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DIE GEMSBOK

GEMSBOKUPINGTON: Hier is
nog een ander tafel
met Afrikaanse
mense, verder is
hoor
ek
net
Spaans.
Al 22 mans rondom
my
praat
hard.
Spanjaarde, vermoedelik, wat hier in ons
dorp is om te werk aan
die sonpaneelprojek.
Party van hulle het
meisies wat plat in
Afrikaans lag en
vrygewig drukkies
uitdeel.
Die meisies se
skurwe opmerkings
teenoor die kelnerinne
laat die ander Afrikaanses vinnig opkyk
na die twee nuwe
aankomelinge.
Twee hoërskooldogters, giggelend,
gepruik en oordadig
ingekleur beweeg
hulle in ‘n walm van
spuitgoed.
Die kleinste enetjie
het inlas-slierte wat
onder die mussie
uitsteek.
Hulle word nader
gewink deur twee
ouerige, lelike mans
wat geen geheim van
hul attensies maak nie.
Al kan hulle geen
woord in Afrikaans of
Engels praat nie,
verstaan hulle mekaar.
Die meisies weet nie
dat dit moeilikheid is
wat hulle soek nie,
maar as ek na die twee
grillerige middeljarige
mans kyk wat wag dat
die laaste tweetjies
klaar giggel en bestel
om klaar te eet sodat
hulle kan betaal en ry,
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Ek Praat
Prontuit
Deur Mêrie Scheepers

Sondagmiddag op ‘n
restaurant se stoep
weet ek watter soort moeilikheid.
Vir almal beteken dit nie moeilikheid nie.
Hoe kies mens tussen ‘n sink-en-rietkaia en honger, skreeuende
kleintjies en kwynende ou mense wat net wag op pensioendag?
Dronk, bakleiende bure aan die een kant van die skaal en die
wonderlike voorreg van bestel en eet soveel jy wil, geld vir klere en
rondrits in luukse voertuie aan die ander kant van die skaal?
As die wêreld nie bewus geraak het van sonkrag en die groot behoefte
nie, sou hierdie meisies maar dieselfde gedoen het, net op veel kleiner
skaal. Soms sou hul beloning net ‘n middag weg van die huis en ‘n
botteltjie koeldrank gewees het.
Voor my oë sien ek die begin van ‘n nuwe nasie, ‘n nuwe mengsel van
noord en suid.
Die ander soort Spanjaarde sit effens weg van die rumoeriges en in
plaas van bier, drink hulle wyn uit langsteelglase.
Paartjies praat sagter met mekaar maan die kleuters in hul eie taal.
Hierdie is nie net vir hulle ‘n nuwe geleentheid nie – dit is ‘n nuwe
wêreld vir ons almal.

- Reünie - Reünie - Reünie - Reünie GEMSBOK-ASKHAM: JJ Adams Intermediêre Skool vier
gedurende die naweek van 18 - 20 Maart die skool se 30ste
bestaansjaar.
Daar word ‘n vol program vir die naweek beplan, bv. ‘n Kultuur- en
Sportdag en Mej. JJ Adams word ook gekies.
Saam met die 30ste vieringe word daar ook ‘n groot reünie beplan.
Alle oud-leerlinge en oud-onderwysers word gevra om met die skool
te skakel - Ben Maynora - 083 584 0255 of P Willemse by 078 695 3288 of
074 588 7336.

