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DIANE  - Stylist by Garden and Home  - *HEIDI MOLLENTZE 
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KUNSREGISSEUR - Garden &Home - *JOLETTE ODENDAAL 

VROU BY SWEMBAD - *HEIDI MOLLENTZE 
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MEDEWERKERS :  

TEKS EN REGIE : LIZZ MEIRING  

(SOOS IN 2001  SE PRODUKSIES)  

KUNSREGISSEUR :(STEL &KOSTUUMONTWERP ) HANSIE VISAGIE  

TEGNIESE REGISSEUR :  ( BELIGTINGSONTWERP) KOSIE SMIT 

PRODUKSIE BESTUUR – THERESA DU PREEZ – THE SIXTH SENSE  

 

  

TONEEL 1 .  

 FOTOGRAFIE ATELJEE - JUSTIE. DIE FOTOGRAAF EN STYLIS , ASOOK KUNSREGISSEUR  SOOS 

LANG SKADU FIGURE BELIG. 

FOTOGRAAF, DIANE , KUNSREGISSEUR, JUSTIE 

Justi doen die final touches vir ‘n glasdisplay  op ‘n tafel / stand .   

Justie is uiters versigtig , amper bang om die glas te hanteer.  

Sy kyk skaars na die pragtige glasobjekte .   

(Diane en Kunsregisseur is  vreeslik pretensious ) 

(Nota - gee vir fotograaf , ‘n coke -snort, snuif as mannerisme ) 

 

Fotograaf : No , shift it ..um ...no....yes..  

 

Diane : Make up your mind , Dennis.  

 

Kunsregisseur : Doesn’t it look a bit too uptight ?  

 

Fotograaf : Okay , um .... jeez , how can a shot of a salad bowls look um,...  too uptight ?  

 

Diane : Salad bowls ?  You’re such a cretin ! These are handcrafted , “Krosno” pieces 
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from Poland They cost a fortune.  

 

Kunsregisseur : Exactly ...so make them vibrate with light .....our readers are very 

discerning. 

 

Fotograaf :  Your readers are , um,.. a bunch of um, bored housewives , and um...  

menoupausal queers with um... too much money. 

 

Diane : Guess who’s not going to be working for “Garden and Home “ anymore ?... 

Justine ..skuif die  caviar bowl , ‘n bietjie links  ...oppas  ! As dit breek , sal jou salaris dit 

nie naastenby cover nie .. Vinger merke .... 

 

Diane : Let me see ( Sy druk Fotograaf uit die pad en loer deur sy lens ) ..mmm..better  

Kunsregisseur : Oh, oh , that’s ....beautiful ...mmmm...exquisite. 

 

Diane : Justine , sweetie , just fix that cloth.. Daar’s ‘n lelike vou  

 

Fotograaf : Okay, um , let’s go for a, um...  

 

Kunsregisseur : Shot ?  

 

Fotograaf : Um ...yes.  (Kyk deur lens -sien Justine se bum in skoot ) Ooo..nice um, ass, 

Justine...   

 

Diane : Dennis, please don’t harass my assistant.. More Justine, more ,trek dit nog af  

(rol haar oe vir die ander - “die dom kind “ -type of thing ) (Soos Justine aan die lap trek 

, begin die bak afgly ) 

 

Diane : (Vang die bak) I said , be careful !   
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Justie : Urgh...sorry. (Sy is duidelik baie upset )   

   

Fotograaf : Cool it, Diane.. 

 

Kunsregisseur : Justine ...why don’t you go make us some coffee ?  I’ll help Diane .. 

 

(Exit Justine )  

Diane : I’m sorry , she’s normally so together... 

 

Fotograaf:  Right , can we now... um, shoot these...um...precious  Polish..um, pisspots 

and get on with it ?

BLACKOUT - EINDE TONEEL 1. 

 

TONEEL 2.            . 

 

LAUNDROMAT : HELDER BELIG - DAG. 

 

. -DALK LAUREL& HARDY MUSIEK , LATER KITSCH MUSIEK IN AGTERGROND. 

 

JUSTI , GIDEON , TOM . 

 

Tom en Gideon lyk terrible. Veral Gideon - ongewas, hare nog deurmekaar . Hulle het ‘n 

groot wasgoedsak by hulle. Choreografeer eerste ,deel , voor dialoog begin , soos 

Laurel & Hardy comedy.  

Gideon chat terwyl hy die wasgoed in die wasmasjien inprop - als deurmekaar. Tom tel 

die sokkies, onderbroeke , ens.wat in die proses val, op , en stop dit terug in Gideon se 

hande - wat dit weer in die wasmasjien probeer inwurg. - m.a.w. die twee is soos 

onbeholpe “fools” , by ‘n fabriekslyn .  

 Hulle is salig onbewus van hoe snaaks hulle oorkom. 
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Justie, wat haar wasgoed uithaal en wegpak staan  hulle en dophou - baie amused. 

Justie se wasgoed is eksotiese lappe , kussingslope, tafeldoeke. 

 

Gideon : Sy behandel haar bloody bonzais beter as vir my. ! Dis bad genoeg dat sy my uit 

die huis uitgesmyt het , nou vra ek haar een guns en sy freak ! 

 

Tom :  Sy’t jou nie uitgesmyt nie.   

 

Gideon :  “Dink jy nie dis tyd dat jy jou eie plek kry nie, jy’s darem al 20. “( Hierdie       

donnerse masjien  is te klein.) 

 

Tom : (Druk die goed dieper in).  Jy behoort bly te wees , my Ma het elke emotional  

blackmail trick  in die boek getry toe ek  waai.  En sy help my nie huur betaal soos joune 

nie. 

Gideon : Ja, maar sy doen darem nog jou wasgoed.   

Tom : Nie sy nie, Liesbet.  

 

Gideon : Whatever. En joune gaan nie op haar oudag soos ‘n recycled teenager tekere 

nie. Dis vandat daai donnerse Ben op die scene gekom het. (Jis hierdie t-shirt stink ). 

 

Tom : Moenie gevolgtrekkings maak nie , onthou ..niks is soos dit 

 

Gideon : .”.lyk  nie” ..ja, ja , jou mantra.. 

 

Tom : Hei , hou op aan die goed te ruik .., dis waglik.!     

 

Gideon : Ek check net of dit vuil is.Ek kan nie glo my  Pa laat dit toe nie.Wie weet wat 

gebeur as  hy op businesstrips gaan ? Kan hy nie sien wat met my Ma en Ben aan die 

kook is nie ? 
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Tom : (Hierso , ek sien nie die ander sokkie nie.) Man , jou famous verbeelding hol weg 

met jou. Ben en jou Pa is businesspartners, hel , hulle gym saam , hy’s ‘n batchelor.. . 

natuurlik sal hy daar by jou Ma-hulle rondhang , geselskap , free meals ,  

 

Gideon : Free laundry  !  

 

Tom :-Wreed gedwing om sy eie wasgoed te was...arme aspoestertjie..  

 

Gideon : Huh-huh , kry tenminste jou metafore reg , dis aspeestertjie, my   bro’.  Okay , 

als ingekry. 

 

Tom :  Het jy OMO saamgebring ?     

 

Gideon : Huh ?  Nee. 

 

Tom : Die ding het 6  R2 coins nodig.  

 

Gideon :12 bucks ! Ek wil net my klere skoonkry ,nie shares in die plek koop nie.! Het jy 

coins by jou ? 

 

Tom : Nope.   

 

Gideon : So wat  nou ?  

 

Tom : Gaan charm een van die gawe tannies by die toonbank om jou te help.  

 

Justi : Dit sal nie werk nie  - sorry.  Hierso , ek kan die ge”struggle” nie meer handle  nie.  

(Sy haal OMO en coins uit)  

 

Gideon : Jis, thanks.  
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Justi : Wag , haal eers  uit. Jy kan nie als deurmekaar ingooi nie. ‘n Wasmasjien is die 

een plek waar apartheid  nog verpligtend is - wit  eenkant , gekleurde ,  anderkant. 

 

Tom : Dis baie nice van jou om te help - soos jy kan sien is ons nog nie ge”housetrain “ 

nie. 

 

Justi : Watter man is ooit ?   

 

Gideon : Ja  wel , ek sien ‘n drastiese afname in house-trained  vrouens ook, my Ma - 

case in point. 

 

Tom : By the way , ek’s Tom , en die dankbare dude is Gideon.  

 

Justi : Justine -my pelle noem my Justi. 

 

Tom : Hi , Justi. 

 

 Justi : ( Sy dop eers die broeksakke om ) Hi, Tom..  Mmm.. .. movietickets, kleingeld, U.J. 

studentekaart ,  Ooo...”Lover’s plus “ nogal , wel you never know your luck in a big city. 

 

Gideon :(Stotter  effens ) Hulle’t ...dit... een aand by ‘n rave uitgedeel.  

 

Justi : Shame , en toe kon jy dit nie eers gebruik nie....right, ready vir die eerste load , 

coins, OMO and we have a lift-off ! Sien , maklik! 

 

Gideon : (Spottend ) Die wonder van wasgoed ! 

 

Tom : Uh-uh , die wonder van die wat weet van wasgoed. Kan ons vir jou ‘n koffie stick 

om dankie te s^e ?  
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Justi : Nee, maar ‘n Coke sal lekker wees. Daar’s ‘n koeldrank masjien net langsaan.   

 

Tom : Gideon sal gaan kry . Hier’s bucks . Dan kan ons sommer jou geld teruggee.   

 

Gideon : Ek dog jy ‘t nie geld by jou nie..  

 

(Tom wys vir hom om stil te bly.) 

 

 ( Exit Gideon ) 

 Justi : CK  

 

Tom : Wat ?  

 

Justi : My parfuum . Dis wat jy ruik .  

 

Tom : Dis ...great. Pas by jou.  

 

Justi : So , swot jy ook ?  

Tom : Ja, Sielkunde en Kommunikasie . Ek wil spesialiseer in familieterapie, as ek 

volgende jaar vir honneurs gekeur word , en as ek nou my 3e jaar deurkom. “ 

Supershrink.”. En jy ?  

 

Justi : Ek nou eerste jaar by die technikon, doen interior design ; ek werk ook as ‘n 

assistent stylist vir “Garden & Home “. - so ;  ek gaan source die nuutste items by die 

winkels , en maak die mooi prentjies , sodat die fotograaf dit kan  afneem.  Jy weet , al 

daai verskriklike duur lampe,linne,  glasgoed - wat volgende jaar weer  uit die mode is. 

 

Tom : (Lag ) Jis , ek en Gideon het twee weke terug in ‘n cottage ingetrek - ons spaar 

nog vir ‘n toaster , nevermind enige sulke fancy dinge.  Is jy van Johannesburg ?  
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Justie :(Ligweg)  Ja, nie alle bruinmense is Kaapse Kleurlinge nie..  Ek het by St. 

Barnabas College skoolgegaan.  

 

Tom : Die privaatskool ?  

 

Justie : Ja. En jy ?  

 

Tom : Johburger...Linden Hoerskool - Bastion van Boere Beskawing.. 

 

Justie : Dankie tog ons kan nou ons eie ding doen.  

 

Tom : You’re telling me.. So , is die jou local laundromat ?  

 

Justie : Probeer jy uitvind waar ek bly ?  

 

Tom : (Embarassed ) Ja...Ek wou nou nie so obvious wees en ‘n foonnommer vra nie..  

 

 Enter Gideon met koeldranke  ) 

 

Gideon : Julle kan nie met julle ru^e na die masjiene sit nie, netnou hijack iemand my 

washing ! 

 

Tom : Hoe opwindend om teenwoordig te wees by die geboorte van ‘n nuwe fobie. Jy 

moet maar vir Gideon verskoon , sy kop kap aan.  

