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KARAKTERS 

 

 

JESSIE (JESSIE) KOTZE:  Jessie is in haar dertigs, bleek en fisies effens onstabiel.  

Dis slegs in die laaste jaar wat Jessie beheer oor liggaam en siel gekry het, en vanaand 

is sy vasberade om hierdie kontrole te behou.  Sy dra ŉ broek en lang swart trui met 

sakke.  In een van die sakke het sy ŉ notaboek, en ook ’n pen wat sy dalk agter haar 

oor of aan een van die trui se sakke vasgemaak het.  

 

Jessie hou oor die algemeen nie daarvan om te praat nie.  En mense vind selde haar 

skerpsinnigheid amusant.  Sy het ’n rustige energie vanaand, sy weet wat sy wil hê, en 

is duidelik bewus van die tyd wat elke minuut verbygaan.  Vreemd genoeg, was JESSIE 

nog nooit so spraaksaam en aangenaam soos hierdie aand nie, maar ons moet weet dat 

sy nie altyd so is nie.  Daar is ’n gevoel van bekendheid en vertroudheid tussen die twee 

vroue wat kom van jare se saamleef.  Hulle gesprekke is kort en vinnig, en hulle 

liggaamstaal het ’n gevoel van roetine en gemaklikheid. 

 

THELMA KOTZE:  Thelma is Jessie se ma en in haar vroeë sestigs.  Sy begin haar 

ouderdom voel en neem dinge rustig wanneer sy kan.  Sy sal toelaat dat iemand haar 

help wanneer sy kan kry wat sy wil hê.  Sy praat vinnig en aanhoudend.  Sy glo vas 

dinge is soos wat sy sê dit is.  Haar stoerheid is meer ’n innerlike as ’n uiterlike 

kwaliteit.  Sy steek graag haar neus in ander se sake en hierdie is haar huis. 

 

STEL 

 

Toneelstuk speel af in die hede en aksie begin om ongeveer 8:15.  Werkende horlosies in 

die kombuis en op ’n tafel in die woonkamer moet regdeur die toneelstuk vir die gehoor 

sigbaar wees. 

 

’n Huis êrens op ’n afgeleë grondpad.  Die woonkamer en kombuis skakel aaneen, en die 

voorkamer lei na die slaapkamers.  Vanuit die voorkamer se dak hang ’n trektou wat ’n 

leer afbring om na die solder te klim.  Een van die slaapkamers is duidelik sigbaar en is 

’n belangrike fokuspunt.  Beligting moet die kamer soms heeltemal laat verdwyn, of 

andersins by tye die res van die stel oorskadu.  Die kamer is dreigend, maar hou ter 

selfder tyd ook belofte in.  Dit het ’n gewone deur wat oopmaak na absolute niks.  Die 

deur is die punt van al die aksie. 

 

Die woonkamer is verstrooi met tydskrifte, naaldwerk, asbakkies en lekkergoedbakkies.  

Terese se handewerk is oral te sien – oorkussings, doilies, ens. Die huis is egter 

gemaksugtig eerder as deurmekaar.  Dit is persoonlik eerder as bekoorlik.   

 

Daar is geen pouse nie. 

 

 

n a g,  m a 
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Ma neurie een of ander onsamehangende deuntjie.  Sy krap in die kombuiskas vir ’n 

cupcake.  Sy’t ‘n vreeslike lus vir een, so sy’s hard aan die werk.  Dit mag dalk die mees 

intensiewe oefening wees wat Ma ooit kry.  Sy kry ’n cupcake, maar sien daar’s te min.  

Sy roep. 

MA. (Haal die cupcake uit).  Jessie, dis die laaste cupcake, sweetheart.  Sit dit op die 

lys, okei?  En die Bar Ones is ook op . . .  en waar’s daai pak Jellie tots.  Ek dink Dawid 

was weer hier.  Ek moet ’n groot spieël teen die yskas se deur plak.  Dit sal hom 

weghou van my Jellie Tots.  Hoor jy my, sweetheart.  (Meer vir haarself.)  Ek haat dit as 

die klapper afval.  Hoekom val die klapper af?  (Jessie vanuit haar kamer.  Sy dra ’n pak 

koerante.) 

JESSIE. Het ons enige ou handdoeke. 

MA. Hier’s jy! 

