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SQ1: 

AFKONDIGING: Ebbith Joubert, Ebbith Joubert gang 5 asseblief....Ebbith Joubert, Ebbith 

Joubert, ile five please.....Attention all shoppers...someone has found a lost car key in ile 

three, if you can identify the car and the keyholder please come and fetch it from the Lost and 

Found counter.... Thank you....aandag alle kopers, iemand het sopas ‘n verlore karsleutel 

opgetel in gang drie, indien u die kar en die sleutelhouer kan identifiseer kan u die sleutel kom 

eis by die Verlore goedere toonbank.....Dankie....Dorris de Waal, Dorris de Waal, gang ses 

asseblief... ile six please.... 

 

1. Dorris de Waal: introduction  

DORRIS: (skreeu agtertoe)  Gaan vra vir Sammy om te kom help! Ek is op my lunchbreak! 

Jy weet, ‘n KITKAT-moment. Ek hol al die hele dag rond soos ‘n ma op ‘n matriekafskeid.  Dit 

is nie Dorris se shopping sentrum nie! Wragtag!  Kyk of julle ‘n ander Dorris in die hande kan 

kry, want hierdie een gaat nou nerens nie! Van die more tot die aand: Dorris doen dit! Dorris 

doen dat! Dorris iemand het six trays eiers laat val, loop kyk gou in die stoor kamer vir nuwes, 

onthou ons lewer ‘n diens vir ons customers, en ‘n happy customer word ‘n regular customer.. 

o, please...asof Manager Becker anyway moeite doen met ons customers...sit net heeldag 

daar in sy glassoffice en vee daai olierige skinkbordlappie oor sy bles en lyk important...(kyk 

vinnig om) Tel jou woorde Dorris de Waal, tel jou woorde...en sit ‘n soldaat voor jou smoel, 

as iemand jou vandag hoor pos hulle vir jou vinniger as ‘n spoedpos parcel.... Vandag is nou 

weer een van daai dae hier by ons by die shopping sentrum, ‘n mens leer ken mos nou maar 

die different feelings van certain days hier by ons.  Maar kyk, julle vang my nou vandag op ‘n 

goeie dag, daar is weer nuwe specials op die vloer, 12 large eggs for R8,99 en 1 Liter Clover 

Full Cream milk vir R5,00...nie bad nie hoor! As julle nou gaan koop voor die rush kan jy 

chop-chop veertig pannekoeke bak vir onder R20.  Ek het gesien daai suinige ou Marais van 

die Maitland-Hights was klaar hier deur, met drie trays eiers en ‘n hele vrieskoei se 

melkvoorraad.  Hulle sê daai Marais is so suinig, hy blaas tot die kers dood wanneer hy bid 

met huisgodsdiens – glo om die kers te spaar, want almal se oë is mos nou annyway toe, vir 

wat moet die ding dan brand?  Ek weet inelkgeval nie wat gaan hy met so baie eiers doen 

nie.  Watter tipe mens eet ‘n halfdosyn eiers op een dag! Tensy hy die goed wil laat uitbroei 

en kyk of hy lê-henne kan score... Maar vandag is ‘n goeie dag, behalwe nou vir die gehollery 

so heen en weer agter die customers aan, maar dit verander nie sommer nie, thats part of the 

job discription.  Maar ek like dit so.  
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Hier by die shopping centre voel elke dag vir my soos ‘n family reunion – familiar faces from 

all the different places. Ek ken my customers al, as hulle by my till kom betaal, dan voel dit 

asof ek deur my photoalbum blaai.  My ma het altyd gesê: ek is soos ‘n turksvydoring – as ek 

eers aan jou vatplek gekry het, dan sit ek for keeps!  Dis net sometimes, dan voel ek 

kompleet soos ‘n twintub tumbledryer wat om en om en om spin...dis die dat ek nou my 

lunchbreak gevat het, voor ou Manager Becker kom inspection hou.  (smile breed) Maar 

check eers hier (wys na haar naamplaatjie)  is dit nou classy of wat?  (lees wat op die 

plaatjie staan) Dorris de Waal – Floor Manager...die nametag is goldplated en gelaminate – 

the works.  Die ander tillslaners sinne is net geprint en gepress, maar die floor managers kry 

golden tags. Amper soos by die Olympic Games, jy kan maar sê ek is die Penny Heyns van 

die Pick & Pay! Very snazzy if you ask me! Manager  Becker sê as ons ‘n diens aan die 

publiek lewer, moet ons ten minste beskaafd lyk.  Customers betaal veel eerder by iemand 

wat respectable lyk as wat hulle by iemand iets koop wat lyk soos ‘n honeymoonlaken wat 

deurgelê is.   

 

2.  Geseppe’ – die groenterakpakker 

My pullover is nou so bietjie tight, maar nie so tight soos Geseppe’ sin nie, Geseppe’ is die 

italianer wat by die groenterak werk – nice ou, blykbaar wou hy destyds in Italië sy eie pasta-

restaurant open, maar het besluit om eerder in Suid-Afrika te kom werk om geld te spaar.  Dit 

is ook nou al tien jaar later, en Geseppe’ staan nogsteeds elke oggend in die groenterak 

besig om slaaikoppe af te spuit met ‘n waterkannetjie. Shame, partykeer dan sien ek hom in 

die pasta-rakke afloop en dan praat hy in Italiaans terwyl hy lag en gesels met die customers.  

“to make good pasta, you make it fresh...this Maggie-2 minute noodles is gemors, taste like 

paper...real pasta cant be made in two minutes! Its impossible! It takes love and pure 

perfection! Presto!”   Hy gaan meeste van die kere in sy lunchbreaks na die pasta-rak en dan 

deel hy resepte uit vir van die customers. Veral sy tamatie-pesto: “You cant buy souce in a 

tin. It will taste like iron, or copper.  You buy fresh form me at the veggie stall – i show 

you...tomatoes, smell, you smell the summer and the love, and onions, you know Dorris in my 

country there is a saying: Tomatoes is the food-casanova – it can have a love affair with 

anything you cook!” As Geseppe’ die dag in die pasta-rak was, drop die sales met meer as  

15 %,  dan gaan koop almal vars tamaties en uie inplaas van ‘n blik stew! Manager Becker 

het al so kwaad geraak, dat hy Geseppe se lunchbreaks heeltemal weggevat het.   
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Maar Geseppe’ worry nie, hy deel nogsteeds sy reseppe uit, maar nou net vir die customers 

wat kom groente en vrugte koop, en hulle is maar min...dit is mos baie makliker om ‘n pak 

Mcain frozen chips te koop, as om aartappels te loop staan en skil!.  