 

Gideon : It takes one to know one.  

 

( Hy gaan sit op die oop stoel tussen Tom en Justi.)  

 

( Tom gee vir Gideon ‘n dirty look - Gideon maak asof hy gladnie verstaan waarom nie.) 
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Gideon : Hier’s jou geld terug , thanks dat jy my wasgoed van my gered het. Jy soek nie 

dalk ‘n job in ons cottage nie.?    

 

Justi : Nee dankie , ek’s baie fussy vir wie ek werk. O, en nog ‘n tip : miskien moet jy 

jouself ‘n  slag deur ‘n paar wascycles sit. (Sy gee vir hom ‘n paar coins) Hierso, vir die 

koeldrank. 

(Exit Justi met haar wasgoed.) 

( Tom kyk moedeloos , beskuldigend na Gideon.) 

  

Tom : Fokkit, Gideon ! 

 

Gideon : Wat ? Dit was ‘n joke ! 

 

BLACKOUT  - EINDE TONEEL 2. 

 

TONEEL 3 - SWEMBAD  -HELDER , SONSKYN DAG 

Beligting : refleksie van water 

 

Klank : Buzztrack , straatgeluide . 

 

Tom, Gideon , Charmaine,  Vrou by swembad. 

 

Tom l^e en swot .  ‘n Entjie weg , l^e ‘n vrou en slaap met ‘n tydskrif oor haar gesig.  

 

(Enter Charmaine ) (Sy kom nou net uit die swembad uit.)   

 

Charmaine :O, muh.....dit was stunning. 

 

Tom : Wat , die water of die lifesaver ?   
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Charmaine (klap hom met die handdoek ) Ag, simpel. (Kyk in gehoor in -m.a.w. 

swembad se kant toe) Hy’s anyway nie ‘n lifesaver nie , hy’s die swembadopsigter. Not 

bad, maar hy’s nog  n chicken. 

 

Tom : (Lag ) En jy ?  

 

Charmaine : Ek hou van ouer ouens .  

 

Tom : Perve jy nog steeds oor die Eden boys  of is daar al iemand in vlees en bloed. ? 

Charmaine : Ja , sort of.  Ek ken hom al lank, maar niks het nog gebeur nie..  

 

Tom : Wat beteken dit ?  

 

Charmaine : Hy’s baie cute , heelwat  ouer as ek , maar ek gaan nie vir jou s^e wie dit is 

nie. Wel nog nie. Netnou freak jy.   

 

Tom : Mmm...ek swot nou juis hier oor die Elektra -kompleks  

 

Charmaine : Watse electrics ?  

 

Tom : Tienermeisies soos jy wat verlief is op hul pa’s en dus altyd vir ou bokke gaan.  

 

Charmaine : Hy’s net so oud soos jy. Sies man,  , jy kry altyd al die info wat jy wil h^e.  Dit 

gaan nie werk nie.. Oh , ek wil ‘n kaartjie vir Ma en Pa maak vir   hulle 25 th  

Anniversary.Jy onthou nog van Vrydag aand n^e ?  

 

Tom :Dink jy Ma laat my toe om te vergeet.? 

 

Charmaine : Jy los my nie alleen met daai klomp suurstofdiewe nie. Het jy nie, toe jy 
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uitgetrek het, dalk een van die bokse gevat met plakboeke  in nie? Ek kry net ‘n paar  

troufoto’s in die albums  maar daar’s g’n koerantberigte met hulle troudatum en details 

op nie.  (Lag)Ek het orals gaan soek , selfs in Pa se studeerkamer .Shame ,toe val daar 

uit  ‘n boek uit, ‘n klomp ou foto’s van Pa in sy jongdae saam met  ‘n girlfriend . ..  

 

Tom :Hoekom gaan krap jy in Pa se goed ?  

 

Charmaine : Ek s^e jou mos, ek wil vir hulle ‘n memories kaartjie maak , dis darem hulle 

big 25.  

 

Tom : Los dit uit , Charmaine. Vir wat wil jy nou in die verlede gaan rondkrap. ? Sulke 

kaartjies is anyway so kitsch. ...Huweliksherdenkings is kitsch , dis net ‘n broeiplek vir 

huismoles en familiemoorde.   

 

Charmaine : Nee, Boetie, vandat jy uit die huis is ,gaan dit baie rustiger. Nou’t Ma 

niemand om mee te fight nie , so , sy haal al haar moederlike  instinkte op my uit. Jis, ek 

kan nie asemhaal nie , dan wil sy weet wat ek doen. Oh, wel ,  jy’s seker reg oor die 

kaartjie. Ek moet anyway liewers (send-up stywelip )” agter die boeke inskuif. Graad 11 

is nie ‘n grap nie.” 

 

‘n Helse slag - motorongeluk word in die straat gehoor.  Remme, stampe, gebreekte 

glas.  

Die vrou wat met die tydskrif oor haar gesig gel^e en slaap het, skrik vervaard  wakker.  

Sy kyk om haar rond.  

 

Vrou : Michael , Micheal !? ( Aan Tom & Charmaine ) Verskoon my , het julle my klein 

seuntjie gesien ?  

 

Charmaine : Daar was so ‘n donkerkop enetjie by die opsigter  , seker so 5  jaar oud.. 

Hy’t ‘n tellytubbies swembroek aangehad.. 
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Vrou : Dis Micheal , dankie tog . Ek het aan die slaap geraak ,die slag hierbuite het my 

wakker gemaak, ek het so geskrik.. O. wat ‘n verligting , baie dankie. Siestog , hy’s seker 

al histeries ... 

 

Charmaine : Neewat , hy’t baie rustig gelyk ,- gesit en roomys eet toe ek daar weg is. 

 

Vrou : Die klein klits ! Hy weet hy mag nie  na vreemdes toe gaan nie. Wag tot ek  hom in 

die hande kry . 

(Exit vrou ) 

(Charmaine en Tom lag )  

(‘n Lang skaduwee val oor Tom en Charmaine . - Dis Gideon )   

 

Gideon :Ek het geweet jy sal hier uithang.  

 

Tom : Mens moet so af en toe aan jou velkanker werk.  

 

Gideon : ( Send up )  Onthou, toktokkie s^e :” bly uit die son tussen twaalf en twee.”. 

 

Tom : Ek laat my nie van ‘n donnerse tor vertel wat om te doen nie. 

 

(Hulle lag ) 

 

Gideon : Werk  jy aan jou tan sodat jy en Justie bymekaar kan pas ? 

 

Tom ( Klap na hom - Gideon koes.)   

 

Gideon :(Verwys na die handboeke )   So , oor  watter kinky afwykings skryf jy m^ore 

?(Loer in sy handboek)  Ummm, die Oedipus Kompleks.. 
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Tom : Jou groot probleem met jou Ma.. 

 

Gideon : Nee, my ou ..vat die “oedi” deel weg , dan weet jy waarop ek verlief is.. 

 

Tom : (Lag ) (Wys dan na Charmaine , wat effens weggesteek l^e.)  

 

Gideon : (Effens embarassed, maak keelskoon )  Daar was ‘n moerse ongeluk  hier 

buite. Net bloed en derms . 

 

Tom : Ek wil nie die details hoor nie, dankie. 

 

Charmaine : Ek ook nie ! 

Gideon :(Verbaas , sien nou eers dis Charmaine ) Charmaine ! Howzit !  

 

Charmaine : Hi Gideon .  

 

Gideon :  Hel dis nice om jou te sien ! Jis, Tomma , jou kleinsus word ‘n babe, h^e ! Dis 

moeilik om te glo julle’s family ...Oh , shit , sorry. 

 

Tom :(Droogweg ) Ja , sy sal eendag net so mooi soos haar broer , wees. ( Pouse ) Hei , 

Gideon , oppas !  

 

Gideon : (Skrik effens ) Wat ? Wat ?  

 

Tom : Jy kan mos nie in die son kom nie ! Jy  gaan in ‘n hopie as verander. L^e julle types 

nie in julle kiste tot donker nie ? 

 ( Tom en Charmaine lag ) ( Tom maak ‘n kruis met sy vingers )        

  

Gideon : Nooit , ek’s al 3 ure op . Ons het  vanoggend die laaste filosofie vraestel geskryf , 

nou’s dit nog net 2 belletrie , en dan’s dit ek en die “ gembies” (imitate dromspelery ) by 
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Cool Runnings.  

 

Charmaine : Belletrie ? Klink soos Bulemie...wat is dit , kotskunde ?  

 

Gideon :(lag )  As jy party van die mense se verhale lees, is dit soiets , ja . Nee, belletrie is 

‘n fancy naam vir letterkunde en kreatiewe skryfkuns. 

 

Charmaine : Skrywers is nogal sexy. 

 

Gideon : Great !  (Hy flex sy muscles vir Charmaine) En dis nie net my brein wat sexy is 

nie. 

 

(Charmaine giggel)  

Charmaine : Ja, jy’t cute buns . 

 

Gideon : Genuine ?  

 

Tom : (Aan Gideon ) Hei , hou op om die skoolmeisies op hol te jaag ! Julle raas, ek 

probeer hierdie goed in my kop inkry.   

 

Gideon : (Aan Charmaine ) Hy’s moerig oor ek gister ‘n girl verwilder het. (Aan Tom ) Ek 

het net met haar gejoke ! 

 

Tom : Jaaaa, Gideon, jy was jou gewone sensitiewe self , but I love you anyway.  

 

Charmaine : Is darem nice ? Nie so ‘n bitch soos Marion nie ?  

 

Gideon : Sy’s nogal ‘n looker, maar ek’s nie so seker van die nice nie. 

 

Tom : Wat verwag jy ?, Jy’t haar ‘n wasvrou genoem . 
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Gideon : As die kopdoek pas , trek hom aan. (Hy sien Tom se reaksie ) Ek spot ! Ek spot !  

Justie het sulke shockwaves deur ou Tomma se system gestuur , hy’t skoon sy sin vir 

humor weggeskrik. 

 

Tom : Ag kak , man, ek weet niks eers van haar nie.! 

 

Gideon : Is dit hoekom jy op die internet gaan rondkrap by “home interior “ publications ?  

 

Tom : Get a life , Gideon !  

 

Gideon : Jy spy maar net so op my computer  activities , “ek dag ons het geen geheime vir 

mekaar nie” . Dink  jy nie ek weet jy lees my shortstories nie ?  Nee, ou ,Ek het   toevallig 

gesien jy’t dit ge”bookmark”. Maar die ironie is , jy ‘t gaan soek vir iets  wat vlak voor jou 

oe l^e.  

 

Tom : Uh-huh ?  

 

Gideon : Toe sy daar by die laundromat uitstorm het sy om die hoek geloop. Right ? 

 

Tom : Right . 

 

Gideon : Haar keyring het ‘n ad opgehad : AMPROP Holdings   

 

Tom : Ja okay, okay ,cut to the car chase... 

 

Gideon : So , watse bord is op daai flats , net om die hoek van die Laundromat ? 

Ons ry altyd daar verby as ons Roxy’s toe gaan .. 

 

Tom : Daai rooibaksteen flats... ? 
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Gideon : Yep. Iets soos Melville Heights , of soiets.. Daai flats het ‘n AMPROP holdings 

bord op.Ek guarantee jou , sy bly in daai blok.  

 

Tom : Ja, maar ek weet nie watse nommer nie   

 

Gideon : Dan gaan kyk jy na die name by die ingang... 

 

Tom : Ek weet nie wat haar van is nie.. 

 

Gideon : Dan kyk jy vir die voorletter “ J” , of jy druk elke buzzer in die gebou .  

