AAN

“N

SENUWEETOESTAND. MY AARDE? HOE VERSKRIKLIK! MAAR, EK
KAN JOU NIE HELP NIE! LOOP NOU NET ASSEBLIEF! (Hy sak
uitgeput in sy stoel neer en sit sy seer voet weer op die lessenaar)
VROU

(kom beloer sy voet): Ek is jammer, meneer. Ek hoop nie ek het vir jou
pyn veroorsaak nie.

KISTUNOV

(probeer haar stop): Asseblief, moenie my voet soen nie! (Hy’s te laat en
sy het alreeds sy voet in ŉ hartstogtelike omhelsing beetgekry en druk dit
liefderyk teen bors vas, Hy skreeu van die pyn!) AGGGGHHHH! Kan jy
dit nie ŉ daai BLES KOP van jou kry nie? EK KAN JOU NIE HELP NIE!

VROU

(los sy voet onseker en sit dit hard op die lessenaar neer): Hê?
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KISTUNOV

(brul ŉ paar keer om weer in beheer te kom): OI, HOI, Hoi, hoi, aaah...
Mevrou, asseblief. As jy net wil besef! Om met hierdie soort eis van jou
na ons bank toe te kom, is net so belaglik as jou hare te loop skeer in ŉ
slaghuis!

VROU:

Jy kan nie jou hare laat skeer in ŉ slaghuis nie? Waarvoor sal
enigiemand nou na ŉ slaghuis gaan om hare te loop sny? Lag jy vir my!

KISTUNOV

(huil dit uit): Lag? Ek is gelukkig genoeg dat ek nog asemhaal!
(Desperaat in die rigting van die deur) Pochatkin! Kom help my! Ek is
vas!

VROU:

Vas? Het ek jou gesê dat ek vas? (Haar klaaglied begin weer eenstryk
deur) Ek het nou al vir drie dae niks geëet nie. Ek wil eet. Maar, niks bly
binne nie. Dit kom net weer op? Ek het dieselfde koppie koffie vandag al
drie keer gedrink.

KISTUNOV

(met sy laaste krag): POCHATKIN!

VROU:

Ek is net vel en been. Ek val somme flou sonder enige rede… Kyk! (Sy
struikel en begin wankel vloer se kant toe) Het jy gesien? Het jy gesien
hoe’t ek nounet flou geword? Dit gebeur agt keer op ŉ dag met my.

POCHATKIN

(kom uiteindelik in): Wat is dit meneer Kistunov? Wat’s verkeerd?

KISTUNOV

(skreeu desperaat): KRY HAAR HIER UIT!. Wie’t haar laat inkom?

POCHATKIN

(verskrik): Jy het, meneer, Ek het meneer gevra en meneer het gesê:
“Laat haar inkom.”

KISTUNOV:

Ek het gedink jy bedoel dis ŉ normale mens daar buite! Nie ŉ mal
kreatuur met ŉ doktorsertifikaat nie!

VROU:

(vir Pochatkin en met ŉ verwytende vinger na Kistunov): Hy wou dit nie
eers lees nie! Ek gee dit vir hom en hy gooi dit terug – in my gesig! (Asof
sy vir Pochatkin nou eers behoorlik raaksien) Maar jy lyk na gawe jong
man. Wees my tog genadig. Lees jy dit en kyk of my man siek is of nie.
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(Sy druk die sertifikaat in sy hande)
POCHATKIN

(bang vir haar): Ek het dit gelees, mevrou. Twee keer.

KISTUNOV:

Ek ook. Ek hét dit gelees. Twee keer!

POCHATKIN

Jy’t dit vir my daarbuite gewys, mevrou. Jy’t dit vir almal gewys. Tot vir
die deurwag?

VROU:

Jy’t net daarna gekyk, Jy’t dit nie gelees nie.

KISTUNOV:

Moenie met haar redeneer nie! Lees dit Pochatkin. In Vadersnaam! Lees
dit net dat ons haar hier kan uitkry.

POCHATKIN

(Loer vinnig daarna): O, Ja!1 Dit sê dit jou man is siek. (Hy kyk op en gee
dit vir haar) Sal u nou asseblief gaan, mevrou. (Skielik gemaak dapper)
Of ek kry iemand om u hier uit te gooi.

KISTUNOV:

Ja! Ja! Gooi haar hier uit!