Dit is hoekom ek dink Manager Becker vir hom so klein pull over gekoop het, om hom te 

spite...Manager Becker het hom heeltemal te te klein geskat – ek weet nie wat is mans se 

issues met ander mans se sizes nie, lyk my dit is ‘n powerding.  Ek meen Geseppe’ staan 

seker maklik ‘n nommer 11 skoen vol, en wragtig, daar gee Manager Becker vanoggend vir 

Geseppe’ ‘n small-pullover....Shame, hy lyk soos ‘n poloni met ‘n rekkie om. Geseppe’ se 

arms en hamme probeer by elke gat uitklim wat hy kan kry, as hy buk om die tamaties in te 

pak, lyk hy soos die Victoria falls op ‘n goeie dag..... <steek sigaret aan> Ek dra ook eintlik ‘n 

extra large, en nou as ek vooroor buk is dit net klowe en kranse waar jy kyk.  Maar Cindy van 

die apteek sê a woman is like a menu – show what youve got! Maar ek weet nie aldag van 

Cindy nie, want op haar menu is alles op special of buy one get one free! My ma het altyd 

gesê sy moes eerder met ‘n Moslem getrou het.  Dit is net Moslems wat trou vir true love, 

geen man van vandag gaat met ‘n vrou trou deur net te loer na haar oë wat onder ‘n doilie 

uitsteek nie...no ways, hulle soek die hele skinkbord – van die koek tot suikerpot! My pa het 

eenkeer hom so gestrip na my ma weer tekere gegaan het oor die Moslem-storie, dat hy uit 

pure frustrasie vir haar ‘n budabeeld gekoop het vir haar verjaardag, toe het hy hom pikswart 

gesmeer met shoepolish soos Leon Shucster in You must be joking en ‘n hindoe-dans voor 

haar venster gaan doen (demonstreer) met bangles en bells – die hele works: hitcha curry 

curry jamboda, devadeshantero, ovasjanta derro, hitcha curry curry jamboda! My ma het so 

groot geskrik sy het net daar die polisie gebel en geskreeu daar is ‘n Arabier wat haar wil 

verkrag – my pa het op haar verjaardag in die tronk geslaap, en hulle het nie eenkeer weer 

gepraat oor moslems of hindoes nie.  My ma het wel die Boedha in haar tuin gesit met ‘n pot 

malvas op sy skoot – sy gebruik hom nou as ‘n centerpiece en ‘n blompot.  Ek het al vir haar 

gesê hulle moet die duiwelse gedoente weggooi op die scrapyard, want since daai Boedha 

daardie pot malvas vashou het hulle nog nie een seisoen geblom nie...  

 

3.  Smoking can harm you 

 Ag sorry! Laat ek net gou die ou siggret doodmaak, as iemand ‘n non-smoker is, dan is daar 

niks wat ‘n sinus so toeslaat soos siggretsmoke nie en met die nuwe rokerswet moet jy 

omtrent ‘n permit hê om in jou agterplaas enetjie op te steek...(druk die sigaret dood) ja ek 

weet rook is bad vir jou, ons sien dit mos elke dag op die pakkies geprint staan...your smoke 

can harm those around you....wat ek annyway nie altyd kop nie,  
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as jy langs iemand rook blaas jy mos nou nie jou smoke met ‘n tregter in iemand anders se 

keel in nie...dai bietjie puff wat daar uitkom is meer wasem en asem...maar ag wat, i respect 

others, if you dont smoke, i wont make you choke, sê ek altyd...ja, die sigrets is bad vir jou, dit 

vreet jou geld en jou longe...ek het deesdae so ‘n hoesie aan my, voel soos ‘n daddy-long-leg 

wat in my keel opklim, (gril) gee ek nou sommer myself goosebumps...Sies! Ai, maar as jy 

eers daai nikotien nanna geproe het, dan los jy hom maar moeilik.  Geseppe’ sê alles gee 

deesdae cancer. Hy sê  daar is so baie chemicals wat hulle gebruik om ons greens fresh te 

hou, hulle spuit sommer een blik DOOM uit op ‘n tros druiwe. En as die vrugtevlieë dan nou 

een vir een voelers in die lug loop lê kan hulle mos nou dink dat dit slegs is vir die humans 

ook!  Ek het net gesê: “Geseppe’, een mens is gelyk aan ‘n miljoen steekvlieë – jy sal die hele 

Paarlberg se wingerde moet leegvreet voordat daai chemicals iets aan jou sal doen.”  

Geseppe’ het my gevloek in Italiaans en toe die tamaties begin uitpak. (kyk na die sigaret, 

sug en sit dit weer terug) Ek moet seker try ophou met die rokery. Julle weet, Cindy sê my 

nou die dag, vir elke siggret wat jy aansteek word jy een jaar ouer! Ek het vir haar gesê: “dit is 

nou die grootste klomp cosmetic stront – pardon my french – wat ek nog gehoor het! As dit 

die waarheid was moes hulle al lankal loop inbalsem langs Cleopatra! Ek rook al oor die 15 

jaar, which then makes me way past my expirey date!”  

  

4.  Cindy se cosmetic care  

Cindy het my net op en af gekyk en gesê: “Well Dorris dear, jy hoef nie te worry nie,  jy lyk 

glad nie soos Cleopatra nie, jy lyk meer soos ‘n Egiptiese kameel, met geel hang lippe en 

nikotien nekvelle! Stop smoking, you gonna look dry like the Arabian Dessert in just a few 

years time.” Ek was daai dag so omgeroer soos ‘n soft serve icecream, ek het omtrent vir ‘n 

week nie Cindy gepraat nie. ‘n Mens kan ook nie altyd vir Cindy luister nie. She’s got a weird 

way of doing things. Julle sien, ek kry deesdae al my fashion tips by Cindy, sy is mos nou in 

cosmetics,  sy ken al die secrets for a better, younger you! Voor Cindy daar was het ek maar 

altyd my tips in die Huisgenoot gekry, Dit is by hulle dat ek geleer het van blue eyeshadow, dit 

laat glo jou oë meer dramaties lyk, en met ‘n touch of silver, lyk jy soos ‘n Bollywood Babe! 