 

 Tom : O.  (Hulle l^e ‘n rukkie in stilte.) (Dan staan Tom op, begin sy goed bymekaar kry.)    

 

Charmaine : Waar gaan jy nou ?  

 

Tom : Huistoe, ek kry nie geswot met julle hier rond nie. 

 

Gideon :Gaan trek net daai  geek  t-shirt uit -voor jy “gaan swot “  

 

Tom : ( Klap na hom , maar Gideon koes . ) 

 (Aan Gideon ) Sal jy vir Charmaine huistoe vat ?  

 

Gideon : Sure.  

 

Tom :(Aan Charmaine ) Is dit okay ?  

 

Charmaine : Ja, dis fine . 

 

Tom : Okay, sien julle. (Hy wys ‘n “watch-it “ sign vir Gideon - i.e. “Gedra jou met my 
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suster.”) 

 

(Gideon gee daai tipiese “hei ek’s onskuldig “ reaksies.) 

( Exit Tom.) 

 (Sodra Tom af is , bars Gideon en Charmaine uit van die lag.) 

 

Charmaine : Shame, ek’s bly daar’s weer iemand , Marion het hom so opgemors. 

 

Gideon : Yep. Twee koppesnellers saam - recipe for disaster. Ek’s bly sy’t getrou - 

anders het daai twee nou nog aangesukkel.  

 

Charmaine : Sy was anyway te oud vir hom.  

 

Gideon : Drie jaar is darem nie so bad nie. Sy ‘t ‘n praktyk oopgemaak in Linden, by hulle 

huis.  

 

Charmaine : So, vertel my van die nuwe potential skoonsuster ?  

 

Gideon : Justie? ...(fluit deur sy tande ) Tough cookie. Toemaar , ek sal hom beskerm.  

 

Charmaine : Waarom het jy ges^e hy moet werk aan sy tan ? Sodat hy by die girlfriend 

kan pas ?  

 

Gideon : Shit, jy mis ook niks nie.. 

 

Charmaine : Huh-huh.  Uit daarmee. 

 

Gideon : Sy’s ... nuwe Suid Afrika ?  

 

Charmaine : Soos in Soweto nuwe Suid Afrika ? 
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Gideon : Nope. Gooi meer ‘n Kaapse draai. 

 

Charmaine : Oooo... Ag, my Ma-hulle sal cope.. 

 

Gideon : Ek hoop so. (Pouse) (lag) Kan jy dink ? Jou oumense sal spontaneously combust 

-  Tom met die girl  ,en jy met hulle least favourite person ?  

 

Charmaine : Wie ?  

 

Gideon : Come on, Charmaine , jy weet jou Ma hou nie van my nie .  

 

Charmaine : Ag , hulle moet bykom.  ( Thrilled,maar skielik effens ongemaklik , nervous 

om alleen te wees saam met  Gideon)Joe, dis warm... 

 

Gideon :   Jy begin brand , moet ek vir  jou room aansmeer ?  

 

 

Charmaine : ‘seblief.    

 

BLACKOUT -EINDE TONEEL 3. 

 

TONEEL 4 -  

 

NORTHCLIFF KOPPIE - AAND , BUITE : STERRE, ROMANTIESE SETTING  

 

TOM , JUSTIE 

 

Tom het vir Justie op ‘n piekniek  gevat.  
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Tom : En daar’s scorpio ...sien sy stert .. 

 

Justie : Waar ? (sy leun oor hom , om te kan sien ) 

 

Tom: Kyk links van jou ..( haar parfuum ) CK .. 

 

Justie : Huh-huh ... goeie ou dove seep.  

 

Tom : Meeste girls sal bottels vol parfuum gebruik vir ‘n eerste date.. 

 

Justie : Ek is nie meeste girls nie , en my CK is p^elile. 

 

Tom ( smile) Nog sours ?  

 

Justie : Probeer jy my dronk maak ? ...Ja, why not ?  

(Sy hou die plastiekglas uit) 

 

Tom : Sorry , ek wou by my Ma-hulle gaan smart kristalglase score , maar sy sou freak 

as hulle iets oorkom.  

 

Justie : Nee, dis fine...ek’s mal oor plastiek . Dis die weeskind van die styling w^ereld , 

want dit fotografeer nooit so mooi soos glas nie,hulle s^e altyd “it hides the light “ omdat 

dit nie so  deurskynend is  nie. Ek hou nogal daarvan , so asof dit iets beskerm,  

mysterious  is.en die great ding is..niemand  raak histeries as dit iets oorkom nie. Sy 

down die sours en gooi die glas oor haar skouer ) O, die uitsig is amazing.    Wie’t jou van 

die sterre geleer ?  

 

Tom : Die Huisgenoot . Lees jy nie “sterre en hul dinge nie “ -al die Hollywood gossip? 

 

Justie :( Lag )Nee ,man.. 
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Tom : My pa. Ons het altyd hier op Northcliff koppies kom rondloop as ek nie kon slaap 

nie. Ons’t in ‘n woonstel hier naby die Watertoring gebly. Ek was seker  maar ‘n klein brat 

, maar , na my Ma se ongeluk , het ek vreeslik nagmerries gekry. Weetjy, nou nog , as ek 

issues het om uit te sort , , kom sit ek hier, kyk uit oor die stad , sien hoe klein en stupid 

my probleme is...dit gee my perspektief. 

         

Justie : Is ek ook deel van jou issues ? -Dat jy my hiernatoe gebring het? 

 

Tom : Nooit.! 

 

Justie : Jy jok . 

 

Tom : Nee, hoekom sal ek jou date as ek nie wou nie.?. 

 

Justie : Come on , jy’t geen bad knocks met” die liefde” gehad nie ?! 

 

Tom : Het ons nie almal nie ! Wait a minute !  Ek is gewoonlik die een wat die intimate 

details uit  ander mense kry . Gebruik  jy nou my  tricks.?! ..Ek weet amper niks van jou 

nie.. 

 

Justie : What  you see is what you get...   

 

Tom : I like what I see . .. 

 

Justie : Same  here..     

  

Tom : Is dit nie weird nie ?  Daar’s sielkundige  terminologie vir alle menslike emosies , 

maar as dit kom by -  vir iemand s^e jy hou van hulle , dan klink dit so stupid . Ek bedoel , 

hoe stel mens dit sonder om soos ‘n Valentine’s card te klink ? “Ek bemin jou “ ? 
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Justie : Oooh , gross ! Wat van :”Ek is gaande oor jou “ ? Uh -uh ! of “ beenaf “ , mmm.. 

 

Tom : “die hof maak “ , “vlerksleep “ , “begeer “ 

 

Justie: “passion “, “versot “ ? “ verknog “ , ‘I have a crush on you ..”  

 

Tom : “I’m falling for you “ ... 

Justie : “My hart pomp chocolates ? “  

 

Tom : “Ek smaak jou ..” .. “..Jy’s my cherrie. “ 

Nee, maar seriously ...ek sense net ons het ..(lag vir homself omdat hy weet dit klink 

corny) 

“like hierdie connection...” Ek wil nie games speel nie , Justie..ek wil als van jou weet...  

 

Justie : Mense wroeg heeltemal te veel oor die verlede...ek hou baie van jou Tom,  wie 

weet, miskien gebeur daar nog iets tussen ons , maar ek wil ‘n p^el h^e , nie ‘n shrink 

nie.Ek moet nou waai , ek het ‘n vroee shoot m^ore oggend. Dit was ‘n fabulous aand. 

 

Tom : Kom ek gee jou ‘n lift by die koppie af . 

 

Justi : Huh ? Het jy ‘n landrover in jou gatsak ?  

 

Tom : Nee, maar ek het ‘n moerse sterk rug, klim op. 

 

Justi : Moenie op die glasstukke gly nie . 

 

Tom : Sies, hulle bemors alles ...die donnerse studente.. 

 

Justi : (Lag) 
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BLACKOUT - EINDE TONEEL 4. 

                                                                                                                                          TONEEL 5 - STUDEERKAMER 

VAN TOM SE PA 

AAND - DONKER  

TOM, WERNER (Tom se Pa) , ALMA (Tom se Ma) 

Ons sien net ‘n walm sigaretrook in die donker. 

 

Tom : Pa ?  

 

Pa : Hierso. 

 

Tom : Vir wat sit Pa so in die donker ?  

 

Pa : Ek rook.  

 

Tom: Skelm ? (Lag)   

  

Pa : Ja, jou Ma het dit uit die huis verban. En nou’t sy die regering ook aan haar kant.  

 

Tom : (Skakel die lig aan) (Fluit) Pa lyk smart!  

 

Pa: Mmmm...Opgedress en afgestof soos ‘n krismiskalkoen - reg vir die slagting.  Jy lyk 

ook baie netjies...weet nou nie of jou Ma sal dink dis goed genoeg vir al die gr^end gaste 

nie..maar ek dink jy lyk reg.   

 

Tom : Dankie. 

 

Pa : Hoe gaan dit met die eksamens ? 
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Tom :Fine.  Nog een vraestel oor. 

 

Pa : Het jy jou Ma al gaan groet ?  

 

Tom : Nee, nog nie. 

 

Pa : Moet tog nou weer vanaand met haar baklei nie. Sy’s in haar oorgangsjare, dit gaan 

maar swaar. 

 

Tom : En almal moet sluk en stilbly ? .. Veral Pa..      

 

Pa : (Lag ) Neewat, ek het seker ook maar my nukke.. Sy was ‘n goeie Ma vir jou Tom..en 

ek is lief vir haar.. 

 

Tom : So lief soos Pa vir my Ma was ?  

 

Pa : Kom nou, jy’s al ‘n grootmens. Jy behoort te weet mens het verskillende mense op 

verskillende maniere lief.  Dis buitendien so lank terug.. 

 

Tom : Mens kan nie die verlede begrawe nie ,Pa.  

 

Pa : Ja, jy kan ook nie daaraan vasklou nie.. 

 

Tom : Ek weet nie eers waar sy begrawe is nie..Ek het nie ‘n foto nie , niks !   

 

Pa : Help my tog met die strikdas , die ding wurg.. 

 

Tom : Het Pa gehoor wat ek s^e? 

 

Pa : Jaaa Tom.. Moet dit juis vanaand bespreek word ?  
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Tom : Ek besef my timing is...sleg ,  maar ons kry nooit kans om alleen te gesels nie.  Ek 

moet hierdie dinge uitsort - voor ek vir my Honneurskeuring gaan. Daai persoonlike 

onderhoude is heavy stuff , hulle grawe diep. Ek gaan nie my toekoms opmors en nie 

keuring kry , omdat ons nie openlik in hierdie family kan praat nie. ..Ek kan nie ander 

mense eendag help as ek nie weet waar ek met myself staan nie.  Wat loer Pa so ?  

 

Pa : Ek’s bang jou Ma kom hier in.  

 

Tom :Bang oor die rook, of oor die gesprek ?  

 

Pa : (Lag  ) Albei.. (Sug )  Na die ongeluk het alles deurmekaar geloop. Jana se dood  het 

my jy was nog nie eers 5  nie. Ek wou jou van die harwar  weghou.. 

 

Tom : Ek verstaan dit. Maar ek verstaan nie hoekom julle haar wegsteek soos ‘n vuil 

geheim nie.Hoekom mag Charmaine nie weet Pa was voorheen getroud nie ? Wat maak 

dit nou saak as ek haar halfbroer is.? 

 

Pa : Want dit maak jou Ma seer.  

 

Tom : Alma is nie my Ma nie! 

 

Pa : Sy’t jou grootgemaak.   

 

Tom : Van kleins af , elke keer as sy na my kyk, kon ek sien; sy verwyt my, oor ek deel is 

van ‘n verlede wat haar bedreig.. 

