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Ounie is 'n eensame en opstandige weduwee van rondom 60.  Hierdie 
karakter moet onder geen omstandighede 'n karikatuur word nie.  Die egtheid 
en eenvoud moet altyd behou word. 
 
Die gordyn gaan oop op 'n skemerige verhoog.  Twee ouderwetse leunstoele, 
met kreton oorgetrek; 'n koffietafel en 'n staanlamp.  Ounie kom net 'n 
skinkbord op.  Sy beweeg aarselend, vanweë die halflig, maar ook omdat die 
skinkbord swaar gelaai is met drank, glase, ys, ens. 
 
 

OUNIE: 

[Geforseerd lighartig]  En hier sit jy op jou ys, en hier kom ek met mý 

ys!  Dink jy nie ons kan maar lig maak nie?  Daar's niks meer om te 

sien nie; dis lankal nag. 

[Sy sit die skinkbord neer en kyk liefdevol na een van die leunstoele 

waarop haar denkbeeldige man sit.  Vir haar is hy werklik, en ook vir 

die toeskouer moet haar oorlede man geleidelik 'n teenwoordigheid 

word.  Sy gaan staan agter haar man se stoel, leun vorentoe asof sy 

haar wang teen sy hare druk, trek 'n rafel van sy baadjie af en laat dit 

val] 

Of sien my ou naguil nog iets? 

[Sy luister by sy oor, glimlag] 

Ja, my skat, die berge word so pienk dat jy seer kry; maar die show is 

verby en nou maak ons toe. 

[Sy trek denkbeeldige gordyne tussen haar en die gehoor; versterk so 

die sfeer van intimiteit en afgeslotenheid.  Hierna skakel sy die 

leeslamp aan] 

Ek gaan hulle fris aanmaak, Gabriël, dan hoef ons nie kort-kort op te 

staan nie. 
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[Ounie skink brandewyn in twee glase; gooi twee blokkies ys in elke 

glas, en dan 'n bietjie water.  Sy plaas haar man se glas aan sy kant 

van die koffietafel, lig dan haar glas na hom] 

Lagaim! …Gesondheid! 

[Sy neem 'n groot sluk; sit die glas neer en leun agter oor in die stoel, 

haar arms op die leunings.  Van haar oorspronklike jovialiteit is min 

oor.  Sy kyk met onsiende oë na die gordyn.  Sonder om na Gabriël te 

kyk, praat sy] 

Dit was 'n lang dag, Gabriël.  Eensame dae is altyd lank.  Al my dae is 

lank.  En vroeër was die tyd so min.  Altyd te min.  Te min om te reis.  

En nou kan ek die heel jaar reis.  Ek was by die meisietjie wat by die 

buro werk.  Onthou jy haar: die snipperige een? 

[Ounie kyk na Gabriël] 

Nee, jy onthou haar nie: jy kan ook nie.  Want sy is nuut. 

[Ounie sit weer na die gordyn en kyk, asof sy die ontwerp daarvan 

bestudeer; kyk dan skielik na Gabriël] 

As jy by was, sou sy haar anders gedra het.  Vir mans het hulle respek.  

En veral vir 'n gentleman.  Want hulle herken breeding, al is hulle ook 

hóé common. 

[Ounie sluk haar brandewyn driftig] 

Toe los ek alles uit.  Nee, Gabriël, ek weet wat jy wil sê: Ou-hempie-

raak-my-stert-nie-aan-nie.  Maar dit was nie die ding nie. 

[Skuldig, asof Gabriël se swye haar tot presieser formulering dwing] 

Dit was nie al ding nie.  My moed het my begewe, tussen al daardie 

bont plakkate: tempels en palmbome en katedrale en die Here-wee-

wat.  Wat moet ek daar gaan soek - alleen? 

[Sy kyk na Gabriël] 

'n Groep?  'n Groep kan ook alleen wees.  Ek bedoel: jy kan baie alleen 

wees in 'n groep.  Veral as daar pare is. 

[Ounie sit weer stil na die gordyn en kyk.  Dan draai sy haar na 

Gabriël, effens geïrriteerd] 

Wat's verkeerd met jou drankie? 
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[Sy luister na 'n denkbeeldige klag] 

Laat ek self proe? 

