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DESNIETEENSTAANDE – deur JEANNE GOOSEN- 2003  

Met herskryf en redigering deur LIZZ MEIRING met bydraes deur geselskap 

FINALE PERFORMANCE TEKS  

Regie : SANDRA PRINSLOO  

VERVAARDIG  DEUR : SANDRA PRINSLOO  

 

 

Kontakadres vir opvoerregte: 

 Lizz Meiring (E-posadres: lizzmeir@global.co.za) 

 

 

ROLVERDELING :  

ROLLE: 

SUZ: Praat met Engelse aksent. Hare wat uitbos om haar geisg is vlamrooi. Sy is 

middelveertigs, maar dra klere van tienderjariges. Redelik kaal met borste wat 

gevaarlik ver ontbloot is. Geskei maar welaf. (LIZZ MEIRING )  

 

CHARMAINE: Blondine, hare hoog agter bo-op kop gestapel, maar hang laag in 

nek met groot swart strik. Effe eksentriek, ook effe skeel. Vervreemd van haar 

man. Klere duur maar nie smaakvol. Ook laehals-klere met body glitter op 

buuste. (HENRIETTA GRYFFENBEG )  
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JAN-JAN: Charmaine se tienerseun. Hy lyk deur die mis, is hiper-aktief en op 

drugs ofskoon dit nie in die teks weerspieël word nie. Dra rapper-klere – wolmus 

laag oor voorkop, groot broek wat laag oor heupe hang ens. (DAVID 

CLATWORTHY )  

 

JAPIE: Charmaine se man. Klein, vaal mannetjie met bles, welgekleed maar in 

die algemeen taamlik pateties. Brilletjie. 

 

STEL: 

Sitkamer in durerige meenthuis. Trappe boontoe waar slaapkamers is – oopplan 

kombuis, kroeg. Vertrekke teatraal met bolgordyne wat vasgebind is, duur 

meubels but not in good taste – bv. chroom en glas, pienk leer ens. Stel herinner 

aan opera-decor.  
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JAN-JAN na badkamer . Toilet flush. 

Harde snork van Suze. 

Suz lê ten volle geklee op rusbank. Sy snork effe. Op ’n koffietafeltjie langs haar 

is ’n halfvol bottel witwyn en ’n halvol glas. Leë bottels op die kroegtoonbank en 

kombuistoonbank. Jan-Jan kom  kyk na Suz en kry idiotiese glimlag op sy gesig. 

Stap op tone na CD-speler. Hy soek tussen CDs, kry een sit dit in die speler. Hy 

draai die volume oop, druk die knoppie, spring opsy en sluip dan vinnig kombuis 

toe. Hy gaan sit op een van die kroegstoetjies. Ravemusiek bars los met ’n 

oorverdowende lawaai. Bo gaan ’n deur oop. ’n Woedende Charmaine verskyn 

by die trapleuning. Sy het ’n band om haar ken en is half geklee.  
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CHARMAINE:  Jan-Jan sit af daai bliksemse ding. Is jy mal. Dêmmit man, 

my kop. Wat de hel makeer jou. Sit af daai lawaai. 

 

JAN-JAN:  Hy grinnik vir sy ma. Cool music, he Ma.  

 

CHARMAINE: Ek sê, sit dit af. Het jy my gehoor.  

 

JAN-JAN: Hand agteroor, skree: Hoe nou Ma, ek kan nie hoor nie.  

 

CHARMAINE: Sy begin hom gooi met wat sy in die hande kan kry. Sis deur 

tande: Bliksem.. 

 

JAN-JAN: Koes met hande om kop, lag. Okay, okay, take it easy ou 

girl.  

 

CHARMAINE: Kry ’n skoen in die hande en strompel met die trap af.. 

Bliksem, blerrie idioot. 

 

JAN-JAN: Okay Ma, dis nou genoeg. Hy slaag daarin om verby 

Charmaine te glip by die agterdeur uit.  

 

CHARMAINE: Oh shut up. Na die CD-speler, probeer die volume afdraai, 

maar draai pleks die volume voluit oop. Charmaine skop 
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teen kas waarop speler staan, uitasme, buk dan, kry die 

muurprop en slaag daarin om die ding uitgetrek te kry.  

 Suz slaap steeds onverstoord deur die hele kakofonie.  

 

Charmaine gaan sit op Suz, wat kreun. Skrik. kry haar aan 

die kraag beet en ruk haar regop.  

 

CHARMAINE: Suz. Hei, word wakker. Come on man, maak oop jou blerrie 

oë. Sy skud Suz. Dit help nie veel nie.  

Uit soos ’n blerrie zombie.  

 

SUZ:    Uiteindelik is daar reaksie. Desnieteenstaande.  

 

CHARMAINE: Die hele blerrie wêreld kan rondom jou afbrand, maar slaap 

sal jy slaap en as jy jou bek oopmaak, is dit 

desnieteenstaande. Jy gaan my nog mal maak! 

 

SUZ:  Desnieteenstaande. 

 

CHARMAINE:  Sê dit nog een keer. 

 

SUZ :                       Desnie... 
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CHARMAINE      Fok weet ... jy gaan my nog van my kop af dryf met jou 

verdomde gedesnieteenstaande. Jy weet nie eers wat de hel 

dit beteken nie.  

 

SUZ: Ek het Afrikaans I op UCT, I’ll let you know. UCT. Sy begin 

teatraal die reël voordra: EK hou van ’n man wat sy man kan 

staan ... 

 

CHARMAINE:  Wat sy drank kan vat, en sy vrou blou slaan. Afrikaans I op 

UCT. Give me a break. Puhleeeeze. Vandat ek met jou 

deurmekaar is, loop alles op ’n fokkop uit. Sy sien skielik 

haarself in die spieël. Shit, kyk hoe lyk ek. Sy strompel weer 

boontoe. Suz kom op haar bene en gaan dronk-dronk 

badkamer toe. Jan-Jan kom van buite af binnetoe en gaan 

sit op ’n stoel. 

 Hy tel ’n Loslyf op, begin daardeur blaai, maak ’n paar 

moves aangehits deur wat hy in Loslyf sien.  

 Suz verskyn en gaan sit weer op rusbank.  

 

JAN-JAN: Howzit, Suz? Hoes dit dan dat jy so alleen slaap? Waar’s Mr 

Handsome. 
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SUZ: Vra my later. Sy skink haar halwe glas vol uit die halfbottel 

wyn en proe daaraan. Wyn vir die pyn. Sy begin in haar 

handsak wat op die grond lê, krap, haal ’n spieël uit en kyk 

daarin. SY vee oor haar wenkbroue en trek gesigte: Roep 

uit: Kyk hoe lyk ek! God in drag. 

 Jan-Jan kry Suz skielik in ’n stewige omhelsing beet en soen 

haar op die mond. Suz wriemel uitasem los. 