Pa : Dis darem ‘n effe sterk gestel...Dink  jy dit was maklik vir haar, of vir my ?  

 

Tom : En wat van my ?  Ek het onskuldig in die situasie beland ..sonder keuse..  
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Pa : Ons het almal onskuldig in die situasie beland.  Dit was nie my keuse dat die kar 

gerol het, en dit Jana  se lewe gekos het nie.. 

 

Ma : Werner ? Waar’s jy ?  

 

(Pa maak haastig die sigaret dood.)  

 

Pa : Hier ! In die studeerkamer.  

 

(Enter Ma ) 

Ma : Wat maak jy ? (Snuif asof sy die rook ruik , maar s^e niks. Waai net haar hand rond.)  

..Oo ,  naand Tom. (Hulle piksoen awkwardly) Ek’s bly jy’s al hier..Die sambrele op 

die patio moet geskuif word..Ag , help tog jou ou Ma.. 

 

Tom : Naand, Ma. Geluk met julle anniversary. 

 

Ma : Dankie my kind.  Wil jy nie by jou Pa ‘n das leen nie , net vir my onthalwe, toe?  

 

Tom : Mens dra nie ‘n das by hierdie hemp nie.  

 

Ma : Nou goed, maak soos jy wil. Al die ander gaan formeel aangetrek wees..Charmaine 

lyk soos ‘n prentjie... Werner ! Jy bly darem ‘n handsome man !  

 

Pa : Jy lyk pragtig, Alma. Daai rok pas jou .. 

 

Tom : Ma lyk mooi.. 

 

Ma: Dankie , mens probeer maar red wat te redde is... Nou ja toe, kom..dis al halfagt. Ek 

hoop Charmaine het al vir Liesbet gaan help met die voorgereg.  Daai kind doen deesdae 

net wat sy wil.  Albei my kinders het op ‘n sekere ouderdom hulle ore verloor. 
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Tom : Ek kom nou , Ma. Ek help net gou vir Pa met sy strikdas.  

 

Ma : Moet nou net nie jou arme Pa verwurg nie.. Onthou die sambrele op die patio.. (Aan 

Pa )Skapie , gaan skuif tog jou kar..dit staan reg voor die voordeur. Liesbet ?  Sussie ? 

Charmaine ! Liesbet ! 

 

(Exit Ma)     

 

Pa : (Strikdas klaar ) Dankie.  Nouja, laat ons aan die gang kom.  

 

Tom : Toemaar Pa , ek sal my gedra . En ek sal ‘n das gaan aansit vir die pseudo silwer 

bruilof Ek meen,   ek’s nou twintig , en ek was 5 toe julle getroud is..iemand moet vir Ma 

leer tel.. 

 

Pa : Moenie, magtig , man. Ek het jou nodig. Gaan jy my help om vanaand agter die rug te 

kry. ? 

 

Tom : Jis . Pa , dis net ‘n paartie , nie ‘n prostaat ondersoek nie.! 

 

Pa : (Lag) Windgat !  Ek het lank nog nie oumanskwale nie.  

 

Tom : Of course sal ek die ouballie so bietjie uithelp.   

 

Pa : ( Ruffle aspris Tom se ge-jelde hare ) Jy’s my laatie ! 

 

(Tom fix vervaard sy hare )  

 

(Soos hulle uitstap , stop Pa ) 
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Pa : Ek het regtig jou hulp nodig vir die “gedoente “ ...dit was gister  Jana se verjaarsdag.  

 

BLACKOUT - EINDE TONEEL 5.  

     …………………………………………………………………………………………. 

 TONEEL 6 - COTTAGE TOM -AAND  BINNE  

 

TOM ,  GIDEON  

 

Tom het op die bank aan die slaap geraak. 

EGGO KLANK VAN GLAS WAT BREEK. 

 

Gideon kom in , druk Tom se neus toe. 

 

Gideon het ‘n sak groceries by hom. 

 

Tom skrik vervaard wakker. 

 

Tydens die scene , pluk Gideon  koekies, etc. uit en hulle eet so tussen die chattery deur.  

 

Tom : (nog half deur die slaap) Huh ?  

 

Gideon : Lekker ou wet dream ..   

 

Tom : Wat ? O, dis jy ... Waar was jy bro’ ? Ek het jou dae laas gesien.. 

 

Gideon : (kamp, falsetto stem ) I didn’t know you cared..  

 

Tom : Jy’t  net verdwyn . Ek het jou vandag probeer bel.  

 

Gideon : My minute is op. - Was by die huis .  
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Tom : -Sucker for punishment..  

 

Gideon : My Pa was weg New York toe . Ek het eergister ‘n draai daar gaan maak om vir ons 

‘n paar groceries te score , toe sien ek Ben het nou daar ingemove..    

 

Tom : (Animal noise )  Jeaaouwah ! ...Toe besluit jy om oor te bly , en te check dat jou Ma 

en Ben nie. 

 

Gideon : Exactly . Hoe’t jy geweet ?  

 

Tom : Ek ken jou al van graad 1 af. .Gideon..Gideon..Gideon..  .So wat het jy gedoen ? Soos 

‘n pitbull by jou Ma se slaapkamer gaan waghou ?  

 

Gideon : Nooit.  Ek het ges^e die water en  elektrisiteit by die cottage is vir 2 dae af - hulle 

fix die connections , so sy kon my nie wegjaag nie. Ek het hulle met ‘n houtoog  gewatch - 

sonder dat hulle dit agterkom.  

 

Tom : Het jy agter die plante en gordyne weggekruip ?  

 

Gideon : Joker . Ek s^e jou , hy’s ‘n smooth operator , daai Ben. Moet baie bucks h^e - 

Armani Suits, fokken  lani  aftershave...AUDI  TT, en hy charm die dinges van my Ma af. Sy 

giggel, koop klere om hom te please,  parade dit vir hom...Laas week was hulle saam 

Opera toe.. Maar hy’s sharp - hy sal haar hug en so, maar hy  vat nie rerig aan haar voor 

my nie; wel hy weet ek sal hom moer..Ek wou met my Pa praat,  maar toe insist Ben om 

hom vanmiddag op die lughawe te gaan haal. Fokken tweegat ..En my Ma maak nie eers 

die effort om saam te gaan nie..(Skielik slaan Gideon sy vuis op die koffietafel) 

 

Tom : (Skrik , maar compose homself ) Dis okay , moenie jou woede terughou nie.. 
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Gideon : (Slaan weer ) Nee, dude , hier’s ‘n bliksemse  kakkerlak ! Jis, dis omdat hierdie 

plek so ‘n varkhok is ! 

 

Tom (Droogweg - aside ) Wonder wie se skuld is dit ? (Aan Gideon)  Gaan haal die besem ! 

 

Gideon : Het ons een ? Hey, hoekom help jy nie ?  

 

Tom : Want dis een kakkerlak , nie die hele NATO armed forces nie...en daai goed is gross. 

 

Gideon :Moffie  ! ( Het uiteindelik die kakkerlak beet ) Het jou Katvis ! 

 

Tom : Gooi die ding uit , man! 

 

Gideon : Nee, die bliksem moet stadig sterf..(Trap in mock slow motion op hom) 

 

Tom : Dit help nie om jou woede op ‘n insek uit te haal nie, jy moet emosionele perspektief 

kry op jou ouers se situasie ...En jy mag nie interfere nie.. 

 

Gideon : Uh-oh ! Hier kom die consultation...     

 

Tom : Ja, wel, jy weet wat ek wil s^e.. 

 

Gideon : Jy’s reg, ...So , hoe’t dit met die groot lieg gegaan ?  

 

Tom : Die usual , my Pa swyg soos my Ma Se graf , toe hou ek ook maar my bek en speel 

happy anniversary. 

 

Gideon : Noem jy dit emosionele perspektief ?  

 

Tom : Dis complicated , Gideon. Ek wil nie my Pa in die middel sit nie, en dis nie my job om 
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vir Charmaine te vertel nie.  

 

Gideon : Dit gaan haar breek as sy toevallig moet uitvind....Sy’s ‘n nice chick , julle moenie 

haar seermaak nie. 

 

Tom : (Kyk verbaas na hom ) Sy’s te jonk vir jou. 

 

Gideon : O, ja ? Marion was te oud vir jou.  

 

Tom : Okay.  Ek sal haar moet gaan sien. 

 

Gideon : Marion ? Ag , nee , is jy flippin mal ?  

 

Tom : Ja , ek dink so... ek moet met Marion  gaan praat...my Ma .. 

 

Gideon : Watter een ?  

 

Tom : Jana , my regte Ma...sy  spook by my ..ek droom aanhoudend oor haar. Dit het net 

skielik begin. ..al die memories van die ongeluk kom terug.. 

 

Gideon : Jy moet iets anders kry om jou kop besig te hou.. ‘n hot chick.. ...Justie !  

 

Tom :Sy hou my kop besig, ...maar ek moet dit stadig vat met haar , bang ek skrik haar 

af...Anyway , ek dog jy like haar nie.. 

 

Gideon : Nooit. Ek’s maar net versigtig vir haar ; maar as sy my buddy van (maak geluide -

soos ‘n cartoon malle - i.e. voeltjies wat om jou kop vlieg) kan red , dan...helloooo Justie..! 

   

Tom : Hel! Ons is twintig  jaar oud , hoekom sit ons al met soveel kak ?  
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Gideon : Jaaa, swaer... 

 

(Gideon pat Tom vertroostend op die skouer ..Tom pat hom terug ) 

EINDE TONEEL 6. 

 

TONEEL 7.  - FOTOGRAFIE STUDIO  - DAG 

 

DONKER  BINNE  

 

JUSTIE , DIANE , TOM  

 

Justie kom in met ‘n boks glase. Sy’s in ‘n good mood . Sy praat oor haar selfoon. 

 

Justie : Okay , sien jou oor so twee minute...ek drop net die goed , dan kom ek 

ondertoe....as jy insist. Okay , dis op die eerste vloer ...dit s^e “photography studio “ op die 

deur..( Lag , flirt ) Tom,jy’s crazy ...(Sit selfoon af)  

Sy  sit die glase op ‘n bank / tafel neer.  

 

Justie : Diane , hier’s jou glase vir die shoot. Ons was lucky , dit was die laaste ses. Diane 

?Ek los dit vir jou op die bank.  Diane !        

  

Soos sy wegloop , hak haar handsak aan die boks vas. Die boks gly af , val , ons hoor die 

klank van  

glas wat breek.  Justie frozen with horror.   

 

(Enter Diane , met cloths , of ander styling objects in haar hande ) 

Diane kyk na Justie, shoo haar uit die pad , maak die boks oop.  

 

Diane : Al ses.... Antique Waterford Crystal ...      
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Justie : Ek weet... 

 

Diane :  R780 ‘n glas... Het jy geweet ek het ‘n deal met Spillhaus - as enigeiets wat ons by 

hulle leen vir shoots, breek of beskadig , betaal ek nie net die vervangingskoste nie , 

maar ook die invoerkoste , doaneduties ,en mag ek nooit weer by hulle gaan “source “ 

nie.  

 

Diane : Jy werk nou al amper ‘n jaar vir my ,- na jy my kom smeek het vir ‘n job, geen 

ander stylist sal ‘n eerstejaar student so ‘n kans gee nie, so s^e my : volgens jou 

“informed opinion “ watter shop se goed kry die meeste reaksie by Garden &Home se 

lesers ?  

 

(Enter Tom - Ongesiens deur die ander twee.) 

 

Justie : Spillhaus.. 

 

Diane : Hoeveel jobs dink jy gaan Garden & Home gee vir ‘n stylist wat  by Spillhaus 

geblacklist is ?  

