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DROMMEL VAN DIE PêREL: 
 

Help my, Apools.  Help!  [Hy klap die deur toe en bly daarteen staan] 

 

‘n Vroumens, man.  Daai verskriklike vet affêring wat saam met ons aan 

die tafel was.  Wat’s haar naam?  - Galsteen, Galblaas – iets.  Galathea.  

Sy lat my gal afgaan.  Toe julle gesit en iet het, toe sta’ ek mos by die 

voordeur ommie manne van Sodom yt te hou.  En toe julle klaar is en ék 

naand wil gaan iet, toe dam sy my by met haar rolle spek en haar bonnels 

vet lat ek skaars kan asem kry.  En sy sê – Apools, sy sê sy’s my vrou. 

 

Nes daai Adriana met jou gemaak het.  Jis!  Apools kyk my goed.  Kyk my!  

Sê my stryt.  Is ek Drommel?  Is ek jou pêl?  Is ek ek?  Ek is Drommel?  

Ek is jou pêl?  Ek lyk soos ek?  Yt vir ‘n duck.  Ek issie Drommel nie.  Ek’s 

iemand anners, ek is ‘n spoek, ek is byte weste.  Ek sê jou: daai vieslike 

vet vrou, daai galding.  Jy’t mos gesien hoe lyk sy.  Toe’k haar sien toe 

dink ek eers ek kyk dubbel.  Ek sweer as sy tot Doomsday bly lewe, dan 

sal sy ‘n wiek lange’ brand as die res vannie wêreld.  Jy wiet mos ek is ‘n 

man vir die skraletjies, lat man so kan kitaar tokkel oppie ribbetjies en 

doedelsak oppie… 

 

Is troe.  Gie my die dunnetjies, nie dié wannelende sirkusse nie.  Ek sweer 

Apools, Noag se hele vloed sal nodig wies om al daai knoppe en berge en 

dale toe te kry die slag as sy wil bad. 

 

Dik?  Sy’s so breed soos wat sy lank is.  Koeëlrond, sos ‘n berg van ‘n 

mosbol.  Sy’s ‘n… sy’s ‘n… sy’s ‘n aardbol man, met pole en vastelanne en 
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lanne en eilanne.  Daa’s plek vir die hele wêreld in daai bol van haar.  

Rusland?  Sjoor.  Rusland sit in haar gesig, sy’s so bloedrooi.  Spanje had 

ek nie gesien nie ma’ jy kan hom ryk in ha’ asem.  Engeland?  [Beduie oor 

sy bors]  Die white cliffs of Dover.  En Amerika net hier.  [Tik op sy maak]  

Mens kan sien dit het te vinnig ontwikkel.  Indië sit op haar neus: dissie 

ene karbonkels sos robyne en precious jewels. 

 

Holland?  Nei, so laag het ek ‘ie gekyk ‘ie.  Ma ek sweer jou: dis serious.  

As ek nie betyds losgeruk het nie dan was ek oorle’ Drommel.  Ma’ dit 

worrie my, Apools.  Dit worrie my.  Dis nie ma’ net van sê dat sy gesê het 

ek is ha’ man nie: sy’t dit geproef. 

 

Sy’t my vertel van elke secret kolletjie op my lyf.  Van daai vratjie op my 

regtervoet se middeltoon.  En van daai geboortevlekkie op my maag.  En 

van die moesie op my linke’boud.  En van… [bedink hom]  Ek sê jou sy’s 

‘n too’nnaar, ek het my as afgeskrik. 

 

Dis nou die limit, Apools.  Hier’s dywels los innie Kaapse Peninsula, van 

Kaapunt tot by Sir Lowry’s Pass en omgewing.  Ons moes innie Pêrel 

gebly het.  Ons moes nooit padgegee het van Pagoed in Jo’burg nie.  Dis 

tyd dat ons ‘n Kaapse draai terug gooi Pêrel toe.  Ek sal somme’ nou gaan 

kyk of daar nie dalkies ‘n bus vroeërig innie middag is nie…  Solank ek net 

van daai vroumens kan wegkom.  [Hy gaan af] 

 

---ooOoo--- 

[Hierdie monoloog is ook geskik vir skoolseuns vanaf 

grade 9-12] 

 

 