 

JESSIE. (Wys na ’n handdoek op die pak koerante.)  Handdoeke wat Mammie nie meer 

wil hê nie.  (Tel die houer waarin die cupcakes was, op.)  Wat van hierdie 

swemhanddoek wat Louise vir ons gegee het.  Strandhanddoek, dis die woord.  Wil 

Mammie dit hê. (Ma skud haar kop.) 

 

MA. Wat maak jy nog die hele tyd daarbinne.    

 

JESSIE. En ‘n groot stuk plastiek soos ‘n seil of iets.  Swartsakke sal okei wees as daar 

genoeg is. 

 

MA. Moet nou nie ’n gemors maak nie, Jessie.  Dis al agtuur.   

 

JESSIE. Of wat van ‘n ou kombers.  

 

MA. Ek sê mos nou moenie gaan staan en mors nie.  Jou hare is blond genoeg, 

sweetheart. 

 

JESSIE. (Gaan voort om in die kombuiskaste te soek.  Sy kry ’n paar ou vadoeke.)  Dis 

nie vir my hare nie, Mammie.  ’n Ou kussing, of ‘n spons van ‘n tuinstoel sal perfek 

wees.     
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MA. Het jy vergeet watter aand dit is?  (Wys haar naels.)  Hulle is almal gechip.  Ek wag 

al die hele week.  Dis Saterdagaand, sweetheart. 

 

JESSIE. Ek weet.  Dis op my skedule. 

 

MA. (Na die woonkamer.)  Moet ek hulle nou was of gaan jy eers ‘n gemors maak?  (Kyk 

na die cupcake.)  Dis op.  Het ek dit al gesê? 

 

JESSIE. Daar kom môre nog.  Ek het ’n hele boks bestel. 

 

MA. (Kyk na die TV Plus.)  ’n Hele boks gaan vrot, Jessie. 

 

JESSIE. Dit kan in die vrieskas gaan tot Ma dit nodig kry.  Waar is Pappa se  

rewolwer? 

 

MA. In die solder. 

 

JESSIE. Waar in die solder?  Ek’t vir ure gesoek terwyl Mammie slaap en ek kon dit 

nêrens kry nie. 

 

MA. In een van sy skoenbokse. 

 

JESSIE. Vol skoene.  Klaar gekyk. 

 

MA. Wel, dan het jy nie ordentlik gekyk nie.  Dis in ‘n boks met die skoene waarmee hy 

hospitaal toe is.  Hulle’t dit vir my gegee toe hy dood is, maar die goed is skreeulelik.   

 

JESSIE. (Haal dit uit haar sak.)  Ek het die patrone gekry.  Hulle was in die melkkan. 

 

MA. (Soos Jessie na die voorkamer beweeg.)  Het Dawid nie die haelgeweer gevat nie?  

Gee die mandjie aan, sweetheart. 

 

JESSIE. (Kry die mandjie.)  Dawid beter nie die rewolwer gevat het nie. 
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MA. (Stop haar weer.)  Brille, ‘seblief.  (Jessie terug om haar brille te kry.)  Ek’t gesê hy 

kan die rubber stewels ook kry, toe hy sê nee, dis vir visvang.  Toe sê ek hy moet dan 

begin visvang.   (Jessie kry maak Ma se brille skoon.) 

 

JESSIE. Hy’s te lui om daar op te klim, Mammie.  Of miskien is hy slim.  Daai vloer is 

nie baie  stewig nie. 

 

MA. (Haal haar breiwerk uit.)  Dis nie ’n vloer nie, sweetheart, dis plank.  Meet gou.   

 

JESSIE. (Sy meet.) Dawid sal van daai klere kan dra.  Iemand moet dit hê.  Ma moet die 

Rooikruis bel voor die hele ding op Mammie neerstort.   

 

MA. Dis baie veilig.   Solank jy net nie daar rondfoeter nie. 

 

JESSIE. (Begin loop.)  Ek’s versigtig. 

 

MA. Waarvoor wil jy die rewolwer hê? 

 

JESSIE. (Trek die solder se leer af.)  Beskerming.  (Sy stabiliseer die leer terwyl Ma 

praat.)   

 

MA. Jy neem die televisie heeltemal te ernstig op, Jessie.  Ek het nog nooit ‘n krimineel 

in my lewe gesien nie.  Ons is bly te ver vir kriminele.  Nog nie een gesien nie 

 

JESSIE. Behalwe vir Nicky.     

 

MA. Nicky is deurmekaar.  Dis nie misdaad nie. 