 

Justie : Diane , ek sal met hulle gaan praat , ek sal als terugbetaal , ..dit was ‘n ongeluk.. 

 

Diane : Nee , Justie , jy is die donnerse ongeluk , jou lewe lank . Shame , arme Justie , 

Almal by St. Barnabas was jammer vir jou ..ek ook .. die bright klein Bursary Kid with the 

unhappy past...maar die een ding wat al  jou victrix ludorum bekers en boekprysies jou 

nie geleer het nie , is ‘n sense of responsibilty ...(Justie hol af )   waarheen gaan jy ?  

(Skree agter haar aan )  Sien, daar doen jy dit al weer - hol weg as jy in die firing line is ! 

Dit help nie om in die toilets te gaan sit en tjank nie .. 

 

Tom : Wat het hier gebeur ?  
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Diane : O , hello Tom.  Wat dink jy het gebeur ? (Sy wys na die boks gebreek te glase )   

(Tom wil na Justie toe gaan , Diane keer hom.) 

 

Diane :Jy sal anyway nou niks met haar regkry nie.  

 

Tom : Hoeveel kos die glase ?  

 

Diane : (Lag ) Dit gaan nie net daaroor nie ,ek het assuransie teen sulke ongelukke , maar  

 dis ‘n veel groter issue... 

 

Tom : Ja, ja.. ek het jou hele speech gehoor ... 

 

Diane : So, nou is ek die bitch ... 

 

Tom : You said it.  

 

Diane : Luister, nie dat ek enige verduideliking aan jou verskuldig is nie , ...maar jy ken 

Justie , nou  wat . ‘n maand ?   Ek was saam met haar op skool . Sy was 3 standerds na my 

,ons paar Afrikaanse kids het ons eie klein click gevorm , maar daai   meisie het baie 

baggage - en ek verstaan dit moet tough wees om nie ‘n Pa te h^e nie, en   ‘n alkoholis  Ma 

wat in ‘n inrigting is ,en basies alleen te moet cope ...maar sy’t ‘n private  school education 

gehad , en almal het gehelp net waar hulle kon - my Ma is die hoof se sekretaresse , sy’t 

gereeld geld ingesamel vir Justie. Die punt is , so you had a tough life - get over it. Hierdie 

business is cut-throat , as sy noual nie cope nie , watse toekoms het sy ?  

 

Tom : As sy so pateties is , hoekom het jy vir haar werk gegee ?  

 

Diane : Omdat my Ma my gevra het.    

 

Tom : Come on,  jy sou haar al lankal gefire het as sy nie geshape het nie.  
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Diane : Sy’t ‘n goeie feel vir styling , sy’s meestal betroubaar , die mense hou van haar , 

maar sulke disasters kan my , my job kos ...en ek het my gat af gewerk .  

 

Tom : Ek s^e nie jy mag nie kwaad wees nie, maar jy het geen reg gehad om Justie se 

verlede as ‘n wapen te gebruik nie.  

 

Diane : En jy het geen reg om in te meng met hoe ek my assistent hanteer nie.! Wie de hel 

dink jy is  jy ?  Loop !  

 

Tom : Nee , ek gaan vir Justie haal ... sodat julle hierdie storie kan uitpraat.. 

 

Diane : Wat ?!  Daar’s niks om “uit te praat “ nie ... dit was haar skuld en sy’s gefire ! 

 

Tom :Diane ,.... 

 

Diane storm uit , Tom bly agter - geskok oor die info wat hy oor Justie se verlede gekry 

het.  

. 

 

BLACKOUT - EINDE TONEEL 7. 

……………………………………………………………………………………………………. 

TONEEL8 - GIDEON SE OUERS SE HUIS  

 

AAND -SITKAMER   BINNE  

 

GIDEON , IRENE (Gideon se Ma ) , BEN  

Gideon het ‘n bottel wyn saamgebring. Hy is netjies aangetrek  -vir ‘n verandering !.  

(Irene het ‘n whisky in die hand) 
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Irene : My skat !  Sit . (Kyk na die wyn ) Mmmm...goeie keuse ....dankie  

 Iets om te drink ?   ‘n   Voelstert ?  Jou Pa en Ben se naam vir “Cocktails ” !(Lag ) 

Ons gaan netnou eet , Ben kook .. , sy kos is wonderlik.Ek ‘s so bly jy kon kom , ek weet hoe 

julle studente jol , veral oor Desember .. 

 

Gideon : (Droogweg )  Yep. Ek moes 3 chicks afsit , en my gembies by Cool Runnings ; 

maar nou ja . 

 

Irene : Hoe gaan dit met Tom ?  

Gideon : Goed . Hy’s ook klaar geskryf , ... nuwe girlfriend , hy’s maar meestal by 

haar..Waar’s Pa ? 

 

Irene : By die fabriek...daar ‘s een of ander klein krisis ..hy sal nou-nou hier wees.  

 

Gideon : Waaroor wil julle met my praat ?  

 

Irene : Wag , ons sal by alles uitkom .. kry eers vir jou iets om te drink.. ... 

 

Gideon : Ek sal myself later help, dankie.. 

 

(Ben enter met wit , chef style voorskoot)  

 

Ben : So ja , die kos  is in , nog ‘n halfuur , dan kan ons eet..”trout almandine “... Gideon! .. 

Hi . 

 

Gideon : Ja  naand.  

 

Ben : Mooi broek wat jy aanhet , is dit ‘n YDE ?  

 

Gideon : Nee, dis ... luister , wat gaan hier aan ?  
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Irene : (Verbaas ) Gideon ? ! 

 

Gideon : Nee Ma , ek hoor niks van julle nie , dan skielik stuur jy vir my ‘n SMS dat ek 

moet kom vir  ete . Iets is hier aan die kook ,en ek scheme  ek weet wat dit is , so s^e wat 

julle wil s^e.. dat ek kan aangaan met my lewe.. 

 

Ben : Wat dink jy is hier aan die gang ?  

 

Gideon : Jeez, man , dink jy ek’s ‘n moroon ?       

  

Irene :.Ons kan hierdie situasie soos volwassenes hanteer.. 

 

Gideon : Volwassenes  gaan nie soos jagse teenagers tekere nie.!  Kry julle nie skaam 

nie ? (Vir sy Ma) Kyk hoe lyk  Ma , ‘n ou vrou wat probeer sexy wees ..dis pathetic !Julle  

maak sulke  gatte van julleself !  

 

Ben :Ek dink jy verstaan verkeerd ,.. 

 

Gideon : Nee , dude .. ek sien wat ek sien...  

 

Irene : Gideon ....ek en jou Pa gaan skei. Dit werk al vir jare nie , maar ons wou wag dat jy 

eers uit die huis is. Ek haat hom nie , hy haat my nie ...ons sal altyd goeie vriende bly .Dis 

nie ‘n tragiese situasie nie , nie een van ons gaan in groot melodrama verval nie , en dis 

onnodig dat jy dit doen .  

 

Ben : Die internasionale divisie , is danksy jou Pa , nou stewig gevestig , so jou Ma sal 

goed versorg wees.  

 

Irene : Ek sien uit daarna om my eie plek te h^e ..lock up & go , want ek wil die w^ereld 
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sien , jy  weet  mos hoe lank praat ek al van reis... 

 

Gideon : Wait a minute ....’n huwelik van , wat , 23 jaar breek op , en julle maak asof dit ‘n 

donnerse business deal is ?   

 

Irene : In sulke tye moet mens prakties wees.Ek gaan nie op ‘n hoop l^e en kripeer nie, 

Gideon.. 

 

Ben : Irene , ek dink nie hy verstaan wat.. 

 

Gideon : Man , hou jou bek ..jy’t al genoeg kak veroorsaak...daar’s niks om te verstaan 

nie ..Jy maak of jy my Pa se beste buddy is , next thing , trek jy hier in , en verneuk hom 

met sy  vrou. Jy’s scum.!.. 

 

Ben : Irene ?  

 

Irene : ...(Sug ) ..Ek het gehoop jy het al self besef wat aan die gang is ...Gideon , dit is nie 

soos dit  lyk nie ...  

 

Ben : Ek het nie ‘n verhouding met jou Ma nie , dis ek en jou Pa. 

 

(Gideon bly ‘n lang tyd stil)                 

 

Gideon : Waar’s Pa ? Ek wil met hom praat. Hy moet self vir my s^e. 

 

Irene : Hy’t nie kans gesien om hier te wees nie.  

 

Ben : (Staan op , gaan haal vir Gideon ‘n drankie ) Sodawater of water ?  

 

Gideon : Wat ?  
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Ben : By die whisky ?  

 

Gideon : Whatever...  

 

Irene : Is jy oraait ..?  

 

Gideon : Tom se mantra .. 

 

Ben : Hoe nou ?  

 

Gideon : Tom s^e altyd : “niks is soos dit lyk  nie “ .     Hoekom het niemand my vertel nie ?  

 

Irene : Ek wou jou beskerm , tot jy op jou voete is..As ek kon , sou ek dit vir altyd geheim 

gehou het,maar jou Pa..  

 

Ben : En ek , het gevoel dis tyd dat die waarheid uitkom.  

 

Irene : Hy is verskriklik lief vir jou, Gideon , dis nie maklik vir hom om soiets aan jou te 

erken nie.Sy ..”.stryd” .. met wie en wat hy is , gaan al vir jare aan ... 

 

Ben : Mens kan nie teen jou seksualiteit stry nie , glo my , ek het lank probeer...Jou Pa , 

ons albei het jou aanvaarding  nodig.  Jou Ma ook ... 

 

Irene : Gelukkig het ons jou met ‘n oopkop grootgemaak... ek weet dis nou vir jou swaar , 

maar ;jy sal daaroor kom ; ek het  

  

( Gideon staan op , asof hy iets wil s^e , maar het nie woorde nie . ) 

 (Exit Gideon) 
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(Ben wil hom volg , maar Irene keer hom  ) .  

 

Irene : Los hom , jy is buitendien die laaste mens met wie hy nou sal praat. 

 

Ben : Hy kan nie in so ‘n toestand   bestuur nie .. 

 

Irene : Hy sal nie ..hier’s sy sleutels ..ek het hulle weggesteek.. 

 

Ben : Nou waarheen is hy ?  

 

Irene : Hier iewers.   Ek het destyds  gehoop Adriaan sou verander  as daar ‘n kind is om 

na huistoe te kom...sy Pa is held......twintig is eintlik so jonk .  

 

Ben : Niemand het beplan dat .... 

 

Irene : Spaar my die “hart het sy eie pad “ treurmare .  Anton het nie eers genoeg 

omgegee om vanaand sy seun se skerwe op te tel nie...  Hy’s selfsugtig , en 

ruggraatloos.. Ek moes hom lankal gelos het.. 

 

Ben : Ek weet ek het dit al ‘n duisend keer ges^e , maar ..ek is jammer , Irene .. 

 

Irene : As jy dit nie jy was nie , sou dit iemand anders gewees het..Daar was ‘n hele paar 

voor jou..Weet jy wat so ironies is ?  

 

Ben : Nee ?  

 

Irene : Jy het my meer soos ‘n vrou laat voel as wat Anton ooit kon.  

 

BLACKOUT  - EINDE TONEEL 8. 

------------------------------------------------------------------------------
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---------------------------------------------------------- 

TONEEL 9 - MARION SE SPREEKKAMERS  

 

DAG - BINNE  

 

TOM , MARION  

 

Marion : Dit help nie om my met “ nougat” te probeer bribe nie , Tom.. 

 

Tom : Dis jou favourite , Sally Williams.., ‘seblief jy moet my h’elp ..for old times sake , 

come on , Marion.. 

 

Marion : Wat is haar van ?  