 Stop it, jou stupid thing. Ek gaan vir jou ma sê. 

 

JAN-JAN: Sy sal bly wees. Sy dink mos ek is ’n moffie.  

 

SUZ: Wuif hom gemaak geirriteerd weg. Kry liewer vir my ’n paar 

Panado’s en Eno’s. En ‘n paar Regmakers.  

 Jan-Jan doen dit.. 

 Daar’s niks wat Regmakers nie kan regmaak nie.. Elke keer 

as ek Enos drink, voel dit vir my asof my liver handjies klap.  

 

JAN-JAN: Julle grootmense van vandag. 

 

SUZ: Ek weet. Bla bla bla. Handpalm teen slaap. Jissus my kop.  

 

CHARMAINE:  Kom met trap af en gee Jan-Jan ’n vuil kyk. 
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JAN-JAN: Het Moekies lekker gedoekies? 

 

CHARMAINE: Vandag bly jy uit my pad uit. Moenie eers met my praat nie. 

Sug diep. 

 Jirre, ek is so moeg soos ’n hen wat ’n ploeg moes trek. 

Waar is my Fat Attack? Kyk weer na Jan-Jan.  

 Jou sake gaan ek ook werk, Meneertjie. Lê heeldag rond 

met jou dagga-pels. Wanneer laas het jy ’n klas bygewoon? 

Wag maar net dat ek met jou pa praat. Ek verwag hom juis 

vanmore sometime. 

 

SUZ: Glas leeg. Skink nog wyn. Dan beter ek skedêddel. Japie 

gesê hoe laat hy kom?  

 

CHARMAINE: Nee, maar jy weet mos hoe’s hy. Avokaat Combrink kom 

wanneer dit HOM pas. En wanneer dit hom pas, pla dit hom 

nie ’n moer of dit ’n ander pas nie. Nee. Advokaat Combrink 

kom mos eerste. Koning se hond se gat se ruik. Jy weet 

mos.  

 

JAN-JAN: Tel ’n kitaar op en pluk aan ’n paar snare.  
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CHARMAINE; MY kop, demmit, gaan speel op ‘n treinspoor of doen iets, 

loop net! Ek het nie krag vandag vir jou nie.  

 

JAN-JAN: Staan op. Okay, okay. Met die uitstap tel hy Suz se handsak 

op en steel ’n paar note en ’n boksie sigarette daaruit.  

 

CHARMAINE: Toe loop en moenie my fokken oester vergeet nie. Ons het 

‘n moerse paartie vanaand. Toe, loop.  

Albei sug.  

En vir Japie het ek nog minder krag vandag. Dit sal weer ’n 

geteem en ’n geteem wees, die vrek weet. Twee blerrie 

hartomleidings, ’n pacemaker de lot, en nog ‘n klomp ander 

operasies ook nog daarby.  

 

Suz Veertien operasies. Hel, is daar nog iets oor om te opereer.  

Charmaine  Hier by die veertiende een het ek al opgehou tel maar al wat 

omkap is Japie, my skapie. Hoe lank wag ek nou al, ou 

Suzie? 

 

Suz Maak jou maar klaar dat ou Japie ou spene gaan kou.  

 

Charmaine Ou Suz, ek sê jou as daai ou gifdrol lepel in die dak steek, is 

ek well away. Dan’s dit goodbye worries, Griekeland here I 
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come. Venice, Hong Kong, Tokyo, passion, here I come. By 

the way, dis Ou Bene kou. Mens suig spene.  

 

SUZ  Desnieteenstaande . .Daai soort, jy ken hulle, hulle word 

later ouers as hulle eie kinders, sweetie. Klou vas soos ‘n 

drol op ‘n hondekombers.  

 

CHARMAINE: You’re telling me. Anyway my planne is agtermekaar. Ou 

Japie kan maar die ketting trek, flush en sê goodbye cruel 

world. Ek sal nie ’n blerrie traan stort nie. Die lewe wat hy my 

gely het. Got, kyk na my. Daai laaste blerrie facelift het ook 

nie veel gedoen nie. Nou wil my verdomde oë ook nie 

toegaan nie, moet in die nag ’n Wings pad op my oë sit  om 

die straatlig uit te hou. Tyd staan ook nie vir my stil nie, jy 

weet. Die beste jare van my lewe. 

 

SUZ: Desnieteenstaande, rather you than me.  

 

CHARMAINE:  Ja, jy kan maklik praat.  

 

SUZ: You’ve got my sympathy dear. Luck was maar net aan my 

kant. Toe ek in daai bloody Robert se inbox sien hy wil met 

’n bloody sweep geslaan word deur skoolseuns, toe het ek 
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geweet: Suz my girl, you’re in the pound seats. Ek kan my 

stakes claim. Your honour, Mr Justice Robert Smith-Jones, 

jy’t jou gat gesien. Pay up, or else.  

 

CHARMAINE:  Lucky bitch. Japie het nie ’n vlek op sy naam nie. Boggerol. 

Bliksem. Nog nooit eers ’n saak verloor nie. Dan het hy ook 

nog die Broeders en die Vrye Messelaars agter hom. Maar 

hoor wat ek vandag vir jou sê, God slaap nie. Wie’t hom 

gekry waar hy vandag is – sê my, toe, sê my:  

 Ek, Charmaine Dorothea Combrink gebore Lotriet, van 

Tarkastad.  

’n Ligte dog gebiedende geratel aan die deur met kneukels.   

Ja, ek. Sonder my ... die Here weet . By hom moes ek 

dwarsdeur ge-uh en ge-ah het, die regte geluide gemaak 

het. Alles vir Advokaat Combrink se loopbaan. En wat kan 

ek wys? Vat sigaret by Suz.  

 

SUZ Huh uh.  

 

CHARMAINE  Huh? (Ag toe) 

 

SUZ Huh-UH. 
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CHARMAINE : Ek wat nog sesduisend skuld op my laaste facelift. Hier sit 

ek vandag op my gat in ’n town house met ’n idioot vir ’n 

kind. En Johannes Petrus Combrink het alles: huis, nee, 

paleis in Dunkeld West.  

 

Japie in. Maak keelskoon.  

 

SUZ: Desnieteenstaande. Talk of the devil. Ek is op pad darling, 

I’ll love you and leave you. Tony wag vir my hare. 

 Vir Japie. Gryp hom aan die crotch.  

 Hi sexy, she’s all dressed up . Been waiting all morning to 

see you .. Tooreloo. 

 

CHARMAINE: Kners op haar tande. Got! Sy verander  soos dag by nag 

wanneer Japie die vertrek binnekom en glimlag soet. Haai, 

Pa. Hoe gaan dit by die hof. 

 

JAPIE: Kyk afkeurend na al die bottels en res van die vertrek. 