 

JESSIE: Gaan was Mammie se hande.  Ek’s nou terug.  En droog hulle ordentlik af.  

Mammie droog hulle af of dis neusie verby, okei? 

 

JESSIE. (Klim op.) Hy het. 

MA. Ek hou nie van ’n rewolwer in die huis nie, Jessie. 

 

JESSIE. (Roep vanaf die solder.)  Watter skoenboks, kan Mammie onthou? 
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MA. Swart. 

 

JESSIE. Die boks was swart? 

 

MA. Die skoene was swart. 

 

JESSIE. Dit help nie veel nie, Moeder. 

 

MA. Ek probeer nie help nie, sweetheart.  (Geen antwoord.)  Niemand het al iets hier 

gesteel nie.  Nicky gaan deur ’n fase.  Dis nie ’n sonde nie.  Ons het in elk geval niks 

wat iemand wil hê nie.  Ék wil nie eers ons goed hê nie, Jessie.   

 

JESSIE. Ek ook nie.  Was Ma se hande.  (Ma op en gaan staan onder die leer.) 

 

MA. Kom af voor jy stuipe kry.  Ek kan nie opkom om jou te kom haal nie. 

 

MA. Ons gee die goed vir hulle as hulle kom.  Net wat hulle wil hê, die kriminele. 

 

JESSIE. Goeie idee, Mammiee.   

 

MA. Nicky het net groeipyne.  Hy gaan okei uitdraai , Jessie.  Maar ek moet sê ek’s bly 

hy weet nie daar’s ’n rewolwer in die huis nie. 

 

JESSIE. Hier’s dit. 

 

MA. Dis maar net iets waardeur hy gaan.   

 

JESSIE: Ek het dit gekry! 

 

MA: Miskien het hy die verkeerde maats.  Hy het net tyd nodig, sweetheart.  Hy sal 

teruggaan skool toe of ‘n werk kry en bel jou uit die bloute en sê hy’s jammer vir al die 

moeilikheid wat hy veroorsaak het en nooi jou uit vir ete na ‘n fancy restaurant.   

 

JESSIE. (Klim af.)  Moenie worrie nie.  Dis nie vir hom nie, dis vir my. 
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MA. Ek’t nie gedink jy sal jou eie seun skiet nie, Jessie.  Ek weet jy het al so gevoel.  

Almal het al een of ander tyd gevoel hulle wil iemand skiet maar dis nou nie asof jy dit 

doen  nie.  Ek dink nie ons hoef - 

 

JESSIE. (Onderbreek.)  Ma se hande is nie gewas nie.  Wil Ma ’n manicure hê of nie? 

 

MA. Ja ek wil, maar - 

 

JESSIE. (Na stoel.)  Nou was Mammie se hande en hou op oor Nicky te praat.  Die twee 

ringe wat hy gevat het was my laaste kosbare goed, nou begin hy ander mense besteel. 

Ek hoop hulle sluit hom op.  Ek sal homself gaan aangee, as ek geweet het waar hy is. 

 

MA. Jy bedoel dit nie. 

 

JESSIE. Elke woord.  Was Mammie se hande en dis die laaste keer wat ek Ma sê.   

 

(Jessie sit om die rewolwer skoon te maak.  Sy trek die silinder oop, maak seker die loop 

is leeg, sit olie op ’n lappie en druk dit deur die loop.  Ma loop kombuis toe en was haar 

hande.  Sy probeer om nie haar ongemak te wys nie.)          

 

MA. Jy moes die melkkan afbring het.  Annie het hare by ‘n vlooimark vir ‘n R100 

verkoop. 

 

JESSIE. Ek sal nou-nou gaan.  Daar’s ’n wawiel ook.  Daar’s selfs ‘n karring.  Ek sal 

alles afbring as Mammie wil. 

 

MA. (Na Jessie.  Neem beheer.)  Wat doen jy? 

 

JESSIE. Die loop moet skoon wees, Mammie.  Ou poeier, stof kom lê hier . . . 

MA. Hoekom? 

 

JESSIE. Ek hét Ma gesê. 

 

MA. (Wil die rewolwer afvat.)  En ek het jou gesê ons het nie ‘n ‘n geweer in die huis 

nodig nie. 
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JESSIE. (Trek dit vinnig terug.)  En ek het Ma gesê . . .  (Probeer kalm bly.)  Die geweer 

is vir my. 

 

MA. Wel, vat dit dan as jy dit so graag wil hê.  As ek doodgaan, kry jy in elk geval alles. 