Maar mense vat nooit die Huisgenoot ernstig op nie, kyk dan nou net die ding met Joost en 

Amore, toe die Huisgenoot gesê het dit was Joost met daai wit gaatjies onderbroek wat lyk 

soos ‘n moesilien kaasdoek, het almal gesê : “Nooit, nie ons nommer nege nie! Joost is ‘n 

waardige gesinsman! Arme Joost! The poor man has been framed!”  En ‘n week later toe sit 

hy weer op die voorblad met rooi gehuilde oë en ‘n onderlip wat bewe soos daai 

skudmasjiene in Virgin Active! Ek het geweet dit was hy, al van die begin af.   
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Die Huisgenoot sal mos nie lieg nie.  Ek sit altyd my Huisgenoot op my bedkassie langs my 

Bybel neer en dan bid ek sommer vir van die mense wat lifedramas en voorbladstories het, dit 

is maar my manier – to care for others. Jy hoef mos nie iemand persoonlik te ken om vir hulle 

troubles te bid nie – dit werk nie soos ‘n sentrale daarbo nie, jy kan maar net praat oor wie en 

wat jy wil, someone will listen. Shame man, dit is soos daai song, everybody hurts 

sometimes....ons almal het iewers ‘n ding wat seermaak hier binne...dis ‘n mooi song daai 

(sing ) When the day is long, and the night, the night is yours allone.  When you shure you 

had enough of this life, hang on, dont let yourself go, cause everybody cries, and everybody 

hurts sometimes.....Veral die einde...hold on, hold on....(kyk voor haar uit) Ja, ‘n mens moet 

net vasbyt, just hold on, no matter what....maar dit is ook makliker gesê as gedoen.  Nou het 

ek weer my draad verloor, o ja, die blue eyeshadow, mind you, dit is hoe ek vir Barney gekry 

het, met daai einste Bollywood-blueblusher, thank you very much....Ek moet eerlik sê Barney 

is nou die skerpste steakmes in die laai nie, maar ag wat, he’s got a good soul.  Hy het my so 

geloer en toe in my oor kom fluister: “Jou oë lyk soos die visvangpoeletjies op Margate se 

beach...”  Shame, dis sweet huh? Dis is seker die enigste keer dat Barney vir my ooit so iets 

gesê het, hy hou nie baie van praat nie. Dit is hoekom ek dit nounog aansit – vir Barney.  Toe 

ek dit vir Cindy sê het sy amper ‘n nuwe pot lavander Johnsons and Johnsons babycream 

laat val. “Nee regtig Dorris, a change is as good as a holiday! Barney het no taste what so 

ever! Hy was of daai dag gesuip of hy is colourblind! Jy lyk soos die cover van ‘n sixties single 

met daai blou eyeshadow! Besides dit, een van die customers het my nou die dag gevra of 

jou man jou slaan! Visvangpoeletjies op Margate se beach...dit is ‘n blêrrie corny pick-up line!” 

Ek wou my vererg vir Cindy, maar ek het later besef, Cindy ken dalk beauty tips like the back 

of her hand, maar nie true love nie, Cindy het al meer boyfriends as Krismis specials gehad! 

Ek het maar net geshurrup en sy het vir my die nuwe eyeshadow oor die counter gestoot. Ek 

het  iets moois gesoek vir ons anniversary.  “Try dit.  Dit is die nuwe cosmetic craze – copper! 

Sien jy, dit het tot glitters in, it makes your eyes pop! Dit maak nie eers saak wat jou skin 

complextion is nie, trust me, ek het vandag al drie keer ‘n eyewink, ‘n smile en ‘n luchinvite 

gekry! Barney gaan jou nie kan miskyk nie!”  Nou kyk, Barney is nie een vir tierlantyntjies en 

tossels nie! Hy is ‘n aardse mens, hy hou van Spur Specials en bier en blou eyeshadow....hy 

het my daai aand net een kyk gegee gesê: 

“Dorris, wat de hel gaan op jou oë aan? “ 

“Barney, dit is Copper-eyeshadow met glitters in, dis mooi nê, Cindy sê it makes your eyes 

pop!”  
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Weet julle wat sy sê hy toe? Hy sê Cindy lieg! Ek lyk soos ‘n SANLAM-spaarvark.  Dit lyk of 

ek  5sente op my oë balance! Ek was so geskok en het omtrent my Spur schitzel onder sy 

kaassous uit gesny. Barney het lank stil gebly en toe begin lag.  Hy het so gelag dat die 

mense agter ons se driejarige begin huil het. En voor ek kon keer toe lag ek saam.  Dit was 

die lekkerste anniversary wat ek nog gehad het, Copper eyeshadow en al! Nee, ‘n mens kan 

nie altyd vir Cindy luister nie.  

 

5.  Barney  

En besides, ek is happy met Barney. Kyk, ons marrige was ook nou nie net moonnigths in 

white sattin nie, alles behalwe. ‘n Mens kry maar jou ups en downs, en almal kry ook nie red 

roses and violets nie, partykeer moet jy maar settle vir ‘n babberton daisy of ‘n vetplant.  Maar 

ek is happy, truly ek is.  Ek het vroeg met Barney getrou, op 22, ek het gesê hy is my delayed 

21st gift.  Ek sê nou nie ek is ‘n wilde girl wat sommer net sê hiers ek nou, kom ons trou! As jy 

weet daai is jou true love dan moet jy hom vat, life is to short, and a human’s breath even 

shorter...as jy weet jou  ysterpot se deksel pas gaan jy mos nou nie jou tyd mors met 

tupperware en Gladwrap nie, jy weet mos dit is joune...Ek en Barney pas mooi bymekaar.  Ek 

glo hy is gelukkig by my.  Hy kla nooit nie, mind you, hy kry nooit kans om te kla nie. Shame, 

ek moet hom nog ‘n luitjie gee en sê van die eier- special dat hy vir ons kan kom kry, dan kan 

ek vir hom iets nice maak vir aandete, dalk French Toast met syrup en kaas. Shame, ek 

onthou nog op ons troue, toe ons daar voor die dominee staan en luister na die kinderkoor 

wat almal haasbek of vals was, i am the happiest bride on the face of this earth.  Toe die 

dominee kom by die deel : “Beloof jy, Bernard de Waal, om vir Dorethea Visagie te neem as 

jou eggenoot, om haar lief te hê en by te staan, in siekte en in nood, vir altyd, tot die dood jul 

skei...” het ek oorgeleun en liefies in sy oor gefluister:  