Waar’s Jan-Jan?  

 

CHARMAINE: Klas toe. 

 

JAPIE: Dis goed so. Ons moet praat.  
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Hy kyk afkeurend na haar, misnoë duidelik op sy gesig. Hy 

staan op. Ek gaan nie doekies omdraai nie. Ek is bevrees 

die oomblik van waarheid het aangebreek. Hy haal ’n kasset 

uit sy binnesak, sit dit voor hom n op die koffietafel neer 

soos ’n belangrike bewysstuk in die hof. Hy hou dit blykbaar 

vir laaste.  

As ek hier uitstap, is ek reguit bank toe. Ek het jou hoeveel 

keer al gewaarsku. Jou kredietkaarte. Vir die soveelste 

maand al ver oor die limiet. Ek sit finaal ’n stop daaraan 

vandag. Ek sorg ook vir ’n gebiedende interdik. Ek staan nie 

langer in vir jou skuld nie.  

 

CHARMAINE: Ontsteld: Pa, jy kan dit nie aan my doen nie.  

 

JAPIE:  Keer met hand. Wag dat ek klaar praat. 

 

CHARMAINE: Steek sigaret op met bewende hande. Maar Pa ... 

 

JAPIE:  Asof ’n bevel: Wag. Jy’s aand na aand uit op straat. Dis die  

een casino na die ander. En net waar jy gaan, smeer jy my 

naam deur die modder. Dis nou vir goed verby. Hy snap sy 

vingers. Hoe dink jy voel dit vir ’n man in my posisie dat sy 
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vrou nie sy status kan handhaaf nie, maar soos ek sê, dis 

nou verby. 

 

CHARMAINE: Sis: Jou gemene kankerdrol. Status. Hoe hoër jy geklim het,   

   hoe meer kon ’n mens van jou gatkant sien.  

 

JAPIE: Gaan maar aan. Ek is gewoond aan Charmaine Lotriet van 

Tarkastad se taal. Kan nie haar agtergrond verdoesel nie.  

 

CHARMAINE: Hel! En HY praat van agtergrond! Asof hy in Waterkloof 

gebore en getoë is! Hoor wie praat! Skud kop heen en weer. 

 Blerrie pateet. 

 

JAPIE: Jy beter kennis gee hier. En ver weg van hier af trek. Vir my 

kant kan Timbaktoo nie te ver wees nie. Maar hier, hier in 

Johannesburg, hier bly jy nie langer nie.  

 

CHARMAINE: Ek sal jou ry. 

 

JAPIE: Jy en wie nog. 
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CHARMAINE: Dit was jou idee dat ons vir ses maande of so apart woon 

sodat ons albei ruimte kon hê, soort van kan genees en van 

voor af begin.  

 

JAPIE: Alles het verander. Hy trek ’n brief uit sy binnesak en waai 

dit in die lug. Weet jy wat dit is?  

 

CHARMAINE: Effe bang. Huh-uh.  

 

JAPIE:  ’n Brief van die rektor. Jou seuntjie is geskors. Ek sien jy 

weet nie eers daarvan nie, ne. Nee, waarom sou jy. Tien 

teen een is jy bly. Vader tog, die minste wat ek darem van 

jou verwag is om ’n voorbeeld vir Jan-Jan te wees. Die kind 

is besig om die grootste vervlakste wash-out uit te word. Hy 

is immers ’n Combrink. Afkeurende handgebaar. Nie ’n, nie 

’n (stotter) nie ’n Lotriet van hier anderkant die spruit af nie.  

 Japie is goed op dreef. Sy betoog is soos in ’n hof. 

 Ek neem die kind weg. 

 

CHARMAINE: Dit sal ek nie toelaat nie.  

 

JAPIE: Jy’t geen sê in die saak nie.  
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CHARMAINE: Skielik bewoë. En ek het jou liefgehad, gedink dit kan dalk 

weer regkom tussen ons. 

 

JAPIE: Spaar my die toneelspel. Stap stadig heen en weer, ook effe 

verlangend. Op ’n keer het ek dit nogal geglo, weet jy. Dat jy 

my lief het. Selfs gehoop toe jy hier intrek dit kan dalk weer 

regkom tussen ons ... totdat (hy buk oor, neem kasset en tik 

dit op die tafel.) Totdat, totdat. DIT! Hy swaai die kasset 

mismoedig voor hom.  

 

CHARMAINE: Vreesbevange: Ons het tog altwee op hierdie skeiding 

besluit. 

 

JAPIE: Charmaine, wat is dit. DIT. (hy druk die kasset voor haar 

gesig) gaan jou doppie finaal klink. 

 

CHARMAINE: Huiwerig: Jy’t tog nie ’n privaatspeurder op my gesit nie... 

 

JAPIE: So dom is ek ook nie. Jy het vergeet van my reputasie. Ek 

het dit self gedoen. Opgeneem. Steeds met kasset swaaiend 

in hand. Dit het my finaal genees van jou.  
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CHARMAINE: Ek het die beste jare van my lewe vir jou en jou loopbaan 

opgeoffer. Jy het vergeet. Jou studentejare. Ons albei se 

gesukkel tot jy kon kom waar jy is. Ek het nie gekla nie, my 

voete snags deurgestap toe ek nog gewaitress het. Nee, het 

ek gedink, dis vir Japie – my skapie. Ons toekoms. Jy het 

my betower met jou ambisie, om iets te wil maak van jouself. 

Om uit te styg bo jou agtergrond. En myne ook, maar jy het 

my dit nooit laat vergeet nie. Bitter: NOOIT! 

 

JAPIE: Weet jy hoe siek en sat is ek al vir daardie storie.  

 

CHARMAINE: Jy’t belowe, as ek jou help dat jy kom waar jy wil wees, my 

beurt sal kom.  

 

JAPIE:  Spottend: En dit het nie.  

 

CHARMAINE: Dink jy ’n paleis in Dunkeld West is genoeg. En toe jy eers 

bo is, wat toe? Aaaah, seks op Saterdae en skaapboud op 

Sondae. En ek permanent by die huis op Lithium. Jy’t my 

vertrap man. Dit dag en nag by my ingevryf dat ek nie by jou 

status pas nie.  

 

JAPIE: Lag honend. Jy het ook nie. En sal nooit kan nie.  
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CHARMAINE: En toe jy my onder gehad het en my daarna nodig gehad het 

vir jou belangrike gaste het jy met jou mooi woordjies 

gekom. En ek het elke keer daarvoor geval. Elke keer weer 

probeer met die hulp van hoeveel shrinks, hoeveel pille, 

hoeveel privaatinrigtings. Steek sigaret op en skink wyn.  

 

JAPIE: Gaan sit selfversekerd. Jy met jou selfbejammering.  

 

CHARMAINE: Skree: Neem jy my kwalik. Met ’n demoon soos jy. 