 

JESSIE. Ek gaan my doodmaak, Mammie. 

 

MA. (Terug na bank.) Funny.  Baie funny. 

 

JESSIE.  Ek gaan. 

 

MA. (Vinnig.  Geïrriteerd.)  Jy gaan nie!  Mens sê nie so iets nie, Jessie.  

 

JESSIE. Hoe gaan Mammie weet as ek nie iets sê nie.  Wil Ma hê dit moet ’n verrassing 

wees.  Ma lê lekker in die bed of borsel Ma se tande en hoor dan net ‘n helse knal in die 

gang. . .   

 

MA. Jou skiet. 

 

JESSIE. Oor ‘n paar uur. 

 

MA. Dis tyd vir jou medikasie. 

 

JESSIE. Klaar gevat. 

 

MA: Nou wat’s verkeerd met jou? 

 

JESSIE. Niks.  Ek voel great. 

MA. Great.  Jy gaan jou net skiet. 

 

JESSIE. Net gewag tot ek goed genoeg voel, actually. 

 

MA. Hou op grappies maak, Jessie. Ek’s te oud vir grappies. 

 

JESSIE. Dis nie ’n grap nie, Ma.  (Ma kyk haar aan  in stilte.) 
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MA. Daai rewolwer is niks werd nie.  Hy’t dit gebreek net voor hy dood is.  In die 

modder laat val. (Jessie spin die magasyn, haal die rewolwer oor en trek die sneller.  Dit 

is nie gelaai nie, so al wat ons hoor is hoe dit kliek – dit sal definitief werk as daar 

patrone in is.  Jessie weet duidelik hoe om ’n rewolwer te gebruik.  Ma se hart sit in haar 

keel.)  

 

JESSIE. Dit lyk okei.   

 

MA. Die patrone is ten minste 15 jaar oud. 

 

JESSIE. (Haal nog ’n boks uit.)  Hierdie is verlede week s’n. 

 

MA. Wat jy waar kry? 

 

JESSIE. Winkel wat Dawid my van vertel het. 

 

MA. Dawid! 

 

JESSIE. Ek’t gesê ek’s bekommerd oor die misdaad.  Hy’t gedink dink dis ’n goeie idee.  

Hy’t gesê watter tipe patrone ek moet kry.  

 

MA. As hy net geweet het - 

 

JESSIE. Dit was vir hom ’n kompliment.  Gedink ek begin belangstel in iets en ’n hele 

gesprek gevoer oor patrone en toe sê hy ons moet meer so connect. 

 

MA. En waar was ek tydens hierdie hele episode? 

JESSIE. Met Annie op die foon.  Seker oor die melkkan.  Any way, ek’t vir Dawid gevra 

of hy dink hulle vir my die patrone sal stuur, toe sê as hy hulle bel, sal hulle.  En hy 

was heeltemal reg.  Hier is dit. 

 

MA. Hoe kon hy dit doen? 

 

JESSIE. Hy’t net probeer help, Mammie. 

 

MA. En ek vir jou gesê waar die rewolwer is. 
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JESSIE. (Glimlag, geniet  haar grappie.)  Sien?  Almal probeer help waar hulle kan. 

 

MA. Jy het gesê dis vir beskerming! 

 

JESSIE. Dit is!  En ek gaan nog steeds Mammie se naels doen.  Wat van ’n nuwe kleur 

– daai Chinaberry ene. 

 

MA. Ek gaan vir Dawid bel.  Dan sal ons sien wat hy te sê het van hierdie ou relletjie. 

 

JESSIE. Dawid het niks hiermee uit te waai nie. 

 

MA. Hy’s jou broer. 

 

JESSIE. En dis al. 

 

MA. (Staan op, na telefoon.)  Dawid sal hierdie nonsens stop.  Hy sal.  Hy sal die  

rewolwer wegvat. 

 

JESSIE. As Ma hom bel, sal ek dit net moet doen voor hy kom.  Sodra Ma die foon 

neersit, gaan ek kamer toe en sluit die deur. 

 

MA. Jy sal nie!  Dis malligheid, Jessie!    

 

JESSIE. Dawid sal net betyds wees om Ma te help skoonmaak.  Toe, bel hom.  Dan die 

polisie.  En dan vir AVBOB.  Dan vir Louise en kyk of sý Ma se naels sal doen.  (Ma 

reguit na telefoon.  Jessie kom van agter en neem die telefoon uit haar hand en sit dit 

terug.  Jessie, sag en ferm.)  Ek’t gesê nee.  Dis privaat.  Dawid is nie genooi nie. 

