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Die ou vroutjie staan tussen die potplante waarvan sy een wil kies.  Sy is 
verwaarloos, met 'n kopdoek om haar hare en pantoffels aan haar voete.  Sy 
lyk soos 'n skropvrou.  Hierdie vertolking moet baie opreg en eenvoudig wees 
- waak teen 'n karikatuur. 
 
 

OU VROUTJIE: 

Nee, ek hou nie 'n oop huis nie meneer, ek sal jou sê hoekom.  Want 

ek kan net myself ontvang, en somtyds my Here; maar ook dit gaan 

moeilik.  Want ek is nie aldag by myselwe nie.  En as ek so is, weet ek 

mos nie Hy's daar nie.  My werk ly daaronder meneer.  Ek het al drie 

koppies gebreek, en dit kom van my pay af.  En gister was ek laat met 

die tee.  Die baas het my ingeroep.  Dis hoekom ek hier ingeloer het.  

Om hulp.  Want tussen al die potte…  Maar eers van my kamer, 

meneer.  Hy is baie klein.  Ek kla nie, verstaan mooi.  En ek mag nie 

kla nie.  My bly is teen die wet.  En waarheen anders sal ek gaan, en 

weer so goedkoop?  Maar hy is baie klein, meneer.  As ek my trommel 

met my klere en goedjies onder die bed uittrek, is daar nie plek vir die 

trommel om te staan nie. 

Dié een ruik darem lekker, nè?  Soos vanslewe.  Roosmaryn.  Maar hy 

wil seker son hê? 

Bokant my bed is 'n rak, en hy staan tjok-en-blok.  Want dis al pakplek 

wat ek het.  My praaimer en lamp en koppies en medisyne.  En dan 

natuurlik my Bybel.  Ek moet op die bed klim, om iets af te haal.  Hoe 

lank die katel gaan hou?  Gelukkig van die trommel wat onder hom 

staan.  Geen wasbak nie.  Maar daar is 'n kraan in die jaart.  En my 

lampetbeker hou ek op die rak, en die kom sit ek oor die pot onder die 

bed, want anders werk dit nie uit nie.  Met die min plek. 

Haai, Here wanneer laas het ek tiemie geruik?  Maar hy wil ook son hê.  

Die kamer is donker, meneer.  En sonder krag.  Ek kla nie, ek sê net.  
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As jy die deur toetrek, vergeet jy wat jou kleur is, so donker is dit.  

Want die kamer het nie 'n venster nie.  Daarom kry ek hom so billik, 

meneer.  Jy moet die deur laat oopstaan vir lug en lig.  Nee, bang is ek 

nie.  Want die Here is by my.  (Dis nou as ek die slag by myselwe is.)  

En rondom die jaart is hoë mure met bottelstukke bo-op.  Want ek bly 

in die jaart van 'n pakhuis, hier in die bo-Kaap in.  Maar moet niks 

daarvan sê nie.  Dis teen die wet. 

En toe roep die baas my gister in. 

"Jy bly alleen," sê hy, "jy raak vreemd." 

"Ek is nog nie mal nie," sê ek toe. 

Maar die baas gaan aan en hy sê: "Jy moet vir jou 'n asem kry.  'n Kat 

of 'n hond." 

Bid jou aan; 'n kat of 'n hond.  Selfs 'n ou voëltjie sal te duur wees.  Ek 

wat self van oorskiet leef.  En waar sal ek die voël hou?  Hy sal mos 

dood, so heeldag in die donker? 

Maar toe ek gister huistoe loop, dink ek aanmekaar.  Ek het baie tyd 

om te dink, want my plek is ver van Foreshore af.  'n Plant is mos ook 

'n asem.  As ek nou die lampetbeker aan 'n spyker teen die muur kan 

laat hang.  Of dalk die plantjie. 

'n Plantjie wat min lug nodig het.  En bitter min lig.  Want laat ek hom 

buitekant staan, steel die skepsels hom.  Om weer te verkoop.  Ek kan 

hom ook nie elke dag werk toe dra nie.  Met my arms.  En die lang 

pad.  Daar moet tog so 'n ou plantjie wees?  En as hy dalk kan blom?  

Al is dit een dag in die jaar?  Of een nag in die jaar?  Ek sal by hom 

waak, meneer, soos by 'n kind, en die hele nag lank my lamp laat 

brand. 
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