 

JAPIE: Sies tog. En om my te straf, begin sy toe al wat loodgieter, 

elektrisiën en ambagsman is, naai. Soort soek soort.  

 

CHARMAINE: Jy’s ’n vark, weet jy. Hulle kon my immers soos ’n vrou laat 

voel, ’n orgasme gee, iets wat jy nooit kon regkry nie.  

 

JAPIE: Lag. En jy? Dink jy regtig dat jy my kon aandraai. 

 

CHARMAINE: Harde trek om mond en oë. Ons is ’n honderd maal hier 

deur. Ek sal fokkof uit hierdie joint. Dit sal my plesier wees. 

Maar ek het ook ’n prys. ’n Ordentlike toelaag, en ek sê: 
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ordentlik. Sodat ek kan leef soos jy my gewoond gemaak het 

om te leef. Nagedagte: En Jan-Jan bly by my.  

 

JAPIE: Waai weer met kasset: Wie laaste lag, lag die lekkerste. Jy 

het nie ’n keuse nie. Die roep is myne. Stap na speler. Moet 

ek jou sê wat ek hier het, of wil jy luister. Japie breek ’n wind 

op. Skuus. Hy druk die kasset in die speler, vou sy hande 

saam en kry ‘n vieslike trek om sy bakkies terwyl hy luister.  

Stemoor Charmaine en vreemde man :  

 

MAN: Ek weet van ‘n ou wat dik te hel in is vir ou Jaap. Die het 

hom onsluldig tronk toe gestuur. Daai ou, jakes, 

monkeyspanner, sal Japie vir jou stoot, sweetness. (HY lag) 

 Teen ‘n prys natuurlik.  

 

CHARMAINE : Ek het so twintigduisend rand. Dit sal maklik wees. Vir Jaap 

tik jy sommer om met ‘n Kawazakie. (HULLE LAG ALBEI) 

Sommer net daar voor die Hoeegeregshof. Vir ‘n man met 

“sy reputasie” is dit net die regte plek. Dan is hy ook sommer 

vir ewig virewig.  
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MAN: Dis ‘n voorbladstorie, orraait. Beroemde advokaat blaas 

laaste asem uit voor sy geliefde hof. Of so iets. (BOTTELS, 

GLASE EN ‘N GERINKINK : KOKETTERIGE GELAG ) 

 

CHARMAINE: En nou gaan ek jou naai dat jy soos ‘n vraagteken lyk.  

 

MAN: Kom hier jou sleg ding.  

 

Japie skakel die band af. Kyk na haar met dun lippe, oë vol wrewel en haat.  

 

CHARMAINE: Wit geskrik. Dit was net ‘n grap. Dink jy dan nou wragtag ek 

sal so iets doen. Ons was dronk en ek was kwaad vir jou. Jy 

ken my mos.  

 

JAPIE: Swaai kasset  Net hiervoor kan jy lewenslank kry.  

 

Kasset chase.  

CHARMAINE: Spring op en probeer die kasset afneem.  

 

JAPIE: Voorbereid daarop en hou dit weg. 
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CHARMAINE: Jy sal my nie aankla nie, want jy is te begaan oor jou status. 

Ek sal waai, maar gee my wat my toekom en laat Jan-Jan by 

my bly.  

JAPIE: O nee. Jy sal end-uit na my luister. Dis redelik en onder die 

omstandighede selfs vrygewig van my kant af. ’n Toelaag 

van tienduisend rand ’n maand in ’n ander stad. En Jan-Jan 

in my sorg.  

 

 

CHARMAINE: Pleit skielik. Jy kan nie Jan-Jan wegneem nie, Pappa. 

Asseblief. Hy is al wat ek nog het. 

 

 

JAPIE: Sadisties. En nou vir die verrassing. Die testament. Ek maak 

daarvan ook korte mette. ’n Onderhoud vir jou lewenslank en 

in trust.  

 

CHARMAINE: Baie ontsteld: Gaan jy DAARMEE ook lol.  

 

JAPIE: Reg geraai. En hoe lank wag ek al vir hierdie dag van 

vergelding vir al die vernederings wat ek deur jou moes 

verduur. Moet ek jou herinner? Van die keer toe jy my voor 

Innes Chambers wou omry? Die keer toe jy hondekos – 
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blerrie Dogmore -  opgedis het vir my en Regter Swanepoel. 

Moet ek aangaan? Jou gehoereerdery met my kollegas. En 

die junior klerke.  

 

CHARMAINE: Los die testament. Ek het my erfdeel dubbel en dwars 

verdien. Die meeste van ons tyd saam het ek my 

deurgesloof vir jou. Jy weet wanneer alles verander het. Dit 

was toe die misdadigers wat jy tronk toe gestuur het, uitkom, 

vyf van hulle ... sy begin huil. Die verkragting. Hulle wraak 

omdat jy hulle tronk toe gestuur het. En dit voor die kind. Dit 

was ek wat die prys moes betaal. En jy wat nie wou dat ons 

hulle moes vervolg nie. Om jou naam te beskerm. Jou goeie 

naam. En daarnaa wou jy nie meer aan my raak nie.  

 

JAPIE:  Wys na kasset. Hy lag walglik.  

 

CHARMAINE: Jy en jou goeie naam. Meneer Volmaak. Skree nou. Jy met 

jou fokken goeie naam. 

 

JAPIE: Jy met jou bene permanent op kwart voor drie! Spring 

ontsteld op. Hoer, hoer HOER. Die uitroepe bereik ’n 

crescendo.  
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CHARMAINE: Raap ’n miniatuur bronsafgietsel van die Dawid beeld op. Sy 

slaan hom met mening teen die bors. Jou fokken goeie 

naam. Vatso. 

 Harde klikgeluid. Japie sterf stadig. Uitasem.    

 

CHARMAINE: My beste jare. Wat kan ek daarvoor wys. Eintlik het ek reg 

van die eerste aand dat ek jou met jou suur gesig daar 

alleen eenkant by ’n tafeltjie weg van die ander studente in 

Cafe 606 gesien sit het, geweet jy’s een van daardie mislike, 

kakkerige soort. Een wat nie regtig lewe nie. En dit ander 

wat kan, misgun, wat ’n vrou soos ’n spuugbakkie gebruik.  

Pleks dat ek daardie stemmetjie in my wakker gehou het. 

Maar nee, toe neem jy mos notisie van my, sonder my uit bo 

die ander waitresses. En ek voel gevlei. Jy daar elke aand 

met ’n boek terwyl jy vir my wag om klaar te maak. Om saam 

met my losieshuis toe te stap. Jy was nooit ’n oil painting nie, 

ook nie rugbymateriaal nie, maar jou gepratery oor eendag 

en hoe wonderlik alles gaan wees, was soos ’n drug. Jy’t my 

gedrug met jou obessie. Sodat ek my eie begeerte in jou 

gesien het. Elke aand “as ek eers klaar studeer het, is waar 

ek wil wees, dan is dit jou beurt ...:” HahahaHAA. Lag bitter. 