 

MA. Net ek. 

 

JESSIE. Ek wil niemand anders hier hê nie.  Net ek en Ma.  As Dawid gaan kom gaan 

ek net stupid voel dat ek dit nie 10 jaar terug al gedoen het nie.        

 

MA. Ek dink ons moet die dokter bel.  Of die ambulans.  Ek weet jy hou van een van die 

ambulans outjies.  Wat’s sy naam.   Jakkie?  Dan kan jy met iemand praat. 
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JESSIE. (Terug na haar stoel.)  Ek’s klaar gepraat, Mammie.  Ma’s die laaste.  Nie meer 

nie. 

 

MA. So ons sit maar hier rond soos net nog ‘n Saterdagaand en dan gaan jy jouself 

skiet?  (Jessie antwoord nie.)  Jy gaan mis skiet.  (Nog steeds geen reaksie nie.)  ’n 

Koolkop opeindig.  Jou oor afskiet.  Hoe sal jy daarvan hou?  Jy weet wat die dokter 

gesê het oor opgewonde raak.  Jy sal die ding oorhaal en dan kry jy stuipe. 

 

JESSIE. Ek dink ek kan myself skiet, Mammie. 

 

MA. Jy gaan nie!  Jy’s dan nie eers depressed nie.  (Jessie glimlag, of lag saggies.  Ma 

probeer ’n ander benadering.)  Mense maak nie hulleself dood nie, Jessie.  Nee, juffrou, 

dit maak nie sin nie.  Behalwe as jy van jou trollie af is of vertraag is, en jy is so 

normaal as wat kan kom.  Meeste van die tyd.  Ons is almal bang om dood te gaan. 

 

JESSIE. Ek’s nie, Ma.  Ek kry in elk geval altyd koud.     

 

MA. Dis nonsens. 

 

JESSIE. Dis presies wat ek wil hê.  Dis donker en stil. 

 

MA. Die agterplaas is ook donker en stil, Jessie.  Maak toe jou oë.  Sit watte in jou ore.  

Gaan knip ’n uiltjie.  Jou kamer is mos stil.  Ek sal die televisie die hele nag afsit. 

 

JESSIE. So stil ek weet nie eers dis stil nie.  Dat niemand my kan kry nie. 

 

MA. Jy weet nie hoe dit is om dood te wees nie.  Dis dalk nie eers stil nie.  Dalk is dit  

soos ’n alarm en jy kan nie wakker word om dit af te sit nie.  Ooit nie. 

 

JESSIE. Dood is alles en almal wat ek ken, weg.  Dood is doodstil. 

MA. Dis sonde.  Jy sal hel toe gaan. 

 

JESSIE. Uh-huh. 

 

MA. Jy sal! 
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JESSIE. Jesus was selfmoord as Ma my vra. 

 

MA. Jessie!  Net daarvoor sal jy in die hel brand. 

 

JESSIE. (Werklik verras.)  Ek’t nie eers geweet ek dink dit nie. 

 

MA. Jessie! (Jessie antwoord nie.  Sy sit die nou gelaaide rewolwer terug in die boks en 

gaan kombuis toe, maar Ma is bang sy is op pad kamer toe. Ma, paniekbevange.)  Jy kan 

nie my handdoeke gebruik nie!  Dis my handdoeke.  Ek het hulle al jare.  Ek hou van 

my handdoeke. 

 

JESSIE. Ek’t Ma gevra of Ma die handdoek wil hê en Ma’t gesê Ma wil nie. 

 

MA. En jy mag ook nie jou pa se rewolwer gebruik nie.  Dis myne.  En jy mag dit ook 

nie in my huis doen nie. 

 

JESSIE. Ag, asseblief. 

 

MA. Nee.  Jy mag dit nie doen nie.  Ek sal jou nie toelaat nie.  Dis my huis. 

 

JESSIE. Ek moet die kamerdeur sluit sodat hulle Ma nie vir moord arresteer nie.  Hulle 

sal tien teen een Ma se hande vir buskruit toets, maar Ma sal die toets slaag. 

 

MA. Nie in my huis nie! 

 

JESSIE. As ek geweet het Mammie gaan so reageer, het ek nooit vir Ma gesê nie. 