“Barney, ek wil net vir jou sê, die dag as ek jou ooit met ‘n ander vrou vang, met of sonder 

klere, sal ek jou kom soek en ek sal jou skiet soos ‘n blesbok in die Laeveld.  En dan sal ek 

vir my ‘n nuwe handbag laat maak van jou gatvelle....i promise, voor in hierdie NG-kerk met 

hierdie lelike blomme, ek sal dit doen...verstaan jy my mooi? “  Barney het so gebewe teen 

die tyd dat ons die ringe aangesteek het, een van die strooijonkers moes vir hom ‘n 

brandyball van die troukoek af bring vir bietjie suiker.  Ek weet tot vandag toe nie of Barney ja 

gesê vir my of vir die Dominee nie, maar o well, ons is happy.  Dit is net partykeer bad oor die 

kinders.  Dit is maar net ek en ou Barney.  
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Ons het so lank getraai vir ‘n ou kleintjie, het tot later Dokter toe gegaan vir checkups, i mean, 

ek het vyf broers en twee susters, met my dinge is daar nie fout nie.   

Die Dokter sê toe die problem lê by Barney.  Sy pype is glo so verstop nie eers ‘n loodgieter 

sou hom kon fix nie. So since then is dit maar net ons twee.  Maar ag, dit is ook maar beter 

so, ek meen children cost money! Ek sien mos nou hoe lyk dit as die Back-to-school 

premotions begin.  Dit kos al R20 vir ‘n ringbinder, en die Sub A’tjies moet tenminste drie hê.  

Nee, kinders is duur, en ek sê altyd, as ek so na Oprah en Dr. Phil kyk met al die teenage 

pregnancies, ‘n kind is nie ‘n jack russel of ‘n puppy nie, daai is ‘n mens wat eendag moet 

werk en ‘n huis moet opsit vir ‘n vrou en kinders.   Hoe sou ek en Barney ‘n kind kon groot 

maak en college toe stuur? Ek meen, ek is hier by shoppingsentrum en Barney by die 

motorcar-breakdown services.  Wat sou my kind geword het? ‘n Carwatch! Some choices 

word maar vir jou gemaak daarbo, dan moet ‘n mens nie tee praat nie.  ‘n Mens word soms 

alleen by die huis, ek verlang na goed soos cupcakes en bedtimestories.  Ek bak sommer 

elke jaar vir Barney vir sy birthday ‘n prentjiekoek – sommer net om te voel hoe dit voel. Ek 

het hoeka hierdie jaar vir hom ‘n trekker gebak, met smartie-wiele en ‘n drop-

skoorsteentjie....te cute vir woorde. En daar beginne Barney huil toe ek die koek se kersies 

aansteek, en Barney huil nie sommer nie.  Toe ek weer sien toe tjank ons altwee so dat die 

icing aan die smelt gaan in die son.  Shame, en dan sê mense cowboys don’t cry.  

Ek het hom toe maar gestick by die Wimpy vir ‘n wafel en icecream daai dag.   

6. Kinders 

Nee, ek weet die baby-ding vat aan Barney se binneste.  Ek sien baie keer vir Barney op en 

af loop tussen die speelgoedrakke deur, dan is hy alewig besig met die rugbyballe of 

karretjies, nee, ‘n man moet ‘n seun hê.  Ek weet mos nou hoe voel dit om broers en susters 

te hê en om ‘n vol flat groot te word.  Barney ken nie dit nie, ek kan sien hy soek nog ‘n asem 

in die huis.  Maar met kinders is ook nie aldag net cupcakes en cherries nie. As ek darem 

sien hoe van hulle tantrums gooi hier in die shopping sentrum dan trek my keel sommer 

droog van kwaadgeit.  Ek het nou die dag sommer een laatie gefoeter, net daar voor sy ma. 

Toe ek weer sien slaat daai kind neer vir die sweetsrak en hy skreeu en huil so dat sy oë 

omdop soos ‘n hondsdol meerkat. Die arme ma staan soos Lot se vrou. En wragtag, sal 

daardie klein helsem opspring en die chips van die rakke af begin gooi...nee kyk, toe clip ek 

my nametag af en gaan help die arme vrou.  Ek het by haar gaan staan en gesê: “Listen lady, 

i am here as al woman, not as a shop assistant...please stand back.” En toe gryp ek daai 

mannetjie aan sy coller en slaat vir hom met die plathand,  hy traai nog om my hardloop soos 

‘n Merry-go-round, maar sodra hy verby kom dan foeter ek hom so drie houe op ‘n slag.   
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Toe hy die laaste keer verby kom toe gryp ek hom en kyk hom vas in die oë: “Luister, jy is ‘n 

blêrrie ongeskikte mannetjie! Vir wat wil jy sweets hê, jy is klaar so hiperaktief soos ‘n 

hamster op ‘n wieletjie. Hou op om so vraatsig te wees, daar is kinders in Kayalitcha wat nog 

nooit eers ‘n choclit gesien het nie en wat ook nie eers ‘n ma het nie! Jy gaan tel nou al daai 

chips op, en loop gee jou ma ‘n hug en sê jy is sorry! Nee magtig man. Sy het vir 9 maande 

jou rond gedra en jou vuil doeke skoon gemaak. Sê vir haar jy is sorry!”  Hy  het sy oë UFO-

sourcers geskrik en met hang skouertjies sy ma gaan soen en die chips opgetel.  Ek het 

amper daardie dag my werk verloor, as ek nie my nametag afgehaal het nie, was dit tickets 

met my. Maar die ma het by my till kom betaal en die klein klits het my even ‘n drukkie en ‘n 

bottel Lux - body wash gegee wat sy ma gekoop het. Shame... Nee wat, dit is sulke tye dat ek 

half bly is ek en Barney het maar net mekaar. But you get good ones as well, hier kom 

eendag ‘n jong laaitie by my till aan. Mooie kind, swanky blonde kuif en chocolate brown 

eyes...met ‘n leather jacket wat so bespuit is met die Hugo Boss dat ek my tissue moes 

uithaal om my neus af te vee.  Ek sien die mannetjie trap-trap ongemaklik rond.  Nou kyk, ek 

weet al as die  jong mannetjies lyk soos ‘n Jack Russel wat ‘n skaaptjop gesteel het, dan soek 

hulle net een ding. Siggrets. Nogal Peter Styvesant. Ek vra nog ewe in my ma-stem: “Is jy nie 

te jonk om te rook nie”  En wragtag, charm daai sestienjarige mannetjie my agter die till uit. 