  

SUZ: Kom binne met gedoende hare, vrolik. 
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                                She’s back ! Hi !  

                                 Hi again Japie. Is jy nog hier.  

 

CHARMAINE Jy lyk soos ‘n papsmeer met ‘n kak perm.  

 

SUZ: Trek ‘n geskokte gesig. Sy verstar effens en kyk stip na 

Japie. Japie, what’s wrong. Can  you hear me? Kyk na 

Charmaine. Wat makeer Japie. Hy  lyk  groenerig. Sy stap 

nader na Charmaine . Charmaine ,wat het gebeur? Het julle 

gefight. Shit, die man is dan lights out. Kyk sy oë. 

 

CHARMAINE: Stilstuipe. Don’t worry. Ek ken dit.   

 

SUZ: Lig Japie se pols op en voel dit. Fuck all. Got Charmaine, 

bring me a mirror. Wait. Krap in haar handsak vir ’n spieëltjie 

en hou dit voor Japie se mond. Kyk verbysterd na 

Charmaine. Damn it, what happened. Damn it Charmaine, 

we’re sitting with a bloody corpse here man. 

 

CHARMAINE: I’d be so lucky. 

 

SUZ: No heartbeat. No breathing. See for yourself. Ek ken ’n lyk 

as ek een sien. Don’t forget, I was an assitent nurse in 
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Joburg Gen. Before Robert. Die patients het daar gevrek 

soos vlieë en dit was ons assistent nurses se job om hulle uit 

te lê.  

 

CHARMAINE: Nou ook betrokke by Japie. Die gebeure begin stadig tot 

haar deurdring. Is jy seker hy’s dood. 

 

SUZ: Desnieteenstaande, ek is seker. Sy sien die Dawilbeeld op 

die vloer, sit twee en twee bymekaar, hand voor mond: My 

God Charmaine, you killed the man. Dis tronk toe, a drawn-

out court case. Lewenslank. And I’m an accomplice. Jesus, 

Joseph and Mary.  

 

CHARMAINE: Japie! Pappie! Hy’s wragtag bokveld toe. Ontsteld, vies. Dis 

tipies hy om nou op my te gaan staan en omkap. Moet ons 

polisie laat kom? 

 

 

SUZ: That’s bloody well out man. Ons het rekords. Het jy vergeet. 

Jy vir drunken driving met ’n opgeskorte vonnis en ek vir 

shoplifting in Pour la Femme. Ons case is nought. Police. No 

way. En wat van die paartie hier vanaand. Die oesters is op 

pad. Ons kan nie nou kanselleer nie. 



 26 

 

CHARMAINE: Ag Jete’tjie help my. Asseblief. Asseblief. Asseblief. ... 

 

SUZ: Gebiedend. Sit. Sy kry Charmaine aan die skouers beet en 

druk haar in ’n stoel. Die begin grens. Shut up. Sit down sê 

ek.  

 

CHARMAINE: Sy gehoorsaam. 

 

SUZ: Gaan kombuis toe, krap in ’n kas, kry ’n bottel brandewyn en 

skink twee glase vol. Haar hande bewe effens. Dis stywe 

doppe. Laat ons eers iets drink. Sluk. Dis ’n stywe een. To 

calm our nerves.  Sy haal pille uit haar handsak, deel ’n hele 

paar uit aan Charmaine.  

 

CHARMAINE: Stik effens. 

 

SUZ: Desnieteenstaande strong stuff. Prescription.  

Altwee Chant.  

CHARMAINE: Angsbevalle: Wat nou. 

 

SUZ: Wat meen jy wat nou. Ons moet ontslae raak van die lyk. 

Hulle word styf na ’n uur. Toe ek nog ’n nurse was ... 
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CHARMAINE: Begin histeries lag. Dit sal die eerste keer wees wat Japie 

regtig styf word.  

 

Suz gee haar ‘n snotklap.  

 

CHARMAINE: Ow. Suz.  

 

SUZ: Okay now. Let’s see.  

 

CHARMAINE: Spring op. Ek het dit. Hulle kom twaalfuur vir die rubbish. 

Ons sit hom in swart sakke en in die rubbish container wat in 

die garage staan. Hulle sal niks agterkom nie. Daar’s 

masjiene wat die trollie oplig en in die lorrie in tilt. Binne in is 

sae en siwwe. Wat ingaan kom mince meat anderkant uit. 

Die container is groot genoeg. Japie sal inpas.  

 

SUZ: Desnieteenstaande. Kry jy die plastic. Ek sal die rubbish bin 

gaan haal.  

 

CHARMAINE: Dis vol booze bottels van gisteraand. Tilt dit eers uit in die 

garage. Albei uit, hoor gedempte geluid van bottels in 

garage.  
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CHARMAINE: Terug met swart sakke. Heavy duty extra large. Hall brille af, 

verwyder kasset en testament. Suz terug.  

 

SUZ: Takseer die vullishouer.. Ons sal hom moet dubbel vou.om 

hom ingepas te kry. 

 

CHARMAINE: Nee wat, hy sal pas. Twee sal doen, een vir  bo en een vir 

onder. Buk oor lyk. Haai. Shame.  

 

SUZ :                       Wat ?   

 

CHARMAINE :        Hy’t sy borshare gehenna. 

 

SUZ Ja, ja, toemaar.Bêre die mooi dinge in die lewe vir stiltetyd. 

Shit. Ek het jare laas geëet. Daar groei seker plankton op my 

tande. Handeling: sukkel met lyk. Hou hom so dat ek die sak 

onder hom kan inkry. So ja. Right. Nou daai ander sak vir 

bo-oor sy kop.  

 

CHARMAINE: Hou die sak reg vir sy kop. Teesinnig nader.  

Tot in die dood lyk hy soos Judas in die Laaste Avondmaal. 

Kyk die grin op sy grys chops. 
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SUZ: Love thy enemy – it kills them. Kom, kom , ’n Jas wat netjies 

pas.  

 

CHARMAINE:  Was jy altyd so kakkerig of het jy lesse geneem.  

 

SUZ: I came to terms with disaster. 

  

CHARMAINE:  Wag eers. Sy deursoek Japie se sakke, haal sy wallet uit, 

Gold card. Dream Babes. Full body massage. Shit. Blerrie 

fool. Mama Thembu’s Shebeen, Orlando West. Nee, skud 

kop heftig. Nee, nee, nee, as ek net daaraan dink. Die kere 

dat ek sy verrimpelde ou voël moes leegsuig op die maat 

van ’n Strauss-wals. Stamp voet. Nee, ek is nie spyt nie. Dit 

was of ek of hy. Hy wou my vandag nog onterf. 