[Terwyl sy die een sluk na die ander oorweeg] 

Dis oor jy jou drankie pamperlang.  Die ys het gesmelt en nou proe dit 

ontman.  [Giggel]  Ontman!  Snaaks, nè?  Dit was jy nooit nie, Gabriël: 

oorhaastig, ja, en selfsugtig.  Maar altyd mán.  En nooit 'n mossie nie. 

[Sy kyk skuldig na Gabriël] 

Ag, Gabriël, niemand kon mos hoor nie.  Jy laat my na 'n "wanton 

woman" voel.  Nee, dis nie die uitdrukking nie.  ”An abandoned 

woman": dis wat ons ou prinsipale op die Seminary sou gesê het. 

[Met skielike verbasing] 

Hoe nou: wél gesê het?  Ag, jy vergeet ook nooit nie.  [Dromerig]  Ek 

het "The Last Rose of Summer" by die Debating Society gesing, en jy 

was daar: en ek het nie die roos op my rok vasgespeld nie, want ek 

wou nie die tafeta seermaak nie: toe druk ek die stingel by die gleufie 

tussen my borste in… 

[Sy glimlag by dié nostalgiese herinnering en steek haar hand uit of sy 

Gabriël aan die wang wil knyp] 

The rose did the trick, though: ons is 'n week later verloof. 

[Sy trek haar hand terug; vervolg ernstiger] 

Ek was darem nooit wat jy sou noem 'n ligte meisie nie, al was ek 

ligsinnig.  En lief vir mooi goed: hoede, blompotte, motors en perde.  

Gabriël, hoekom het jy mý gekies, jy wat so ernstig is?  Ek moes my 

smaak vir mooi goed vir goed in toom hou, want jy het altyd gepraat 

van ydelheid. 

[Skielik aanvallend] 

Ydelheid is nie 'n mooi woord nie, Gabriël; ék praat van selfrespek.  En 

daarom het ek nou die dag 'n hoed gaan koop: om my eie ontwil.  En 

om dié van 'n paar bekendes.  'n Mens kan hul mos nie vir ewig 

herinner aan jou verlies nie.  Dis of jy hulle verantwoordelik wil hou 

daarvoor.  Nee, dis nie reg nie; Christelik miskien, maar darem nie reg 
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nie.  En daarom het ek die hoed gekoop.  Tóé, nog 'n drankie; ek het 

jou netnou gehelp.  En moet hom nie weer "nurse" nie. 

[Ounie skink met onvaste hand; vul twee glase; loer koketterig na 

Gabriël] 

Moet ek hom gaan haal?  Die hoed, man, die nuwe hoed! 

[Sy spring flink op; verloor haar balans en bestendig haar aan haar eie 

stoel; stap dan net te berekend reguit weg.  Sy sing in 'n meisieagtige 

stemmetjie: "The Last Rose of Summer".  Haar stem word gehoor 

terwyl sy van die verhoog af weg is.  Sy keer terug met 'n pers, 

oorversierde hoed.  Sy kom op haar tone nader; druk haar hande oor 

Gabriël se oë] 

Toe, kyk nou! 

[Ounie staan koket, asof sy poseer vir 'n foto.  Na 'n paar ooblikke 

versomber sy] 

Ek moes dit geweet het: te uitspattig vir jou.  Maar vir my is dit mooi, 

na 'n leeftyd van stigtelikheid.  Al daardie vroom ou dotjies: ek gril as 

ek aan hulle dink.  Ek wou hulle verbrand, maar toe onthou ek van die 

A.C.V.V. 

[Sy vat aan haar hoed; "toon" dit asof sy 'n spieël voor haar het] 

Stry: dit ís 'n windgat hoed, Gabriël!  En jy is ook nie billik nie, want as 

die Queen Mother dit dra, is dit vir jou mooi. 

[Strydlustig leun sy oor na Gabriël] 

Maar jy hét so gesê, met jou eie mond.  Die dag toe hulle in Aliwal 

was; '47 of daar rond.  "Elegant", het jy gesê; en "koninklik". 

[Ounie staan op; boots die koninginmoeder se glimlag en seëngroet 

na] 

Ek kan óók elegant wees en every inch a queen. 

[Sy sak poot-uit neer, haar hoed skeef gedruk deur hierdie 

demonstrasie; sug] 

Maar 'n mens is net 'n queen as jou man jou so laat voel. 

[Sy kyk verbaas na Gabriël] 
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En wanneer miskien?  In die bed?  In die bad?  Ek praat van openbare 

geleenthede.  Maar nee, jý was die jangroentjie, en ek sy vaal ou 

vroutjie, met 'n vaal ou dotjie op my kop; jy het die woord gevoer en 

ek het geluister. 