Nou kyk, ek weet ou Millecent is vol nonsens by die kiosk, sy vra altyd almal se ID’s.  Ek vra 

nog: “Filter of Extra mild.” Daar slaat daai kind ‘n blank, dit het gelyk of ek hom ‘n wiskunde 

hoërgraad som gevra het...Ek kon sien hy het nog nooit ‘n siggret in sy lewe aangesteek nie. 

Ek het by Millecent ‘n pakkie Extra mild loop bedel en dit vir hom oor die counter gestoot. 

 “Vat die, hulle is ligter...anders gaan jy jou longe uithoes vanaand.  

En wragtag, die volgende dag net voor lunch was hy weer daar. “Gmf! Jy speel nie nê!  En 

daar kom hy uit met die hele sak patats! Hy rook nie, want hy is ‘n swemmer. Amper soos 

Ryk Neetling. Glo besig met ‘n oefenry om sy Free State baadjie te kry.  Dit is alles net vir die 

image. Julle sien, die mannetjie het ‘n bike gekry vir sy sestiende verjaarsdag, nou kyk ek 

weet, die jong girltjies laaik ‘n man met ‘n ysterperd. I know, ek was dan self een van daai! En 

nou net om ‘n statement te maak, sit hy vir hom ‘n sigret agter die oor soos die ouens in die 

action-movies maak. En raai wat doen hy met al die sigrets wat hy koop...Take a guess? Hy 

deel dit uit vir die rokers by die skool, los net vir hom so tweetjies vir agter die oor. Dit was 

wragtig die eerste keer dat ek so iets hoor! Hy het gefluister: “Tannie sal nie sê nie nê, die 

ouens by die skool dink al klaar ek is ‘n moffie omdat ek swem in ‘n speedo!”  
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’n Moffie? Oorlat hy ‘n speedo dra? My man Barney dra nounog sy speedo as hy die tuin 

natspuit en hy is versker nie ‘n moffie nie! ‘n Sight for sore eyes maybe, maar nie ‘n moffie 

nie. Die kind se lag het sommer so uit sy binneste gekom dat ek ook naand aan die lag 

gegaan het.En net daar flash hy vir my sy Golgates en sê hy gaan vir Barney vra of hy my 

kan kom haal vir ‘n spin! Ek het hom sommer geslaan met die special-blaadjies wat by my till 

gelê het. 

“Sal jy nou ‘n ou getroude vrou so staan en charf! Toe weg is jy! En sit op daai Spaceship-

keps van jou, ‘n bike is ‘n gevaarlike ding! En o by the way, wats jou naam? Jaco!   

“Aangename kennis Jaco. Hoor hier, as jy weer siggrets nodig het, kom vra by my till. Your 

secret is safe with me. See you tomorrow sweety pie, same time, same place.. Ek is maar 

hier. Same time, same place...” 

Die kind het onder my vel ingeklim. Hy het gister weer hier aangekom, met arms vol 

Energades en Powerbars.  Hy swem vandag proewe, seker die dat hy nie luchtime hier was 

nie. Ek moet nog sy siggrets by Millecent loop kry, maybe a small gift ook, want as daai kind 

vandag span gekry het gaan dit wraggies ‘n special dag wees vir my. Daai is my aangenome 

kind, sonder legal papers natuurlik, sommer so aangeneem in my hart. 

Daar is darem nog good ones out there wat nie hulle ophou met gangs en drugs nie.  Daai 

kind is ‘n angel without wings! Kinders maak mens se lewe vol.  Maar dis hoekom ek sê  ek 

en Barney is soos hotdogs and stew, always together – for better or for worse! 

Nee, ‘n marrige is nie sommer vir enige iemand nie, ek wens soms ‘n mens kon ook aansoek 

doen vir ‘n marrige soos vir ‘n karliksens, if you bump once you fail! Daar sou minder hartseer 

gewees het, maar mind you, kyk net hoe baie ongelukke is daar op die paaie, en meeste 

mense daar het hulle liksense...it just all ads up – they dont follow the rules.   En dit is wat 

mense nie weet nie, marigge het ook sy rules...if you like it or not!  

 

7. Die strawberry sex scandal 

Dit is soos nou die dag hier in die shopping sentrum wat hier ‘n ding gebeur, maar ‘n lelike 

ding! Ek wil nou nie so hard skinder nie, want die mure het ore, maar ons almal is maar effe 

gatvol vir Manger Becker. Maar niemand kan iets sê nie, want hy sit met die power, die 

salaries en die krismis bonusse.  Nou ek en Cindy het al baie geskinder oor daai doughnut-

hairdue van hom. Cindy sê dit kan nie brillcream wees nie, ons het nie dit in stock nie, dit ruik 

vir haar soos Coconut Sun Tan Lotion. Ek het net gesê:  

“Nou hoe weet jy hy ruik soos Coconuts? In elkgeval, watter tipe mens gebruik Sun Tan 

Lotion in sy hare? Seker omdat hy dink die son skyn by sy watsenaam uit!”  
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Maar Misses Becker is ‘n beaut van ‘n vrou. Lang bruin kop lady, seker ook al mid-fifties, met 

‘n Julia Roberts smile. Hoe sy en Manager Becker ooit getrou het, weet net die pous alleen! A 

complete miss-fit! Maar shame, elke middag hier by one’o clock se kant dan bring Misses 

Becker vir hom toebroodjies in so ‘n shocking groen kosblikkie.  Dan trippel sy hier verby soos 

‘n Boswell Wilkie sirkusponie met  Celine Deon perfume en high heels  tot in sy office en dan 

eet hulle saam die kosblikkie leeg tot na twee. Nogal sweet vir a married couple, so saam-

saam met ‘n ham and cheese sarmie en ‘n koppie tee.  En die dag soos al die dae tevore 

kom Misses Becker weer ingehuppel so opgewonde soos ‘n Durban July Reisies perd tot in 

sy kantoor. Maar skielik kom sy weer uit. “Ekskuus tog, waar is Bollie? Is hy uit op bussiness? 