 

SUZ: No ! The bastard.  

 

CHARMAINE Saved by the gong. Net betyds lepel in die dak gesteek. 

 Hier’s die interdik om my kaarte stop en die testament wat 

hy ook wou verander.  

 

SUZ: Well, consider yourself lucky. Al die evidence- gone..  

 



 30 

Charmaine sit musiek aan. Hulle knik vir mekaar en tilt die 

houer en met ’n gespartel kry hulle hom netjies in. Saam-

saam stoot hulle die swaar vrag na buite. Als op die maat 

van ‘n Strauss wals. Kom terug, klink glase. Charmaine gaan 

peipie. Suz steek ‘n sigaret op en verander die musiek na 

Bohemian Rhapsody wat vashak op : Mamma I killed a man.  

Suz kills the music.  

 

SUZ: I think this calls for a bottle of Bolly. Be a sweetie and open 

one. Charmaine gehoorsaam soos ‘n pion.  

 

CHARMAINE Hier’s boggerol bollie. Net Granma Sox. (Grand Mouseaux) 

Terug na Suz en skink en klink.  

 

SUZ: Good riddance to bad rubbish! 

 

Charmaine sien tape en vat skuldig eenkant en verbrand,  

Stank. Rook trek op in lug soos plastiek smelt. Hulle stik.  

Suze sukkel met haar wayward gstring. 

 

SUZ: Was dit nou nodig. Wat het jy in daai pot gegooi.  

 

CHARMAINE Niks nie.  



 31 

 

SUZ Are you hiding something from me? 

 

CHARMAINE: Gemaak streng: Dis my saak. Ek sal jou later vertel.  

                                 Suze besef dis haar kans om die evidence in haar cleavage 

te vernietig, gaan na bin en gooi cards in.  

 

SUZE :                      Evidence destroyed.    

                              

JAN-JAN Howzit. (Ruik in die lug) Wat het julle gerook.  

 

CHARMAINE : (Skuldig) Niks nie.  

 

SUZ  :                    Copy haar presies . Niks nie. 

 

CHARMAINE       Sit die ys in die bad met die oesters bo-op.   

 

Jan-Jan af met ys en oesters. .  

 

JAN-JAN Die tannie hier lansaan sê die Munisipaliteit strike 

hierdie week. Sorry to say. No rubbish today.  

 

Suz en Charmaine snak geskok na asem.  
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JAN-JAN  Vir vyftig rand sal ek dit inbring.  

 

CHARMAINE  Geskok ; Nee.  

 

JAN-JAN  Okay, okay,. Tien rand.  

 

CHARMAINE  Jy los jou Pa se blik uit !. Toe loop.  

 

JAN-JAN  Okay okay.  

 

En vals exit. Suz en Charmaine spring tegelykertyd op, bots 

en hardloop by die deur uit. Hulle pose gemaak rustig vas hy 

terugkom.   

JA-JAN Ma.  

 

CHARMAINE Ja.  

 

Jan-Jan vat geld.Suze  sê niks.  

 

JAN-JAN (agterdogtig) Stadig met die pille , hoor.  

 

En exit. Charmaine en suz hardloop na buite , stoot die 

vullishouer terug in sitkamer. Uitasem. 
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CHARMAINE: En nou? 

 

SUZ: Desnieteenstaande moet ons nou dink. Waar’s my cell. Haal 

foon uit en bel. Hi sweetie. It’s me . Suze ! Jy weet mos hoe 

gaan dit in die Nuwe suid afrika., nê. Well, my kaf.. black 

neighbours fried an ox in my garden here last week. We had 

a hell of a feast , but you know how they are hey. They  

made a fucking midnight duck and left me with the carcass.  

And i don’t know how to get rid of the stench. Nou’t iemand 

vir my gesê ek moet acid kry. Soos Jeffrey dahmer. Dit sal 

glo die bones en die skull laat smelt in no time (Luister ‘n 

lang ruk) Oh well. You know i’m really in a tight spot because 

the municipality is on strike and they can’t take this carcass 

off my hands. So what do you suggest I do. (Luister) Okay 

then, thanks for nothing.. (sit neer, na Charmaine.) Dashitall, 

no bloody dice. I thought we could do a Jeffery Dahmer on 

old japie, but i need one hell of a container. Teen daai tyd is 

die hele buur hier by ons. Nee wat, ons poep is koud met 

acid.  

 

CHARMAINE: Nou wat nou. Wat de hel gaan ek doen.  
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SUZ: Sluk. It’s schedule 7. Relax !. First things first. Die lyk. We 

must get rid of it. En daarna moet jy al die geld gaan trek wat 

jy kan. Die goldkaart. Dit sal ’n joke wees as hulle agterkom 

Japie is weg en hy trek nog sy geld, so you must do that 

now. Maar eers die lyk. We’ll have to put him on the ice to 

keep him in position. Toe ek ’n nurse was ... 

 

CHARMAINE: Geirriteerd: Ja okay! 

 

SUZ: Belangrik: Desnieteenstaande. Rigor mortis. 

 

CHARMAINE: Het jy dit in Afrikaans I geleer, nurse.  

 

SUZ:  Ek hou van ’n man wat sy man kan staan... 

 

CHARMAINE Shutup. 

 

SUZ En nou.vir hierdie man.  

 

 Die twee stoot die vullishouer met lyk in na badkamer. 

Byklanke van iets swaar wat op ys val.  

 

CHARMAINE  Kom terug met bin .  Wat van die oesters?  
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SUZ: Ignorance is bliss. Ons spoel dit net af.  Gaan trek nou aan. 

Iets wat toe is bo.’n Shopping mall outfit sodat jy soos die 

ander Woolworths-types lyk. En select solank  ’n litle black 

number  vir later. 

 

CHARMAINE: Ontsteld: Maar gaan jy nie saam nie? 

 

SUZ: Have a heart man. I’m exhausted . I need a rest.  

 

JAN-JAN: Binne. Kyk vraend na die vullishouer. Wie woon hier?  

 

SUZ: Snow White and the seven dwarves. 

 

CHAMAINE: Verskyn opgedress. Sy lyk onseker. 

 

SUZ: Be good, get the loot.  

 

CHARMAINE :       Hoeveel? 

 

SUZ :                   Alles. 
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JAN-JAN: Gaan sit. Lyk ’n bietjie uit die veld geslaan ofskoon hy 

gewoond is aan die onvoorspelbare optrede van die twee 

vroue. Waar’s my pa? Sy 4x4  staan nog hier voor. 

 

SUZ: Op die ys.  

 

JAN-JAN: Verstaan nie. Come again? 

 

SUZ: In a better land far, far from here. Vrek soos ’n vlooi..  