[Ounie glimlag slu; skink vir haar 'n stywe dop] 

Maar daardie aand het ek jou 'n streep getrek, die aand met Lena se 

buffet-ete.  Jy het 'n grap vertel en aan jou grap beginne twyfel. 

[Ounie omklem haar glas, kyk uitdagend na Gabriël] 

Moet nie so dom lyk nie, Gabriël, jy onthou maar alte goed.  'n Man 

soos jy tel sy vernederings, soos ander hul seëninge tel.  Jy het 'n grap 

vertel en begin twyfel; jy het na my gekyk, want ek moes jou uithelp: 

met my vaal glimlaggie onder my vaal dotjie moes ek jou dra.  Dat so 

'n vaal vroutjie so kan inspireer, nè?  Maar ek het weggekyk.  Stik in 

jou grap, het ek gedink; en jy het. 

[Sy leun kwasi-besorg oor na Gabriël] 

Het jy verstik, my ding?  En nou wil jy nie verder drink nie?  Ons kan 

nie mors nie, my skat: dis tienjaaroud.  Uit jou eie kelder.  Hoe baie 

daar nog is?  As ek geseënd voel, tel ek dubbel; jy moet my liewers in 

die more vra.  En liefs voor tien.  Maar ook nie weer té vroeg nie.  Ek 

slaap laat: ek het baie om af te slaap.  Maar ons gaan nie mors nie; 

nee, ons gaan nie mors nie. 

[Ounie drink Gabriël se glas leeg; snak na asem; sit effens verdwaas 

voor haar en uitkyk, draai dan lomp na Gabriël] 

Gabriël, is jy nog hier, my jangroentjie?  Weet jy hoeveel klere jy 

gehad het?  Hangkaste vol.  Ek het min weggegee: twee pakke en 'n 

jas.  Vir broer Dolf.  Omdat julle dieselfde lyf het.  En Dolf dit nie breed 

het nie.  Die res het ek trapsgewyse verkoop.  Nie te duur nie.  As jy 

dink wat die arme skepsels in 'n maand verdien!  Maar só had ek 

sakgeld in die maande dat die boedel gesloer het.  Net een pak het ek 

nie verkoop nie; die gryse met die strepie, en die wit steke teen die 

broekspyp af.  Jy het so vernaam gelyk daarin.  'n Gentleman.  Wat jy 

ook was.  Dit hang in ons hangkas.  Waar motte nie 'n kans het nie.  
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Seep en laventel hou hul weg.  En my trane.  Want as ek in die kas 

werk, huil ek, keer op keer.  Ek druk jou vas, en mors op jou flannel.  

Die gryse met die strepie, en die fyn wit stekies teen die kante af.  

Waarin jy soos 'n gentleman gelyk het.  Wat jy ook wás.  Jy het trane 

verfoei, en sentiment gehaat; maar jy kan my nie meer regeer nie.  Ek 

kan jou liefhê sonder om te sê: "Ekskuus, baas".  En sonder om te 

voel… of ek sleg is: "an abandoned woman". 

[Ounie neem 'n laaste sluk van haar eie drankie; afgetrokke haal sy 

haar hoed af; gooi dit agteloos langs haar stoel] 

An abandoned woman. 

[Dié woorde intrigeer Ounie; verwonderd luister sy na haar eie stem] 

An abandoned woman: maar dit ís mos wat ek is: verlore, verban, 

agtergelaat, alleen. 

[Sy reik lomp na die bottel.  Daar is nie meer drank in nie.  Sy sit die 

bottel hard neer] 

Troostyd is verby; en nou ís dit nag.  As ek te veel drink, kan ek nie 

slaap nie; en drink ek te min, lê ek wakker. 

[Weer neem sy die bottel op.  Weer plak sy dit hard neer] 

Drie-uur in die nag is 'n verlate uur, Gabriël. 

[Ounie kyk nie meer na Gabriël nie: die ban is verbreek; sy kyk nie 

meer na die gordyn nie, maar déúr die gordyn, die nag en die ewigheid 

in] 

Dis so ver van mense en dagbreek af.  Dis 'n sterfte, Gabriël, en jou 

dodes kan nie help nie. 

[Ounie sak af op haar skoot, haar kop op haar arms.  Sy huil nie.] 

 

---ooOoo--- 


