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MANY MOONS deur Alice Birch (vertaal deur A.D. Winkel) 

(Juniper is 20 jaar oud.  Naïef en oppervlakkig maar entoesiasties oor 

alles wat sy doen.  Probeer baie “cool” wees maar is eintlik ŉ meisie van 

die platteland wat deurentyd verkeerde besluite maak.  Sy is eensaam 

want al haar woonstelmaats dink sy is eenvoudig maar sy probeer haar 

bes om in te pas en vriendelik te wees met almal.  Al wat sy wil hê is ŉ 

kêrel wat lief kan wees vir haar.)    

Juniper:  Ek is opsoek na die liefde.  AKTIEF opsoek na liefde.  Jy ken 

mos daardie traffic light parties waar jy rooi dra as jy nie beskikbaar is 

nie... geel as jy miskien is... en groen as jy DEFINITIEF is? Wel, ek is 

groen.  Altyd. 

Soms dink ek my hart gaan uit my ribbekas spring en by my voete val, so 

vinnig soos wat dit klop.   

Ek hou van goed.  Ek love ŉ klomp goed.  Ek raak opgewonde oor kos en 

vriende en parties en events en die weer en seks en films en sommer net 

lekker kuier saam met mense.   

Ek is mal oor Facebook.  Baie.  Ek’t selfs die App op my iPhone... wat ek 

so half haat want ek dink ek is nogal ŉ arty soort van persoon – ŉ tipe 

free spirit.  Ek weet dit klink so half stupid maar... as jy my ken sal jy 

verstaan...  

Ek is een van daardie borrelende mense... so out there, jy weet.  Soms 

klim ek sommer op ŉ MyCiti bus en ry dan sover as wat die bus gaan en 

terug... en ek chat met wie ook al langs my sit.   

Ek is ŉ feminis... maar nie eintlik voor enige ou wat dalk my kêrel kan 

wees nie.  Feminisme nou maar eenmaal net nie sexy nie.  

Ek wil MEER doen.  Miskien volunteer by ŉ charity.  Daar is hierdie huis 

vir vroue... naby waar ek bly... en ek dink ek sal goed wees met so iets 

want ek kan met mense empatiseer.  Rêrig.  Ek huil vir enigiets.  

Daar was hierdie enkelma op X-Factor met ŉ baie lae selfbeeld maar ŉ 

pragtige stem – ŉ genuine okay stem – wel, ŉ stem – en ek het my oë uit 

my kop getjank vir haar want ek kon net voel, jy weet.  

Ek wou hierdie jaar “Earth Hour” in Kirstenbosch Gardens gaan bywoon 

het... maar dit was reënerig en ek wou na ŉ klub toe gaan waar daar 

hierdie ou was wat ek geweet het daar sal wees.  Anyway.  Dis elke jaar 

“Earth Hour”.  Volgende jaar gaan ek definitief.  Ek het ŉ 5 jaar dagboek.  

Gemerk met ŉ groot pienk sirkel. 

Mense sê ek smile baie.  Iemand het eenkeer vir my gesê dat my smile is 

my beste bate.  My boude is my slegste, ek weet – en ek hou daarvan om 

te smile.  Ek het êrens gelees – ek dink die Glamour magazine – dat dit 

bewys is dat ŉ smile is meer aantreklik as make-up... wat – noudat ek dit 

hardop sê belaglik klink – want hoe kom mense op met sulke statistiek... 

maar...  
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My ma worry oor my – baie. Sy worry dat ek nie veilig is nie.  Sy sê ek is 

TE vriendelik.  Toe sy hoor ek trek Kaapstad toe... toe stuur sy vir my ŉ 

Tazer en pepper spray wat sy alles aanlyn gekoop het.  Sy sê as jy weet 

hoe om te Google is dit maklik.   

Ek sal nooit aanlyn date nie – mens hoor sulke rillers – en dis ook baie 

onromanties.  Maar ek het eenkeer ŉ foto op Tinder gesit – net om te 

sien.   

Sexy Smiler soek ŉ ou met hande wat myne sal vashou as ons gaan stap, 

soen en kos kook.  Moet lank genoeg wees om sy ken op my kop te rus. 

Moet hou van 80’s musiek, aartappels en legwarmers.  Mooi stem wat 

stories hardop kan lees.  Moet sterre ken – baie belangrik.  

Vandat ek 8 was het ek die sterrekonstellasies teen my kamer se plafon 

vasgeplak met daardie “glow in the dark” sterre.  

Ek soek nog.         

 

 