 

JAN_JAN:  Snap nog nie.  

 

SUZ: Dood. Jou ma het hom bygekom. Sy wys na Dawidbeeld. 

Met daai man.  It was an accident. 

 

JAN-JAN: Sprakeloos. Hy voel aan sy baadjie en haal tabak en Rizla-

papier uit. En nou, wat nou?  

 

SUZ: Niks. Dit was ’n ongeluk. Die lyk moet weg, anders is sy op 

vir moord.  

 

JAN-JAN: Waarnatoe is sy nou?  
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SUZ: Geld gaan trek soos die wyse maagd in die Bybel. Vir olie in 

die lamp.  

 

JAN-JAN: Julle gaan nie wegkom hiermee nie. Niemand kom weg met 

moord nie.  

 

SUZ: No evidence. Ons moet net ontslae raak van die lyk, dis al. 

All we need is a helping hand. Hou geld voor sy neus. 

 

JAN-JAN: Hoe? 

 

SUZ: Ek dink nog. Maybe ... jy weet hier anderkant by Halfway 

House is ’n Lebanees, Richie Aub. Hy’t ’n fabriek wat kos 

maak vir racehorses. Ek ken hom en hy skuld my. Hulle 

soek altyd calcium vir die horse diets. Daai Richie is ’n groot 

skelm. Hy’s te slim vir die law. Ons laai Japie daar by die 

factory af. End of story. No questions asked. 

 

JAN-JAN: Oh no. Jy’s beserk. Ek ken daai plek. Hulle het ’n helse 

klomp security guards daar. Cameras, de lot. Iemand sal ons 

sien. 
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SUZ: Twyfel. Yes, maybe it’s too risky. But think Jan-Jan. Think. 

Your own life is at stake. Jou pa wou jou en jou ma vandag 

kaalgat uittrek. He died  just in time. Anders was dit 

poorhouse vir julle twee. We’d better get rid of Japie, anders 

is ons al drie in die tronk. Met jou ma op vir moord en ek en 

jy accomplices. How do you like that? Ons moet die lyk 

wegkry. There’s no other alternative.  

 

JAN-JAN: Wat het ek daarmee te doen? 

 

SUZ: You have no other choice. Onthou, dit was ’n ongeluk. Jou 

ma is onskuldig. And let’s face it, it’s not as if you loved 

Japie. Met elke bloody operasie was jy ook maar donners 

spyt dat hy lewendig anderkant uitgekom het.  

 

JAN-JAN: Dis waar ja, maar ... Hy skink ’n glas drank en steek sy zol 

op. Hy sit ’n rukkie en begin dan geheimsinnig en sadisties 

lag. Snap sy vingers. Wat van die mediese skool. Wits. Ons 

studente is siek en sat van vrot kadawers. ’n Vars ou toppie 

sal ’n fees wees. En hulle sal ook nie vrae vra nie.  

 

SUZ: No ways. Iemand sal die ou drol herken. En hoe kry jy hom 

in die formalin. Sit neer daai joint en dink man, dink. Werk 
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die ding uit en kry ons die drol hier weg, you’ll never look 

back. No regrets. Sy begin Piaf se non, je ne regrette rien 

sing. 

 

JAN-JAN: Is dit nou Pavarotti in reverse?  

 Charmaine in met shopping bag. 

 

SUZ:  Japie het after all jou en jou ma ’n helse lewe gelei. Dink so 

daaraan: there’s a time to live and a time to say goodbye. 

 

JAN-JAN: Ja, as jy so daarna kyk.  

 

SUZ: Sien Charmaine : A, die wyse maagd. Opgewonde: I’ve got 

it, I’ve got it! We’ve got a solution. Never fear when Suz is 

near.  Toemaar Jan-Jan weet , I told him. Ek het ’n cousin by 

die crematorium in Wespark. Dick Freylinck. Ons gee Japie 

’n verrassing. 

 

CHARMAINE :   ‘ n Verassing .  

  

SUZE :                      Ja , ‘n verrassing. Hy’t al ’n paar keer tussen cremations ’n 

murder victim of twee ingeglip. He’s the answer to our 

prayers. Hy skuld my die ou bogger. And of course he’ll do 
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his favourite cousin a favour. Baie opgewonde. Druk sigaret 

dood en steek dadelik weer een op. Tricky Dick is the 

answer to our prayers! Hy’t natuurlik ’n prys ne. The last one 

he did for ten thousand maar julle weet  almal die rand is af 

en die cost of living is op. We’re looking at twenty now, but 

he’ll give discount for a family member. 

 

CHARMAINE: Innig: I love you Suz.  

 

SUZ:  Takserend: Desnieteenstaande, it’ll cost you. Business is 

business. My Robert se geld sal ook nie vir goed hou nie. It’ll 

be sincerely appreciated and I won’t ruin you. Haal  selfoon 

agter Jan-Jan uit.. Sy skakel ’n nommer. Soet stem: Dickey 

darling, wanneer sit jy weer ’n brood in die oond. Ja, dis 

cousin Suz. Wanneer is jou volgende baksel? Sy luister. Oh, 

this afternoon. Four of them. Business is good. Saaklik Well, 

we’ve an unwanted meat loaf for you. Ten grand. Twelve. 

Family discount.  A.S.A.P .C.O.D. Corpse on delivery. . . 

Nou moet ons wikkel. Sy kyk na Jan-Jan. Help jou ma. Kry 

Japie  desnieteenstaande van die ys af. .  

 

JAN-JAN: So hy’s wragtag op die ys.  
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SUZ: Ons rol hom toe in die Persian carpet.  Ons gebruik jou van. 

Die roof carrier. 

 

CHARMAINE: Het jy geen respek vir die dood nie? Dis vol Oppikoppi 

stickers.  

 

SUZ: Poetic justice. Japie’s oppie koffie.  

 

CHARMAINE: Maar wat maak ons dan met Pappa se 4X4?  

 

JAN-JAN: O hel ja. 

 

CHARMAINE: Okay okay okay, gaan laai hom af by die crematorium. Dan 

gaan drop jy die kar by sy huis, maar aan die begin van die 

oprit, vêr van die huis. Sorg dat die butler jou nie sien nie.  

Sien ek’s nie so stupid nie. Jan-Jan kry reg die mat. Mooi 

werk. Dis my beste Persian. Kom Suz, ons moet gou maak. 

Daar’s nie baie tyd nie.  

Ons hoor hoe hulle die lyk optel.  

CHARMAINE: Sit hom in die trollie.  

 

SUZ: Trollie vir trollie kry jy  ...  
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CHARMAINE: Shutup. Mik vir die mat. Ons gaan hom net met Momentum 

hieruit kry.  Read steady...Fire.  

 

Hulle kom met trollie en lyk afgepyl op die Persian.  