Ek het dan nog netnou met hom gechat?” En voor jy kon sê Special prizes gooi Misses 

Becker ‘n tantrum wat ‘n tweejarige sou laat bloos.  Dit is net trane en maskara waar jy kyk! “I 

want my husband now! We have an apointment! GET HIM HERE BEFORE I AM GOING TO 

CRACK!” Die hele shopping centrum hol rond soos vlakhase onder ‘n spotlight, al die gange 

word deursoek en daar word selfs ‘n afkondiging gedoen, want toe het Misses Becker alreeds 

dertien bottels Purity stukkend gegooi en sy begin mik vir Geseppe’se tamatiekassies.  En dit 

is toe net daar dat die bom bars.  Martin wat rakke pak by die Deli kom skielik uit die kombuis 

gehol, met oë so groot soos doughnut-sirkels.  En Misses Becker sien hom natuurlik raak, 

nog voor ons kan keer, storm sy daar in met ‘n vreeslike dramatiese Madel Terblanche’ kyk in 

haar oë: “O my Bollie, is hy hier binne? Wat is fout, het hy iets oorgekom, sê vir my is dit sy 

hart...o my darling Bollie! Where are you? “ En daar kry sy toe haar darling Bollie, saam met 

Milly, die matriekmeisietjie wat die jamtertjies versier vir ‘n vakansie job.  Bollie is vol van die 

icingsuger , hy lyk soos Frosty the Snowman op ‘n slegte dag - en Milly sit daar, kaal 

koejawel, met twee strategies geplaaste strawberries en ‘n mond vol jam.  Haai shame, dit 

was terrible....Manager Becker wat vir Milly try toegooi met ‘n vadoek, en sy wat sit en skreeu 

soos ‘n brandalarm.  Misses Becker het lank daar gestaan in die deur, toe het sy omgedraai 

en in sy office gaan wag.  Manager Becker het later daar uitgestorm kantoor toe, en toe ons 

weer sien het hulle soos elke middag saam-saam die shocking groen kosblikkie sit en leeg 

eet.  Party vrouens is net sterker as ander....hulle is nog van daai soort wat kaalvoet oor die 

Drakensberge moes loop.   

 

SQ2:  AFKONDIGING: Aandag alle kopers, attention all shoppers.  Neem asseblief kennis 

dat die Graankos en beskuit afdeling geskuif het na gang 4. Please note that the cereal and 

biscuit ile has moved to ile number 4.  Cindy Laurens, Cindy Laurens gang 3 asseblief.  Cindy 

Laurens, Cindy Laurens ile 3 please... 
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8. Diets  

DORRIS: Ja een, soos ek gesê het marigge is no picnic. Ek het dit darem lucky gestrike, ek 

weet nie, miskien is ek en Barney  een van die min soulmates wat mekaar gevind het, want 

ons twee pas perfek soos ‘n puzzelpiece.  Cindy sê vir my nou die ander dag dat 90% van 

alle mans wat hulle vrouens verneuk net iemand wil hê wat luister. Luister! Ek het vir haar 

gesê: “dan is dit maar ‘n pretty akward manier van luister! Wil jy vir my sê 90% van alle mans 

se oordromme sit in hulle broeke!”  Cindy het gesê dit die reine waarheid, Oprah het self so 

gesê en Oprah sal nie lieg oor sulke dinge nie.  But it made me think, luister ek darem vir 

Barney as hy praat? Kyk moenie ‘n fout maak nie, ek praat baie, partykeer praat ek sommer 

onder Riaan Crywagen uit as ons die 19:00 nuus kyk.  Barney is meeste van die tyd stil, maar 

dit is juis hoekom ek so baie gesels, ek doen dit mos nou namens ons altwee. Maar een ding 

weet ek, as Barney wel die dag iets sê dan shurrup ek en ek luister.....As dit stil is dan raak 

Barney groot wyshede kwyt, dan luister ek sommer met my hele hart.  Soos nou die aand toe 

ons sit en 7de Laan kyk, haak hy skielik af: “Weet jy Dorris, ek moet jou nog eendag Margate 

toe vat...jy sal dit laaik. As die son sak lyk dit of hulle ‘n blik orange paint in die see gegooi 

het...i promise you, jy kyk en kyk en kyk tot jou oë traan so mooi is dit...”  Is dit nie beautifull 

nie! ‘n Blik orange paint in die see gegooi het....<steek sigaret aan> Barney sê so min iets, 

maar as hy iets sê kom dit sommer so uit sy hart uit, en ek is so bang ek mis hierdie goed as 

ek nie luister nie.  Ag, ek weet mens moet nou nie depressed raak oor doodgaan en sulke 

dinge nie, maar wat as Barney dalk eendag voor my moet gaan? Ek moet hierdie goed hoor, 

sodat hom eendag kan onthou as ek dalk alleen moet agter bly....Ag but lets not talk about 

serious stuff! Life is to short! Dit is hoekom ek sommer heeltemal my diets gelos het – oor 

daai einste motto Iife is to short .  Ek wil tog nie eendag weggaan en dan het ek net ‘n greek 

salad geeet vir die langpad hemel toe nie! ‘n Mens sal mos honger word as jy nou jou 

engelvlerke gekry het en jy moet so hoog moet opvlieg! Nee wat, ek soek dan eerder ‘n goeie 

Spur Snitchzel, chips en chocolate brownies.  Ek het gou gesien ‘n diet werk nie vir my nie, 

maar ek het laas jaar besef my jeans begin almal bietjie span oor my stêrre, maar ek het ‘n 

blinde oog gegooi en dit try cover met my T-shirts. Dit is eers toe Barney vir my sê as ek buk 

lyk dit of ek twee bulldogs in ‘n streepsak toegebind het, dit is die eerste en die enigste keer 

wat daar in ons huis moleste was.  Ek het vir Barney gegooi met ‘n warm vetkoek en vir om ‘n 

kol op sy voorkop gebrand – dit het gelyk soos ‘n afdruk van die Oos-Kaap op ‘n landkaart, 

mooi netjiese buitelyne tot onder sy kuif in! Ek was so upset ek het die volgende oggend 

verskillende diets by Cindy gaan kry.  Ek het half beginne bad voel oor die hele ding met 
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Barney, dat ons nooit sou kon kinders hê nie, ‘n vrou gaan soek mos eerste die foute in haar 

eie binneste.  Ek wou mooi lyk vir hom – ‘n sort of peace offering, dat hy nie so bad hoef te 

voel as hy in die aande alleen met my opgeskeep moes sit nie.   Maar as you all know 

Barney, sê die helsem niks! Hy sê nie ek lyk mooi nie, hy sien nie eers my nuwe jeans of 

blouses nie, boggerol. En toe een aand op my birthday sonder ‘n enkele koeksister of ‘n party 

fikkadel gooi ek ‘n tantrum! “Barney de Waal, jy is ‘n blêrrie baksteen met geen siel nie! Jy 

sien nie eers hoe mooi lyk  ek nie, ek het nog nie een kompliment gekry van jou af nie, jy gooi 

net ‘n blinde oog na my kant toe! Wat de hel is fout met jou? Is jy nie meer lief vir my nie? Jy 

onthou daai dag voor die preekstoel? You made a promise – for better or for worse...jy kan 

nie nou terug gaan op jou woord nie!”  Barney het lank stil gebly en weet julle wat sê hy toe? 