VROU:

(vir Pochatkin): As jy aan my raak, sal ek skree. Ek sal so hard skree dat
die hele wêreld my sal hoor. Julle sal al julle kliente verloor. Niemand sal
na ŉ bank toe kom wat ŉ arm, swak en weerlose ou vroutjie slaan nie…
O! Help my! Ek dink ek gaan weer flou word…

KISTUNOV

(staan op ondanks sy pyn): SWAK? WEERLOOS? Jy is so swak soos ŉ
bliksemstraal in die nag! So weerloos soos ŉ stormende bronstige
renosterkoei! Jy is ŉ PLAAG, mevrou! Dis vrouens soos jy wat hulle arme
mans in ŉ geestesongestelde toestand kry soos wat jy jou arme man tot
ŉ toestand van vrees en bewing en skok en skrik gedryf het! Kry dit nou
vir eens en altyd in jou BLES KOP!

VROU

(verward en verwytend): So, jy sê jy gaan my nie help nie?

KISTUNOV

(verloor dit heeltemal): Slaan haar Pochatkin! Slaan haar! Donder haar,
jou aap! Skop haar terwyl jy kan! Ons gaan haar nooit hier uitkry nie. (Hy
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probeer haar skop, skop mis en beland op die vloer met sy pynlike voet)
VROU:

(buig bo-oor Kistunov met ŉ boosaardige vinger in sy gesig): ŉ Vloek! ’n
Vloek op jou bank. Ek sweer ŉ vloek op al jou bank se kliente! Mag die
geld in jou kluis verander in vrot aartappels! Die goud in jou kluis
vervloek wees tot ou uie! Jy roebels in radyse jou kopeks in piekelkool!

KISTUNOV:

STOP! Stop dit, ek smeek jou! Pochatkin! Gee haar die geld! Gee haar
wat sy wil. Gee haar enigiets, maar kry haar net hier uit!

POCHATKIN

(verskrik): Wat wil u hê? Sê net hoeveel? Asseblief, mevrou.

VROU:

(staan op oor Kistunov en wys haar vinger na Pochatkin): My man se
geld!. Wat hom toekom. Nie ŉ kopek meer nie Dis al wat ek moet kry en
dis al wat ek wil hê. Vier-en-twintig roebels en ses-en-dertig kopeks.

POCHATKIN

(wink haar deur toe): Kom saam met my. Ek sal jou geld kry.

VROU:

En nog net één roebel om by die huis te kom. Ek kan loop, maar my
voete is seer en ek kan flou word.

KISTUNOV:

Gee haar haar geld! En genoeg vir perdekar, ŉ perd, ŉ koets of wat ook
al, maar kry haar net hier uit!

POCHATKIN:

Reg so, meneer. (Hy’s uit)

VROU

(heel tevrede): Die Vader seën jou, meneer Jy’s ŉ goedhartige man. (Sy
maak weer ŉ teken na Kistunov) Laat die vloek verdwyn! (Weer ŉ groot
teken deur die kantoor) Verdwyn, bittere vloek! Uie word geld! Aartappels
word goud! (Sy soek-soek met haar arms in die lug) Die vloek is weg. Uie
is geld! Aartappels is goud! (Sy begin deur toe stap)

KISTUNOV:

Dank die vader. (Hy trek sy hare verlig en dan die skok): O! My liewe
Vader! My hare val uit (ŉ Bondeltjie hare val uit sy hand op die vloer)

VROU

(draai in die deur): O! Daar’s nog ŉ ander klein dingetjie, meneer. Ek kort
ŉ verwysingsbriefie van meneer oor my man se siekte sodat my man
weer ŉ werk kan kry. Moenie jouself vandag daarmee moeg maak nie,
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meneer. Ek sal dit moreoggend kom haal. Die vader seën jou, meneer.
(Sy gaan uit)
KISTUNOV:

(asof hy ŉ spookstem gehoor het): Sy kom terug…. Sy kom terug… (Dis
was nie ŉ spookstem nie! Kistunov word stelselmatig mal) Sy kom terug!
(Hy vat sy kierie en begin sy voet met die wyntoon in die verband
stelselmatig daarmee slaan) Sy kom terug…. SY KOM TERUG!
(Ligte doof vinnig met komiese Russiese musiek)

13