 

CHARMAINE: Pasop Jan-Jan.  

 

Hulle tilt die lyk op die mat. Pandemonium. Japie se hand 

skiet uit die sak los en regop.Die girls gil.  

  

CHARMAINE: Spring haastig vorentoe.  Suz, dis ’n regte ruby.  

Haal ring af. 

 

SUZ: Buig daai vinger om. It’s the fucking finger of fate.  

 

JAN-JAN: Eina, Ma.  

 

CHARMAINE Rol hom op.  

 

SUZ Dit was makliker om van Robert ontslae te raak.  

 

CHARMAINE Jou Pa was nog altyd lig in die broek.  
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SUZ Maar in die dood is hy donners  swaar.  

 

CHARMAINE: Okay JJ, ons bind jou oorlede pa op sy Discovery se dakrak 

vas. As ek sê drie. Een twee Hup. Dit lyk asof sy die storie 

begin geniet. Al drie dra nou die opgerolde mat met die lyk 

buitentoe. Musiek speel. Byklanke van Jan-Jan wat wegtrek.  

 

SUZ: Japie has  left the building.  

 

CHARMAINE: Bring my mat terug. Sy kom uitasem maar gelukkig die huis 

binne. 

 

CHARMAINE: Dink jy swart sal my pas?  

 

SUZ: Most becoming. Death becomes her. Veral Japie my ou 

skapie  s’n.  

 

CHARMAINE: Sit die musiek sagter. Nou wag ons. Skink vir my iets 

lekkers. En ’n regmakertjie. Een van die perses.  

 

 Hulle sluk die pille en skink nog wyn.  
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SUZ: Let’s relax. Unwind for the party. Ons kan net sowel begin. 

Om in die mood te kom. To take our minds off  this 

melodrama. 

 

CHARMAINE: Ek sal nie rus voor Jan-Jan terug is nie.  

 

SUZ: Stop it. Don’t be stupid. Ou Japie rys al by die oond uit teen 

die tyd. Het jy toe die vyftienduisend gekry?  

 

CHARMAINE: Skud kop. Alles. Kyk effe skuldig na die shopping sak.  

 

SUZ:  Good girl.Okay, relax nou. No more worries. Take it in style.  

 

CHARMAINE: Ek moet nou begin oefen aan my pose. As ek die nuus kry: 

Japie’s missing. Swart het my nog altyd goed gepas.  

 

 Charmaine se selfoon lui. Antwoord,  Hallo. luister. 

SUZ :                  Wie’s dit ? 

 CHARMAINE :      Dis Jan- Jan van ‘n tiekieboks. Uh-Huh. Praat stadiger. Ek 

kan nie so vinnig dink nie. Wat. Maak jy nou grappies. O 

nee. Wragtag. Okay. Sorg net dat jy hier kom. Hiperventileer 

‘n rukkie.  Dit was Jan-Jan, van ‘n tiekieboks. Hy’s 

gehighjack. 
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SUZ :                    Gehijack ?!                                

 

                                 Hulle’s weg met die kar, die geld, sy selfoon, Japie, alles.  

 

SUZ: Vir eerste keer sprakeloos. Fok . Wait. Let’s play it by ear. 

Remember, if the worse comes to the worst, there’s no 

evidence. Keep it in mind. There’s no evidence.  Nobody can 

pin it on us.  There’s no bloody evidence. 

 

CHARMAINE: Klap. Relax. Shutup. Sit. Drink ‘n pil. Dis prescription. Sluk.  

 

SUZ: Oh fuck it all man, I tried my best. In any case, die hijackers 

moet maar oorvat. Die corpse is nou hulle s’n met warts and 

all. Dis hulle wat nou in die kak is. Stop worrying. Dis soos ’n 

blerrie good news telegram man. Kry jou act together. Kry ‘n 

dop. Don’t fall apart on me now. Jy begin my nou ook 

nervous maak. Jy’s die een wat gemoor het, nie ek nie. I’m 

trying to help you, man.  

 

Charmaine klap haar weer.  Suze klap Charmaine. 

Charmaine klap Suze.Suze wil weer Charmaine klap, maar 

sy keer haar.ille werk. Charmaine is nou heeltemal normaal.  
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CHARMAINE :       Suze, wat word van ons ?  

 

SUZ:   begin lag Weet jy waaraan dink ek nou? Ou Tricky Dick , I can just fancy 

him  there with his skoppie and his lang ou vurk nes ‘n  

bloody duiwel. Waiting for his dough. Well, sorry Dickie, 

better luck next time. Blame it on the New South Africa.  

 

CHARMAINE: Begin ook lag. Fancy net daai ouens se gesigte as hulle die 

mat ooprol. Surprise. Die bliksems is natuurlik weg met my 

mat. Dis ‘n duur fokken ding daai. Ag nou ja. Wat de hel. 

Hoe laat is dit?  

 

SUZ: Half past six. We’d better get dressed for the party. Jy het 

nou ook status. The merry widow.  

 

CHARMAINE Rich, blonde and free. 

  

SUZ  Sy trek ’n spieël uit haar handsak en trek gesigte daarin. 

Kyk hoe lyk ek. Death warmed up.  

 

CHARMAINE At least is jou hare gedoen.  

 



 47 

SUZ Wat knyp my al heeldag so. No bloody wonder. Ek’t al die 

tyd my g-string verkeerd om aan.  

 

CHARMAINE Jou horlosie is agter. Dis al die nuus. Nou’t ons wragtag ons 

soapie gemis.  

 

SUZ Never mind. Ons vat nog een drink en ‘n pil. Sit dit af 

sweetie, daai een is erger as  ou Knypwagen.It ‘s about 

time’s time they took that bloody corpse off. Jissus, he’s bad 

news himself. 

  

CHARMAINE: Wag, wag wag ... 

 

 Berig kom oor: Onbekende man in veld naby Soweto gevind 

met ’n duik in sy pasaangeër. Die oorledene het klaarblyklik 

oor ’n nabygeleë rots gestruikel. Geen misdaad word 

vermoed nie. Die saak word ondersoek.  

 

SUZE :                    Die pacemaker het natuurlik sy gat gesien . 

 

CHARMAINE:         Wonder wat het van my mat geword ... 

  

ALBEI :                   Desnieteenstaande. 
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Hulle besef hulle het letterlik weggekom met moord. 

Sjampanje prop skiet ? Kar hoot?  

 

SUZE :                  Charmaine... 

 

CHARMAINE :      Suze.  Sit hoed op. Griekeland .. 

 

SUZE :                 Venice... 

  

CHARMAINE :      Hong Kong.. 

  

SUZE :                  Tokio...  

 

ALBEI :                Passion , here we come. Hulle begin dans, soos Jan-Jan net in 

sy onderbroek enter . 

DIE EINDE. 

 

 

  

 

 

 