Hy sê hy het met my getrou vir my binneste, vir wie ek is. Hy sien nie eers ek lyk mooi nie, 

want ek lyk mos nog altyd so. Toe raak hy bietjie omgeellie en brom onderlangs oor diets wat 

vroumense beneuk en bedonnerd maak en toe kyk hy my vas in die oë en sê: en net vir my 

gesit en kyk en toe gesê: “Dorris,los nou die klomp haaskos en dan stick ek jou vir  ‘n 

icecream. Om te sê  Happy Birthday van my af.”  En net daar het ek die diets gelos, en ek en 

Barney het die hele Wimpy in die rooi geeet.  Barney was lief vir my – for better or for worse.  

Hy het my maar gevat nes ek is. Nee ek vat nie nonsens nie, ek is ‘n sterk vrou, when you 

live life the hard way, you learn to make the best of it. Ek het ook nie altyd alles gehad nie, 

met agt kinders in die huis waarvan ek die jongste was, was dit nie altyd maklik nie. Ek het 

altyd almal se handdowns gekry.  Van klere tot skryfbehoeftes. En daarom was ek die enigste 

kind wat nie ‘n calculator gehad het nie. Toe ek uiteindelik my suster se calculator kry, is die 

ding al so deurmekaar en disleksies dat ek amper Standerd 1 Wiskunde druip.  

Ek het toe geleer tel op my vingers en het so deurgegaan tot in Matriek.  En guess what, ek 

het my B gekry vir Matriek wiskunde, i thank you very much! My ma was so exited, ek dink sy 

wou gehad het ek moes ‘n rekenmeester of iets fancy word, maar ‘n office job is nie vir my 

nie. I am a people’s person....ek hou van mense, en hier by die shopping sentrum kry ek best 

of both. Ek werk met syfers en met mense...jy weet, mense hier is soos Smarties.  Ek praat 

nie van verskillende kleure nie, ek steur my nie aan politics nie, ek praat van hulle slogan – 

Whatalotigot....mense hier het almal stories.  Ek sien hulle so as ek hulle groceries oplui en 

deurscan.  Party se stories staan sommer so op hulle gesigte geskryf, maar ander moet jy 

eers so bietjie deurblaai voor hulle oopmaak....Jy leer hulle later uitken, soos ‘n mens best 

sellers raak sien in die CNA.   
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Ek sien mos nou veral met die ou mensies – hulle leef vir Krismistyd as die kleinkinders en 

aanhangsels kom kuier.  Ek dink Krismistyd is Misses Marais se favourite time off the year. 

Boney M het nog nie eers oor die speakers begin speel nie, dan kom sy hier in met haar 

mandjie en parkinsens-handjies en begin haar krismisshopping. Ek het haar al gevra: “Misses 

Marais, waarom kom koop jy so stuk-stuk? Jy lyk soos ‘n vinkie wat heen en weer vlieg met 

twee grassies in die bek. Moet ek nie bietjie help dan pak ons vir jou ‘n dubbel trollie vol nie, 

dan hoef jy mos nie elke dag terug te kom nie.”  Dan lag sy dat haar bollatjie skeef trek. Ek 

dink sy laaik die musiek en die mense en die fairy lights.  Daar by die ouetehuis is alles maar 

vaal. Net so ou plastiek boompie met afvlerk-engele en geroeste tinsel. Maar hier by ons by 

die shopping centre is die lewe, and the joy of christmas. En die jaar is dit ‘n special jaar! 

Missis Marais se kinders kom kuier die christmas by haar, Dorette-hulle ry spesiaal deur 

vanaf PE. en slaap by haar oor, dan gaan hulle vir Kersfees na Riaan se ma-hulle toe. Dis die 

dat ek haar moes help met die skaapboud, dit is Dorette se favourite, al vandat sy klein was.  

 

(ligte verdonker en kersfeesmusiek – Boney M, begin speel)  

SQ 3 :  Jingle bells rock  

 

9. Mev. Marais  

Ek weet nie, daar is mos net iets specials aan Christmas-time, dit is daardie time of year wat 

jy die stof en duwweltjies van die afgelope jaar van jou voete af skud en nuut begin. Maar as 

jy so oud is soos Missis Marias, hoe begin jy van voor af? Ou mense is mos soos engele.  

Hulle kan nie meer sonde doen nie, hulle wag net vir hulle tyd om verby te gaan. Ek wonder 

baie kere hoe voel dit om oud te word soos Missis Marias, jy weet, kompleet soos ‘n blêrrie 

ou kar, vol duike en krapmerke, met ‘n enjin wat opcease en los moere in al die important 

places. I mean, die  ouderdom kom trek sommer so in jou lyf in asof dit ‘n bordinghouse is, en 

voor jy kan keer nooi hy al sy maters Parkensins en rummetiek ook nog saam.  Nee, daai 

ouetehuis is nie goed vir haar kop of lyf nie. As jy elke oggend moet sien hoe word die 

sitplekke in die eetsaal leeg beginne jy te wonder, wanneer is dit my beurt. Gelukkig is sy en 

Ennie nog in die selfsorgeenheid met hulle eie woonstelletjies. Ennie maak nog tuin, maar ek 

weet nie vir hoe lank Missis Marais nog daar sal kan bly nie. Ek het al gesien hoe vou sy haar 

hande op haar skoot sodat Nurse Botha nie kan sien hoe erg hulle al bewe nie. Maar Ennie 

kyk mooi na haar, sy laat haar lag. Ek en Ennie rook partykeer skelm ‘n siggret as Missis 

Marias tee gaan maak. Ek het al so baie met Ennie baklei oor haar rokery, sy rook hopeloos 

te veel vir ‘n vrou, maar sy sê die skade is gedoen, sy rook al oor die veertig jaar, daai bietjie 
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teer wat sy opgaar is net ‘n filler vir die potholes daarbinne. Nee Ennie is ‘n ander koppie tee! 