 

Tom : Wel, Justie is Willemse .., maar dit klink nie vir my haar Ma was getroud nie..so.., 

sy’t seker haar Ma se van ...Willemse ?  

 

Marion : Weet die Justie jy’s besig om in haar verlede rond tekrap ?  

 

Tom : Nope. Sy weet nie eers ek ken haar history nie.  

 

Marion : Jy speel met vuur .. 

 

Tom : Ek wil haar help . Sy kan nie vir die res van haar lewe met soveel baggage 

rondloop nie.. 

 

Marion : En jy ?  

 

Tom : Ek’s fine .. 
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Marion : Sover ek weet is daar net 3 inrigtings vir permanente pasiente in Gauteng. Ek 

sal vir Herman vra om by die Staatspsigiaters uit te vind.. 

 

Tom : S^e vir jou man, jou eks vra mooi. 

 

Marion : Hy voel nie bedreig deur  jou nie.. 

 

Tom : Hoekom sou hy ? He got the girl. 

 

Marion : Dit sou nie gewerk het nie, en jy weet dit.. 

 

Tom : Ja.  Hoe gaan dit met jou praktyk ?  

 

Marion : Goed. Die gewone domestic dramas, huisvrouens in liefdelose huwelikke , en 

teenagers met idetiteitskrissise ..jy sal nie glo watse donker geheime in suburbia skuil 

nie...Mind you , jy weet waarvan ek praat . Het die bom al gebars ?  

 

Tom : Nee..  Daar het een of ander bom by Gideon gebars , though.. 

 

Marion : Hoe so ?  

 

Tom : Hy wil nie vir my s^e wat dit is nie , maar iets is seriously verkeerd..ek weet nie 

wat gaan aan in sy mal gemoed nie...gewoonlik kan hy nie wag om my by sy daaglikse 

dosis dramas in te trek nie.  Ek sal maar op die computer in sy shortstories gaan soek 

vir clues. 

 

Marion : Jy besef natuurlik dis als ontvlugting ..Jy gaan nie jou probleme oplos deur op 

ander s’n te konsentreer nie.  

 

Tom : Wadde hel moet ek doen as my Pa en sy vrou nie die verlede wil face nie ! Ek kan 
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hulle nie dwing nie. ! 

 

Marion : Jy sal moet met Alma gaan vrede maak . Anders sal jy jou lewe deur  elke 

verhouding met elke vrou  bedonder. Soos met ons s’n.  

 

Tom : Justie is special ...  

 

Marion : Mmmm, sy’t jou nodig, haar verlede is meer tragies as joune , en sy’s ‘n 

kleurling , wat jou ‘n wonderlike wapen gee teen jou rassistiese stiefma ...nog ‘n manier 

om haar terug te kry omdat sy jou Pa se onverdeelde aandag van jou weggevat het..En 

hoe meer sy jou haat aanvoel, hoe meer gaan sy terug baklei , en hoe meer is jy die 

victim...Arme Tom. 

 

Tom : Jy het nie ‘n benul wat ek en Justie het nie, want vir jou was dit nog altyd net oor 

“top dog “wees.  En jy’s so bang om iemand nodig te h^e , dat dit jou al hoe meer in ‘n 

ballbreaking teef verander. En binnekort , gaan jy die arme Herman net so emosioneel 

gekastreer het soos jy  met my gemaak het. En dan sit jy weer sonder iemand om jou te 

ondersteun. Shame , arme Marion.   

 

Marion : I’d love you to stay and fight , soos in die ou dae, Tom .. ..maar ongelukkig het ek 

3 uur n sessie.   Dankie vir die inloer , o , en die” nougat .” 

 

BLACKOUT - EINDE TONEEL 9.   

 

                                                                                                                                          

TONEEL 10     COOL RUNNINGS - AAND   

 

GIDEON, CHARMAINE , TOM 

 

Gideon en Charmaine sit en gembies speel. Gideon nogal manic.  
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Gideon is al ‘n bietjie dronk, en high van die dromspelery. 

 

Charmaine stop .   

 

Charmaine : Gideon ! Hei ! Hei! Time out ! Ko’s vat ‘n break . 

 

Gideon : Huh-huh ! (Vat nog ‘n sluk van whatever alkohol hy drink) (Begin weer 

manically speel) 

 

Charmaine vat sy drank weg. 

 

Gideon : Cool it ! Ek het jou uitgevra om saam met my te kom jol, nie om my donnerse Ma 

te speel nie ! 

 

Charmaine : Jy drink te veel , en ek gaan nie dat ‘n dronk ou my huistoe vat nie. 

 

Gideon : Hei , baby ! Ek het die capacity van ‘n plaasperd ..ek’s nog lank nie dronk nie. 

Kom, jy mis uit .  

 

Charmaine : Kyk, jou hande is al bloedblase. Wat byt jou ? 

 

Gideon : Fokkol my pop. I just wanna have a good time... 

 

Gideon begin weer speel, maar minder manic, want sy hande is seer. 

Charmaine haal haar selfoon uit.   

 

Gideon : Wie bel jy ? Alcoholics Anonymous ?  

 

Charmaine : Vir Tom..dat hy my kom haal. 
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Gideon : Not a good idea. Hy’s besig. 

 

Charmaine : Hy’s net by Justie , dis mos net ‘n paar blokke op in die straat.  

 

Gideon : Exactly , hy’s besig... 

 

Charmaine : Voice mail. Haai , dis Charmaine ..ek’s saam met Gideon by Cool Runnings. 

Sorry  om te pla , maar .. kom haal my ‘seblief. Dis dringend.  

Gideon : Ek sal jou netnou huistoe vat man, kom ons jol nog eers ‘n bietjie.. 

 

Charmaine : As hy nie oor so tien minute teruggebel het nie, sal ek self opstap . 

 

Gideon : Oooh , hy gaan nie pleased wees nie.  Hy’s so obsessed met daai girl , niks en 

niemand anders feature nie.. 

 

Charmaine : So ,dis wat jou byt ?    

 

Gideon : En as sy hom onder sy gat skop , dan moet ek weer met sy depro’s deal.   

 

Charmaine : Wel ek hoop dit werk uit . Hy’s al deur genoeg kak in sy lewe. Dis tyd dat hy 

die verlede begrawe.  

 

Gideon : So jy weet ? 

 

Charmaine : Ja , hy’t my als van haar vertel. 

 

Gideon : No shit.  Ek het ges^e ek sal hom help om sy Ma se  graf te gaan soek . Lewende 

ouers is bad genoeg om mee te cope , wat nog as jy dooies het wat by jou spook . Ek voel 

so kak oor wat ek nou die aand vir my Ma ges^e het.. 
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Charmaine : Waarvan praat jy ?  

 

Gideon : Dis te donners embarassing om oor te vertel. Ek het nog nie eers die guts 

gehad om vir Tom te s^e nie.  

 

Charmaine : Nee, ek bedoel , wat is dit van Tom se Ma ? Watse graf ?  

 

Gideon : O moer... Niks , forget I said anything.. 

 

Charmaine : Wat is dit van Tom se Ma ?  Watse graf ?  

 

Gideon : Shit...Ek het gedink , wel wat jy netnou ges^e het.. 

 

Charmaine : Ek het oor Marion gepraat ..maar dit maak nou nie saak nie .. Gideon , ek 

sweer , as jy nie onmiddelik vir my s^e wat jy bedoel het nie; gaan ek nou na Tom toe en 

ek vra hom self , al moet ek daai woonstel deur afbreek. ! 

 

Gideon : Tom is jou halfbroer , jou Pa was voorheen getroud.  Sy’s dood in ‘n 

motorongeluk toe Tom 5  was.  

 

Charmaine begin huil.  Gideon probeer haar onbeholpe troos..  

 

Gideon : Charmaine , ek’s ..shit , ek’s sorry...ek sweer , ek .. 

 ( Gryp sy selfoon. Skakel ‘n nommer ) 

Tomma ! Tel op jou donnerse foon. Hier’s groot kak. 

BLACKOUT - EINDE TONEEL 10. 

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>. 

TONEEL 11   TOM EN GIDEON SE COTTAGE - DIESELFDE AAND  

 

TOM , GIDEON , CHARMAINE  
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Tom sit met Charmaine en praat.   

Charmaine nou kalmer. 

 

Tom : Hel , half , kwart , 3 milligram , who cares ? Dit verander niks nie. . 

 

Charmaine : Same here.. Hoe kon hulle vir my wegsteek ? Dis asof als ewe skielik een 

groot leuen is.  Ek verstaan wat jy s^e oor Ma , maar sy kan my nie teen die waarheid 

beskermnie.Sy’s is altyd die een wat s^e :  “The Road to hell is paved with good 

intentions .”Het sy nie gedink dit sal uitkom  nie . ?  Ek meen , hulle’s lief vir mekaar , wat 

maak dit  nou saak ?  

 

Tom : Ek weet. Voel jy nou beter ?  

 

Charmaine : Ja. Net baie moeg, ek weet nie watse drugs jy my ingejaag het nie.  

 

Tom : (Lag ) Dis ou mal Marna, die girl hier langsaan se  Rescue Remedy , sy leef op die 

goed.Moenie worry nie, dis homeopateties.. 

 

Charmaine : Wel , dit werk. Kan ek maar op jou bed gaan crash ?  

 

Tom : Sure. Ek het net vir Ma ges^e jy bly hier oor want ons gaan laat video’s kyk. Okay ?  

 

Charmaine : Okay.  

 

Tom : Ons sal later die storie met haar uitpraat. Los dit nou eers.  

 

Charmaine : Mmmm.. 

 

Tom : Gaan slaap nou.  Daar’s skoon handdoeke in die kas as jy eers wil shower. Moet 
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net nie my tandeborsel gebruik nie.  

 

Charmaine : Never ! Dit doen mens net met volbloed family ! 

 

(Exit Charmaine)   

(Enter Gideon met ‘n bier by hom) 

  

Gideon : Het sy gaan slaap ?  

 

Tom : (Koud) Ja. 

 

Gideon : Shit , Tomma... 

 

Tom : Nee ...hierdie keer is sorry nie goed genoeg nie. Ek gee nie om deur watse kak jy in 

jou lewe gaan nie , maar jy gaan dit nie op my suster uithaal nie.. 

 

Gideon wil iets s^e , maar Tom keer hom.  

 

Tom ja, ek weet , halfsuster.. En dit help nie om jou skuldgevoel te probeer wegsuip nie. 

Jy’t g’n jou bek verby gepraat nie , jy’t dit aspris gedoen omdat jy jaloers is op my en 

Justie , en omdat jou eie lewe so fucked up is.  Ek watch jou nou al  vir ‘n week , Gideon , 

en jy’s op total destruction mode.. 

 

Gideon : Jy watch g’n niemand behalwe daai Justie se..Hei ! Wat’s dit ? (Doen vinger joke 

) Wat’s  dit ? ..Weet nie , maar here comes  it’s MOTHER ! 

 

Tom : Grow up ! 

 

Gideon : Wat’s dit ? Hei ! Check die een - wat’s dit ? (Vinger joke) Brain sucker..What’s it 

doing ? (Vingers by Tom se kop ) Wasting it’s time !!(Lag vir sy eie grappies)  
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Tom : Jissis , man ; ek praat met jou !!   

 

 Gideon : Wow !  The voice of God is speaking to me ! Ek dog jy haat geheime , vir hoe lank 

sit ek al met jou gemoan oor jou family alles wegsteek , en dan , as dit uitkom ; dan freak 

jy ?Make up your mind , ou, wat wil jy h^e ?  

 

Tom : Ek wil h^e jy moet fokof uit my lewe ! Ek is gatvol om al jou kak saam met my te 

sleep. Get a life , Gideon ... G’n wonder jy hou nie ‘n girlfriend nie , kyk hoe lyk jy! 

