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Die huis van Apools-van-die-Kaap.  Sy vrou, Adriana, gesels met haar suster 
Lucy. 
 

 

ADRIANA: 

Nog g'n teken van Apools nie, Lucy.  Skoon gevanish.  En Drommel 

wat hom kastig op die daad sou terugbring?  Pfoei, skoonveld.  Dit 

moet al amper twie-uur wees. 

Eet saam met die Klopse?  Drink, meer likely. 

Wat maak dit saak as hy so 'n bietjie laat is?  Dissie sy laat wat my 

traak nie.  Ma' twie-uur begin my storie oppie wireless en dit kan ek nie 

mis nie.  Dis daai toothpaste-advertensie wat vi' my so mooi is.  So 

true to life. 

Indecent!!  Jy's 'n virgin, jy wiet nog niks. 

Jy wiet da'em dat 'n man bietjie meer losleisel moet hê as ons 

vroumense?  En vi' wat?  Ek issie sy vloermat nie, Lucy, ek is sy awful 

bedded wife, for badder or for worse en ek sê jou dissie fair nie.  Jy 

wiet daar's nothing situate under heaven's eye but hath his bound, in 

earth, in sea, in sky.  En ons vroumense, ons moet ons ma' skik, die 

man is lord en maste' en dis lekke' so. 

Assit so danig lekke' is, vi' wat loep jy nog los rond?  Vi' wat is jy nie 

getroud nie?  Jy vat nie wat voorkom nie.  Jy het jou principles.  En jy 

kan kies en keur?  Is van al die keer lat jy al so lyk.  Hoekom sit jy nie 

'n bietjie vet aan nie?  Dis positively disgusting.  Ma' ons sal weer praat 

as jy die dag sit wa' ek sit!!!  Jy is meer werd as krale, sê Salomo?  En 

sê nou 'n ander man tel 'n anne' kraletjie laans 'ie pad op wat ok vi' 

hom begin te honour and obey as jy nie by is nie? 

Jy praat maklik.  Nobody ever thinks of me.  Hier moet ek sit en suffer 

en hy hang yt met elke jêmtert wat hy optel.  Ma' nou suffer ek nie 
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meer in silence nie.  Vandag praat ek terug.  Dis my New Year's 

revolution.  Hier kom Drommel mos terug. 

[Adriana gaan na die deur en praat met Drommel-van-die-Kaap] 

En toe, waar's jou pêl?  Hê' jy met hom gepraat?  Is hy op pad?  Hy's 

nie haastig om sy vrou te please nie, lyk 'it my. 

Mý man stawelgek?  Hou jou in, Errol Flynn! 

Jy gaan nou oppie daad terug en bring hom hys toe.  Hy's weer 

gedrink.  [Sy klap hom]  Loep haal hom sê ek.  Ek draai jou nek in jou 

eie sesh af as jy nie nou oppie daad vi' Apools gaan haal nie.  [Hy vlug 

weg]  Hy kan ma' lekke' ytlê met sy pêlle en ek moet hie' sit.  En môre 

met die Carnival issit weer so, al deur die Kaap, soen hier, gryp daar, 

hoer-en-rumoer, en ek?  Hy swenk da' rond soos 'n ding op 'n dreskas 

en ek moet hie' sit soes 'n ding onne' die bed.  Da' was 'n tyd toe al die 

Kaapse manne om my gedraai het.  Wie van hulle ken my nou nog?  

Ma' hy? - hy kan ma' jol! 

Skei yt, ja, skei yt, maklik gesê.  Jy't nog 'ie 'n strop om jou nek nie.  

Unfeeling fools can with such wrongs dispense, ma' ék het feelings, ek 

laat nie trap op my nie.  Hoe lank blo' hy my nou al daai chaintjie vi' 

môre se Carnival - en waar bly dit?  Sal dit nooit sien nie.  So 'n 

ketting-chaintjie, hier vir om my nek, hang tot hier.  Vir my dress met 

die sequences wat ek môre wou aantrek, met so 'n pienk corset hier 

oppie skouer.  [Beduie waar sy die skouerruiker wil vassteek]  Ma' 

daa'van het hy natierlik nou als vergiet.  What's in a promise?  Hy's nes 

'n motorbaaik assit by promisses kom.  As jy my vra, het hy lankal daai 

chaintjie vi' ien van sy anne' dollies gegie.  Dis hoe die mans is, Lucy, 

ek ken hulle, bo in en onne' yt. 

[Ongeduldig]  Vi' wat kom hy nie terug nie?  Waar bly Drommel? 

My storie!  [Kyk op haar horlosie]  Ag, good gracious, dis klaar te laat.  

Ma' die toothpaste-advertensie is ve'by.  Now he's ruined my day.  Nou 

ga' ek ok nie iet 'ie.  Ek sal wegsmelt tot da' net 'n nat kolletjie van my 

oorbly, then he'll be sorry, that'll learn him. 
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[Vasberade]  Kom ons gaan soek hom.  Nou kom hy terug, lewendig of 

dood. 

[Sy beweeg tot by die deur en dan maak Apools-van-die-Perel sy 

verskyning.  Hy ken nie vir Adriana nie.  Sy's getroud met Apools-van-

die-Kaap] 

Ek práát met jou.  Met jou, ja, Apools!  O, jy ken die vroumens nie?!  

Ja-nee, toe, hou jou ma' soe deur-die-mis, Apools.  Draf natierlik weer 

jou bene slyt agter 'n anne' dollie aan, en ek tel nie meer nie. 

I am not Adriana, nor they wife: sal jy seker wil sê. 

Shaddap!  [Sy klap hom]  Dis nou ek wat praat. 

The time was once - of hê' jy vergiet? - toe jy jou lyf poet gehou het, 

toe jy gesweer het: 

That never words were music to thine ear, 

That never object pleasing in thine eye, 

That never touch well welcome to thy hand, 

That never meat sweet-savour'd in thy taste, 

Unless I spake, or look'd, or touch'd or car'd to thee. 

En nou, buffel, domoor, skorriemorrie, hoender-se-onderstel, 

maaifoedie, blikners, rondloopwillewragtig, dinky jy miskien ek is uit 

jóú ribbebientjie gecarve?  Dan maak jy 'n mistyk!  [Begin huil] 

Ag, Apools, jy kan mos 'ie so met my maak nie.  Wat sal jy doen as ek 

agter jou rug met vreemde mans begin te consort en sukke jazz?  Ek 

wiet wat jy sal doen.  Jy sal spoeg soos 'n baskelisk en my ytskel en 

my velle van my aftrek en hierdie wedding-ring van my vinger afpluk 

en dit fyn en flenters briek met 'n deep-divorcing vow, de lot..  Ek ken 

jou mos.  Jy sal soes 'n dywel te kere gaan.  En nou wil jy hê ek moet 

ma' grin en bear it.  Nee, Apools, man ek lief jou mos, demmit.  As jy 

my verneuk, dan trek daai verneuktheid in my in tot ek oek beneuks is, 

that makes two of us.  Nee, jy moenie vi' my kom strumpet met jou 

contagion nie.  Ek vra jou mooi, be reasonable.  Dis nou genoeg van 

julle high-jinks.  Nou gaan ons iet, gee my jou arm, my man.  Support 

my. 
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[As sy by die deur wil uitloop draai sy om en knipoog vir die gehoor] 

En my toothpaste ook in sy maai. 

 

---ooOoo--- 

Ook geskik vir Grade 9-12 

(Uitgewers: Human en Rousseau) 