Ennie het hoeka laas christmas die hele shopping centre op hol gehad!  Eers het sy almal 

geloop en vloek, toe twee liters melk laat val en ‘n hele dosyn eiers gebreek. Toe het sy op 

die Santa Clause se skoot gaan klim en vir hom gesê sy soek ‘n nuwe paar tande vir kersfees 

want die ouetehuis se vleis is taai!  Toe sy moet betaal haal Ennie ‘n R10 noot uit en 

verduidelik vir die assistent sy het haar laaste honderd rand getrek vir haar groceries voor sy 

moet hemel toe gaan.  Na ure se verduideliking dat dit nie ‘n R100-noot is nie, maar ‘n R10, 

begin sy so te huil dat al die kinders van die speelgoedrakke kom kyk wat gaan aan. Nog voor 

ek my beursie kon uitpluk kom Manager  Becker daar aan en gee vir haar alles verniet – ON 

THE HOUSE, MERRY CHRISTMAS! Ennie het daai die dag die carwatch R50 getip en haar 

rede: Ons oumense kry nooit iets nie, die ouetehuis gebruik in elkgeval ons geld vir 

poeiereiers en cheap mince! En toe speel sy so bietjie malkoppie en two ticks: Merry 

Christmas for you to!  

Ek het gisteraand gou die skaapboud oorgevat, en ek weet ek moet nou nie brag nie, maar 

my skaapboud is nou wragtag Kook-en-Geniet quality ! Ek het even ‘n  fancy gravy gemaak 

met roosmaryn en baconbits! Ek het sommer gehelp om vir die kleintjies ook ietsie toe te 

draai, Missis Marias sukkel met die selotape en die skêr. Ons het een van haar roosboompies 

ingedra en dit versier met fairy lights...dis lyk amper soos ‘n feetjieboom....die kleintjies....die 

kleintjies sou mal gewees het daaroor. Dit moes regtig ‘n special christmas gewees het die.  

Dorette het gisteraand gebel, hulle kom nie meer nie...Sy het gesê hulle ry sommer deur, 

maar volgende jaar maak hulle dit ‘n dubbele kersfees....Ek weet net nie of Missis Marias hier 

gaan wees vir nog ‘n kersfees nie...’n mens leer om maar so van dag tot dag te lewe, terwyl jy 

nog kan...  Ek het haar sommer oorgenooi om by my en Barney te kom skaapboud eet, al is 

dit dan nou al verby die 25ste....ja nee wat, hierdie jaar hou sy heeljaar kersfees.  

 

(die ligte verander en ‘n aankondiging gaan weer aan:   

 

SQ 4: AFKONDIGING: Dorris de Waal, Dorris de Waal, gang ses asseblief....Dorris de 

Waal, Dorris de Waal, ile six please.... 

 

DORRIS: En nou? (kyk verbaas op haar horlosie) Kan lunchtyd dan nou al verby wees? O 

bok in die hok, kyk waar staan die klok! Ek sal moet skadêdel! Ek het nou so gepraat ek is 

onder die kort wyser deur sonder dat ek dit eers agter gekom het! (begin haar beker en 

sigarette optel) As ek nou nog laat ook is, is Manager Becker weer so deurmekaar gekrap 
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soos ‘n Indiese kerrie op ‘n goeie dag.  Besides, ek het nog ‘n paar errors to run, en ek moet 

nog vir Barney bel vir daai specials.... Nou maar laat ek skuif, Dorris to the rescue! Ek het nou 

so gesels ek het nie eers by lees of eet uitgekom nie, ek wou nog vir my die Blokkiesraaisels 

en Suduko uitgeknip het vir vanaand, gewoontlik speel ek en Barney net na 7de Laan bietjie 

UNO en as hy TV kyk dan vul ek my Suduko in, oulike speletjie, skud al daai geroeste 

skroewe hier bo los. Ek koop elke dag die koerant en lees hom van voor tot agter. Barney het 

eenkeer gesê ‘n vrou wat nie weet wat in die wêreld aangaan nie se kop is so dig soos ‘n 

ziplock-plastic bag. Wat help dit jy weet van facials creams en fancy make-up tips, maar jy 

weet nie eers wie is die president nie?  Nee, Barney like ‘n slim vrou wat die wêreld in die oë 

kan kyk, hy sê as ‘n mens Cindy se kop moet oopskroef sal daar net ‘n bol watte,  nailpolish 

remover en ‘n Greek Salad  lê – no insides! Ek het hom geskel en gesê dis nie mooi om 

ander mense so te judge nie, Cindy is maar ‘n ander dam se gans – let her be. < maak 

koerant oop>  

Hey wait a minute mister  Post man! Kyk net hier....Kranige swemmer noodlottig in ‘n 

motorfietsongeluk beseer....nee, asseblief....nee....Jaco Vermeulen, (16 jaar) kranige 

swemmer, is noodlottig in ‘n motorfietsongeluk beseer. Die botsing het plaasgevind voor die 

Pick & Pay sentrum in Nelson Mandela Rylaan....Jaco was ‘n lewenslustige jong seun, ‘n 

staatmaker, ‘n kranige sportman.....my sweety pie...my engelkind....ons almal gaan jou baie 

mis......die donnerse motorbike.... 

 

SQ5: AANKONDIGING: Dorris de Waal, Dorris de Waal, gang ses asseblief....Dorris de 

Waal, Dorris de Waal, ile six please.... 

 

Right.....laat ek move....julle vang my op ‘n goeie dag vandag....dis nie al dag dat ons nuwe 

uniforms en nametags kry nie....julle moet gaan kyk, daar is weer nuwe specials op die vloer, 

12 large eggs for R8,99 en 1 Liter Clover Full Cream milk vir R5,00...nie bad nie hoor! As julle 

nou gaan koop voor die rush kan jy chop-chop veertig pannekoeke bak vir onder R20.  Ek 

moet vir Barney loop bel. Ek moet nog vir Millecent gaan vra vir daai pakkie sigretts en ‘n 

sweety pie....net vir ou laas......Ek moet waai....maybe sien ek julle sometime....next customer 

please..... 

 

SQ6: IMAGINE 

 

DIE EINDE 
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