 

Gideon : Shit !! Liewers niemand as ‘n fokken substitute Ma soos Marion, of ‘n bitchy  

 cheap tert ! “White boy ! Don’t make me looove you !! 

 

Tom : Jy hou jou bek van Justie af ! Sy’s reg ,  jy’s vuil , jy stink , man. Kyk hoe lyk hierdie 

plek. Jy kan sink in jou eie misrabele mishoop , maar ek  gaan nie saam nie.  

 

Gideon : En wat van jou , h^e ? Jy’t altyd jou bek vol oor hoe ander hulle lewens moet 

uitsort - en jy ?  Jy het nie eers die guts om jou stiefma aan te vat nie , nevermind jou 

girlfriend vir hulle te gaan wys nie. Chicken !  Tenminste het ek die balls om die 

waarheid te face. En as ek so nou en dan ‘n bietjie uithak , so what ? Dis my manier van 

dit handle. Ek hol nie vir elke minor probleem na my fokken sielkunde boeke toe nie.    

 

Tom : Nee , jy gaan skryf kitsch short stories en kruip daarin weg !  

(Gideon skielik uit sy manic mode uitgeskrik )   

 

Gideon : Wie de fok gee jou die reg om  my skryfwerk te lees ?   

 

Tom : O, maar jy kan in my persoonlike lewe rondkrap nes jy wil? 

As jy nie vir my s^e wat aangaan nie , en jy begin soos ‘n suicide pilot tekere gaan, moet 

ek vir clues gaan soek.  En jou Pa het my gebel. Hy s^e hy kry jou nie in die hande nie.Toe 
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kom ek op jou short story af.. Dit was nie moeilik om te figure wat aan die gang is 

nie.Hoekom het jy nie vir my ges^e nie ? 

Ek is jou beste  p^el , en jy trust my nie genoeg om met my daaroor te praat nie.    

 

Gideon : Sodat jy wat kan doen ?  Dit ook teen my te gebruik ?  My kan jammer kry , en 

skeef aankyk , pardon the pun , oor my Pa ‘n mofgat is. Nog ‘n rede hoekom Gideon so ‘n 

fucked up loner is !  Ek sal vir my Ma gaan s^e ek’s jammer oor ek haar verdink het, 

maar my Pa is uit my lewe uit. Dit het niks met jou , of enigiemand uit te waai nie. Niks !  

 

Tom : Suit yourself.  Hol weg vir die res van jou lewe .  

 

Gideon : Okay , ek sal doen wat jy doen. Elke nag in my kamer met my dooie Ma chat. 

Dink jy ek hoor jou nie ? Jy’s af man.  

 

(Tom gryp Gideon voor die bors. Gideon breek die bierbottel , en wil dit as ‘n wapen 

gebruik.  

 Gideon staan ‘n oomblik met die bottel , en besluit dan om kaalhande te baklei. ‘n 

Gestoeiery ontstaan - soos 2 klein seuntjies op ‘n speelgrond.)  

 

Charmaine : (Kom uit die kamer gestap - deur die slaap) Wat raas julle so ? Ek probeer 

slaap . 

 

Tom en Gideon stop . Dis asof hulle half embarassed opstaan en mekaar ophelp.  

 

BLACKOUT - EINDE TONEEL 11. 

 

 

 

TONEEL 12 - INRIGTING  
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ANNA  SE KAMER .- DAG  

 

TOM , ANNA (Justie se Ma)  

 

Anna : Meneer moet maar verskoon hoe dit hier lyk. Hulle hou nie.meer die kamers  so 

skoon nie. 

 

Tom : Nee, dis als reg .  Sal ons sommer hier sit ?  

 

Anna : Ja, dis goed so.  

 

Tom : S^e sommer Tom. 

 

Anna : Het Meneer kom pension betaal.? 

 

Tom : Nee, ek is ‘n vriend van Justi - Justine .. 

 

Anna : O.  

 

Tom : Onthou u nog vir Justine ?   

 

Anna : Is Meneer ‘n predikant .? Ek’s van die Pinksterkerk. .. 

 

Tom : Nee, hoekom?  

Anna : Die ge-u, s^e sommer Anna.. 

 

Tom : Anna , onthou jy nog vir Justine , jou dogter ?  

 

Anna : Sy word baie kwaad.  
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Tom : Hoekom ?  

 

Anna : Sy s^e ek suip , dan breek ek die goed dan ja’ die mense ons weg.  

 

Tom : Watse goed ?  

 

Anna : Die glase en die teasets en so.. 

 

Tom : Wie se goed is dit ?  

 

Anna : Die huismense, waar ek werk.  Dan ja’ hulle ons weg , dan’t ons nie huis nie.. 

 

Tom : Waar is Justi se Pa ?  

 

Anna : Nee, ek weet nie, seker seaside toe...(lag)  

 

Tom : Ken Justi haar Pa ?  

 

Anna : Het Meneer nie vir my ‘n ou natmakertjie nie ?  Hulle steek ons goeters weg. Ek 

dink die nurste steel dit. Maar hulle raas as ons vra.  

 

Tom : Hoe lank is u al in die sanatoruim ?  Anna ?  Kom Justine vir jou kuier ?  

 

Anna : Here, Meneer , ..ek weet nie.. ek weet niks meer nie. Ek is maar net hier.  

           Die welfare het vir Justine kom vat... maar sy kom Krismis.  

 

Tom : Anna , as ek vir Justine bring om vir jou te kom kuier , sal jy haar wil sien ?  

 

Anna : Sy kom Krismis. Maar sy wil nie vir my dop bring nie.  
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Tom : Nouja, ek  moet seker gaan. Die matrone het ges^e net vyf minute . 

 

Anna : Wat moet ek nou met die blomme maak ? Ek kan hulle nie plant nie. 

 

Tom : Sit hulle in jou kamer. . In ‘n glas water.. 

 

Anna : Ek kan nie dit doen nie. 

 

Tom : Hoekom nie ?  

 

Anna : Netnou breek dit, dan ja’ hulle my weg. ! 

 

BLACKOUT - EINDE TONEEL.12 

  

TONEEL 13 - JUSTIE SE WOONSTEL  

 

AAND BINNE - ROMANTIC SETTING  

 

TOM , JUSTIE  

 

Justie sit op die bank opgekrul by Tom. Kerse orals in die flat. 

 

Justie : So ,  wat het jy daar gaan soek ?   

 

Tom : Ek wou net weet hoekom jy haar wegsteek.  

 

Justie : En toe ? Wat kry jy toe ?  

 

Tom : ‘n Sweet ou lady .  

 



 

 

 

54 

54 

Justie : Huh- huh. ‘n Ou meid met ‘n halwe brein wat by jou drank probeer bedel. 

 

Tom : Sy’s jou Ma. En sy’s nog hier, jy kan haar nie begrawe nie.  

 

Justie : Ek kan ook niks vir haar doen nie. So, is dit nou oor tussen jou en my. ? 

 

Tom : Nee. Jis ! In fact , ek’s liewer vir jou as ooit tevore. 

 

Justie : Omdat my Ma so is ‘n hopeless case is ? Jis, jy’s warped.  

 

Tom : Ek het hierdie ding oor emotional scars. Dit maak my verskriklik horny. 

 

Justie : Scary ... 

 

Tom : Seriously - ek het net soveel respek vir jou gekry . Kyk waarmee moes jy cope , en 

kyk waar sit jy vandag. Dis amazing. Maar sy leef nog , jy kan haar nie begrawe nie.  Sy’s 

‘n sweet ou lady. 

 

Justie : Sy ‘s ‘n dronk ou meid wat by almal drank bedel.!  Ek het vir jare probeer - elke 

Sondag gaan kuier. Soms selfs vir haar drank ingesmokkel ,enigiets , net om haar te kry 

om met my te praat...ek wou weet oor my Pa ..Maar eventually moes ek aanvaar , sy’s ‘n 

vegetable - met ‘n paar moments van helderheid.. Dis net ‘n lee dop  

wat daar sit.   En ek was bang , as jy uitvind , ....  

 

Tom : Justie... 

 

Justie : Nee, let’s get real , Tom. - ‘n  ou uit ‘n goeie huis , en ‘n bushie girl wat nie eers 

haar pa kan trace nie... Jy  kan nie so  iemand huistoe vat nie. Ek is so skaam oor haar , al 

daai kere wat ons op straat  gesit het , oor   sy nooit ‘n job kon hou nie. Die aand wat sy by 

St. Barnabas in ‘n overcrowded Zola Budd   opgedaag het vir die prysuitdeling.. Sy was 
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so trots , maar poepdronk. Almal het  dit politely   probeer ignoreer , maar by die cocktail 

party na die tyd , het sy insist om te help  trays  rondra .en toe’t sy ‘n hele bord snacks laat 

val ..voor die skoolhoof ,die onderwysers , my  p^elle.. Ek haat haar nie , ek’s jammer vir 

haar ..ek sien nou nog haar gesig , elke keer as sy dronk was en iets gebreek het ...sy 

was soos ‘n hond wat geweet het sy  

     gaan weggejaag word.  Ek het naderhand outomaties , as ek hoor hoe die glasstukke 

val , in die bediende kamer , ons tas begin pak.  

 

Tom  : Justie .Niks van hierdie goed maak saak nie ,haar foute is nie joune nie. Ek’s mal 

oor jou , dis meer as dit ..ek weet nie eers hoe om dit vir jou te s^e nie..  Jy’s alles wat ek 

nog altyd op uitgemis het..  

  

Justie : Ek wens net ek het nie so baie baggage gehad nie . Kyk hoe goed cope jy met al 

jou issues. 

Tom : I wish !  Ek is ‘n walking nutcase !  Tenminste weet jy waar jy met jou Ma  staan - 

shit , ek sit met een dooie wat by my spook , en  een lewende wat ek nie mee kan vrede  

maak nie..  

   

Justie : Ek het vrede gemaak dat ek haar nie kan verander nie . Sy is soos sy is. Maar ek 

gaan damn seker maak my lewe is nie so ‘n gemors soos hare nie..   

 

Tom : Ek kan nie ...nie tot iemand erken dat sy bestaan het nie..En dis tyd dat ek dit 

uitsort. 

 

Justie :  Ek wens ons kon iets doen , ‘n switch flip , of ... ek weet nie ‘n magic trick ,  iets 

wat sal maak dat ons kan wegbreek , dat al hulle kak  nie aan ons vassit nie . ..Sou dit nie 

amazing wees nie ?  

 

Tom : I think that can be arranged . 
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Justie : O , ja ? Hoe ?  

 

Tom : Come closer and I’ll tell you ..c loser ...c loser... 

  

(Justie kom nader ..Tom & Justie soen , gaan oor in passion .)  

 

 

BLACKOUT - EINDE TONEEL 13. 

 

TONEEL 14    TOM & GIDEON SE COTTAGE  

 

AAND -  

 

GIDEON , BEN  

 

Gideon l^e en musiek luister ,met headphones op.  

Ben enter.  

Gideon kyk op , sien Ben.  

 

Ben : Waarna luister jy ?  

 

Gideon : Loop jy gewoonlik sommer so in mense se huise in ?  

 

Ben : Die deur staan wawyd oop .. 

 

Gideon : Daar’s nogtans  nie ‘n “all welcome “ sign nie.  

 

Ben : Okay , Gideon , ek kry die boodskap.  

 

Gideon : Great. Bye.  
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Ben : Jou Pa kom m^ore terug van Miami af , sal jy hom asseblief by die lughawe gaan 

haal ?  

 

Gideon : Nee.  

 

Ben : Ek dink nie dis ‘n goeie idee dat jou Ma alleen daai pad in die nag ry nie , en ek het ‘n 

baie belangrike afspraak .  

 

Gideon : O , gaan jy jou verloofring aanpas ?  

 

Ben : Nee, my trourok.   

Gideon : So , wat noem ek jou noudat jy en my Pa ‘n couple is ? Stiefma ?  

 

Ben : S ^e sommer Antie Ben , ...ons wil nie te gou famili^er raak nie.  Kyk,  ons kan 

heelnag tewerige aanmerkings rondgooi , maar dit mors net tyd.  Jy kan jou Pa 

konfronteer en vir hom s^e wat jy wil s^e , al die vrae vra wat jy wil vra , of jy kan die res 

van jou lewe hierdie woede saamsleep.  

 

Gideon : Ek sal jou dit gee - jy’t guts.  

 

Ben : Wel, kom ons sien of jy meer het , as wat jou Pa gehad het.  Ek weet dit was ‘n helse 

skok... 

 

Gideon : Die skok is oor , ek cope nog net nie so lekker met die idee nie. My Ma’t my vertel 

hoe nice jy was met haar, thanks. 

 

Ben : Gesien in die lig van die omstandigdhede , is dit die minste wat ek kon doen... 

 

Gideon : Ek het altyd gedink ek’s so oopkop , ek het nooit ‘n issue gehad met..met .. 
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Ben : Moffies nie ?  

 

Gideon : Ja. Maar dis my Pa .! 

 

Ben : En jy’s bang dis dalk geneties. ? 

 

Gideon : Is jy mal ? 

 

Ben : Relax.  My Pa was so straight soos ‘n safaripak.. En jy is definitief nie skeef nie. G’n 

gay ou  sal so ‘n bad hairstyle dra nie !  Gaan praat net met hom , en as jy dan   besluit jy 

wil  hom uit lewe uitsny , fine ; dan’t jy tenminste geweet hoekom jy dit besluit   het. Jy ‘s 

altyd welkom by ons - at least score jy ‘n free meal , en ek’s mal vir wasgoed was.Right , 

ek moet gaan.    Hier , die vlugdetails.  

 

Gideon : Ek het nog nie ges^e ek gaan nie.  

 

Ben : Gaan kry liewers sy kar by die huis , ek dink nie jou GOLF sal dit maak nie, en jy 

weet hoe ‘n snob is Anton.                

 

Gideon : Hoekom los jy nie liewers vir my jou Audi TT nie ?  

 

Ben : No way , ek wil graag h^e julle moet bymekaar uitkom, maar so  desperaat is ek nie 

!   

EINDE TONEEL14. 

 

TONEEL 15 - STUDEERKAMER PA  

 

TOM , ALMA  
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Tom staan in die studeerkamer met foto’s in die hand.  

 

Alma enter staan in die deur , kyk na Tom.  

 

Tom kyk op.  

 

Alma : Wat het jy daar ?  

 

Tom : Ag... 

 

Alma : Laat ek sien ?  

 

Tom : Is dit sy ? 

 

Alma : Waar kry jy dit ?  

 

Tom : Uit een van Pa se boeke.. Ek en Ma moet praat.  

 

Alma : Asseblief net nie nog ‘n bakleiery nie. Charmaine het my so sleg ges^e dat die see 

my nie kon afwas nie.  

 

Tom : Ons gaan nie baklei nie .  

 

Alma : Hoe anders , Tom ? Praat ek en jy ooit regtig sonder om te baklei ?  

 

Tom : Al wat ek wou h^e is dat julle erken sy’t bestaan..         

 

Alma : Niemand s^e sy’t nie bestaan nie. 

 

Tom : So , waaroor was al die jare se geheimhouding dan ? Hoekom moet ek in Pa se 
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studeerkamer kom rondkrap vir foto’s .? Die 25th Anniversary ,   Hoekom het Charmaine 

nie geweet nie ?Nou is almal ontsteld  en dit was so donners onnodig .  

 

Alma : Ek dog ons gaan nie baklei nie .  

 

 

Tom : Ek baklei nie , ek vra .. dis my reg om te weet , magtag.  

 

Alma : Hoekom vra jy nie vir Pa nie ?  

 

Tom : Nee , los hom uit hierdie storie uit. Hy’t lank genoeg onder ons vete gely . Ek en jy 

moet dit face . Jana is ons .spook.: Praat met my Ma , s^e net iets ..dat ek kan ophou 

kwaad wees vir jou. 

 

Alma : Uiteindelik !  Uiteindelik erken jy dit.  

 

Tom : Ek is so gatvol om dankbaar te wees dat Ma ‘n ander vrou se kind soos haar eie 

grootgemaak het. 

 

Alma : En ek is .ggga..... 

 

Tom : S^e dit Ma, jy sal nie deur ‘n bliksemstraal getref word as jy vloek nie !    

 

Alma : Ek is bang ek s^e dinge wat jy liewers nie wil hoor nie. 

 

Tom : Ek gee nie om nie !  Ek kan nie meer al hierdie goed saamdra nie.     

 

Alma : Jou Pa het nooit oor haar gepraat nie . Ek het opgehou vra  . Ek skat dit het net met 

die jare gebeur.. 
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Tom : Hy ‘t vir my ges^e ons moenie daaroor praat nie want dit maak Ma  seer. 

 

Alma : En ek wou hom nie herhinner aan dit wat verby is nie..veral oor die ongeluk ..hy 

glo dit was sy skuld.  

 

Tom : Die ander kar het van voor af gekom !. Daar was niks wat hy kon doen nie. 

 

Alma : Maar jy was net 3 jaar oud .. 

 

Tom : Ek  onthou alles ! Ek was daar !    

 

Alma : Ons wou jou teen die hartseer  beskerm . 

 

Tom : Hoe beskerm jy iemand teen die waarheid ?   

 

Alma : Wat wou jy h^e moes ek doen ?  Jou aanhoudend herhinner dat jy nie my kind is 

nie ? Ek wou juis nie ‘n onderskeid tussen jou en Charmaine maak nie.  

 

Tom : En in die proses moes ek maar net my Ma vergeet . Jy , Pa , Charmaine ; julle 

hoortbymekaar , maar ‘n deel  van my is missing , en ek moet  dit maar net vergeet.  Was 

dit nievir Charmaine wat onthou het van die foto’s nie , het ek   nou nog nie eers ‘n 

konkrete  bewys van haar gehad nie.  

 

Alma : Jy is die konkrete bewys !   Jou Ouma Hanlie het al haar foto’s  kom haal kort na 

ons troue Sy ‘t ges^e sy kan dit nie   verdra    dat ‘n “ander vrou “ in haar dogter se huis 

“kom oorneem nie.” En ja , ek was verlig .  Uiteindelik was die” wonderlike “Jana uit ons 

lewens uit.  Klink seker  wreed .  

 

Tom : Nee, net ...ek bedoel , sy’s dood ..wat is daar om mee te kompeteer ? 
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Alma : Alles!  Dooies word heilig ..almal vergeet hulle foute en onthou net die goeie dinge 

Die vergelyking met die lewendes is onvermydelik.  

 

Tom : Miskien het sy “ heilig” geword omdat niemand toegelaat is om oor haar te praat 

nie.  

 

Alma : Ek het haar nie geken nie ...ons is eers ‘n jaar daarna getroud..  Tom , ek het my 

bes probeer , om in te pas , aan te pas.. want ek is lief vir jou Pa. 

 

Tom : En wat van my ?  

 

Alma : Natuurlik. Jy’s soos my eie kind.  Maar jy wil dit nie hoor nie.  

 

Tom :  Ek probeer. My lewe lank stry ek  teen die feit dat bloed  dikker is as water.        

  

Alma :  Jou Pa verdwyn nou nog soms vir ‘n middag ..en ek dink ek weet waarheen hy 

gaan .  

 

Tom : Weet Ma waar sy begrawe is ?  

Alma : Jou familie  het seker gemaak ek weet .   Ek sal jou gaan wys waar dit is. 

 

Tom : Dankie. Ek weet dis ‘n sensitiewe saak.  

 

Alma : Ons moet maar almal ons demone in die gesig kyk.  

 

Tom : Ma’t my nog nie geantwoord nie.  

 

Alma : Waaroor ?  
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Tom : (Verwys na die foto)  Dit is sy n^e ?  

 

 Alma : Ek is seker dis sy.  

 

Tom : Ma’t nog skaars gekyk.  

 

Alma : Die foto’s is so onduidelik .  

 

Tom : Miskien is daar iets agterop .  

 

Alma : Moenie die raampies losskeur nie , netnou beskadig jy die foto.  

 

Tom skeur dit los , lees agterop.  

 

Alma : Dis op ons wittebrood geneem.. My kind , al die grafte , foto’s ..dit sal haar nie 

terugbring nie. 

 

Tom : En al die wegsteek sal haar nie laat verdwyn nie.  

 

Alma : Wat wil jy van my h^e ?  

 

Tom : .......Ek weet nie. 

       

Alma : Seker maar dieselfde wat ek van jou wil h^e...  Aanvaarding ..liefde .. 

 

Tom : Dink Ma ons sal dit ooit regkry ?  

  

Alma : Haai , kyk hoe laat is dit al. Bly jy vir middagete ?  

 

Tom : Dit sal nice wees.  
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Alma : Liesbet ! Liesbet ! Dek nog ‘n plek. Haai , skree ek nou op haar soos die Ou Suid 

Afrika.  Jou suster s^e jy’t ‘n nuwe meisie. Wanneer bring jy haar oor ? Gaan was jou 

hande voor jy kom eet.  

 

Tom skud net sy kop. 

 

BLACKOUT . EINDE TONEEL. 15  

 

TONEEL 16. 

TOM . JUSTIE , GIDEON ,CHARMAINE 

Tom  abba ‘n geblinddoekte Justie by die koppie op.  

Gideon &CHARMAINE staan reeds daar en wag. 

Daar is ‘n sinkplaat voor ‘n “konstruksie” gesit.   

 

Justie : Come  on , Tom...wat is dit ?  

 

Tom : Jy sal sien. 

 

Justie : Mmmm..whatever die plek is , dit ruik terrible. 

 

Tom : Jy’t dit nie op ons eerste date agtergekom nie .. 

 

Justie : Is ons weer by Northcliff koppie ?  

 

Tom : Jy sal sien.. (Hy sit haar neer , haal die blinddoek af .)  

 

Gideon : Tadaa ! 

 

Justie : Wat gaan hier aan ? 
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Tom : Time to let go.   

 

Gideon : Ek en Tomma het gedink dis tyd vir ‘n klein ceremony . 

 

Justie : Watse ceremony ?  

 

Charmaine : Sort of ‘n bury the past ding .. 

 

Tom : Ons het spesiaal vir dierbare Diane gekry om dit te style.. 

 

Justie: Oooh...vingermerke 

 

Gideon : Ladies first. Pick a victim .  

 

Justie huiwer.   

 

Tom vat haar hand soos ‘n puppet en lei haar om ‘n bottel uit te kies. 

 

Justie huiwer weer , gooi  dan ‘n bottel. ‘N Kreet van bevryding.  

 

Gideon : Hit it , baby ! (Hy hand haar nog ‘n bottel) 

 

Die ander 3 join haar . Whoops en klank van bottels wat breek , gaan oor in musiek.  

Hulle gooi  x2 bottels 

 

3e keer , mime bottelgooi in slow motion  

 

Musiek : 
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Slow fade soos hulle in slow motion afloop. 

 

BLACKOUT - EINDE TONEEL 16 EINDE VAN DIE PLAY. 

 

LIGTE OP VIR CURTAIN CALL. 

 

EINDE VAN SHOW. 

 

 

 

 