 

MA. Hoe is ek veronderstel om te reageer?  Sê ja wat, dis hunky dory?  Go for it, 

sweetheart.  Hoekom het dit jou so lank gevat?  Kom ek probeer dit sommer self.  

 

JESSIE. Dit help net nie om met my daaroor te baklei nie, dis al.  Koffie? 

 

MA. Dis jou versjaarsdag een van die dae, Jessie.  Wil jy nie weet wat jou presente is 

nie?   
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JESSIE. Ma’t vir my lyfpoeier gekry, Louise ’n japon, pienk en Dawid pantoffels, te 

klein, maar hulle pas by die japon.  (Ma kan nie praat nie.)  Reg?  (Jessie is reg.)  Nou-

nou terug.   

 

(Jessie vat die rewolwerboks, sit dit bo-op die hoop handdoeke en swart sakke, en vat dit 

na haar kamer toe.  Ma is alleen.  Sy stap na die telefoon, tel dit op, begin bel, en sit dit 

nees nes Jessie terugkom.  Jessie wonder stil.  Hulle leef al so lank saam, daar is selde 

rede om te vra wat die ander op pad was om te doen.) 

 

MA. Ek wou, ek’t begin.  Maar ek het hom nie gebel nie. 

 

JESSIE. Okei.  Dankie. 

 

MA. (Begin met ’n ander benadering.)  Waaroor gaan dit, sweetheart? 

 

JESSIE. Wat bedoel Mammie?  

 

(Jessie begin die volgende taak op haar skedule – maak die lekkergoedhouers vol, vat die 

leë sjokoladepapiertjies uit die sjokoladebokse, ens.  Gewoonlik kla Ma vir ’n stuk 

sjokolade as Jessie dit doen, maar vanaand bly sy stil.   

Jessie hou in elk geval vir Ma ’n boks uit.) 

 

MA. Wat het ek gedoen. 

 

JESSIE. Niks nie.   

 

MA. (Ignoreer die lekkers.)  Jy’s kwaad vir my. 

 

JESSIE. Glad nie.  Ek’s bekommerd oor Ma, maar ek gaan doen wat ek kan voor ek 

gaan.  Ons gaan nie net vanaand rondsit nie.  Ek het ’n lys van goed gemaak. 

 

MA. Watse goed? 

 

JESSIE. Hoe die wasmasjien werk.  Sulke goed. 
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MA. Ek weet hoe die wasmasjien werk.  Jy sit die klere in.  Jy sit die seep in.  Jy druk  

die knoppie.  Jy wag. 

 

JESSIE. Jy doen iets anders.  Jy wag nie net nie. 

 

MA. Wat jy ook al doen, jy wag eintlik net vir die wasmasjien.  Die gewaggery is die 

ergste.  Jy betaal iemand om vir jou te wag, as jy kan. 

 

JESSIE. (Knik.)  Okei.  Waar bêre ons die waspoeier? 

 

MA. Ek kan dit kry. 

 

JESSIE. Sien. 

 

MA. As jy oor die wasgoed kwaad is, kan Louise dit te kom doen. 

 

JESSIE. Dít sal die moeite werd wees om voor te bly. 

 

MA. Nie in ‘n duisend jaar nie. 

 

JESSIE. Nee. 

 

MA. Wat’s verkeerd met daai vroumens? 

 

JESSIE. Sy dink sy’s beter as ons.  Sy is nie. 

 

MA. Miskien as sy ophou om al daai geel te dra . 

 

JESSIE. Die wasmasjien se herstelnommer is op ‘n stukkie papier aan kant vasgeplak. 

 

MA. Louise hoef nooit weer hiernatoe te kom nie.  Dawid kan haar by die huis los.  En  

as hy jou pla hoef ons hom ook nie weer te sien nie.  Pla hy jou? 

 

JESSIE. Natuurlik doen hy.  En onthou om die lintsakkie skoon te maak elke keer as 

Mammie die droër gebruik.  En moenie Ma se pantoffels insit nie, die sole smelt. 
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MA. Hoekom pla hy jou. 

 

JESSIE. Hy noem my Jess asof hy my ken.  En wonder wat ek die hele dag doen.  Ek 

bedoel, ek wonder self, maar dis my dag, en myne om oor te wonder, nie syne nie. 

 

MA. Familie is ’n frats, Jessie.  Dis nie ’n persoonlike ding nie, sweetheart.  Hulle wil 

nie op jou senuwees te werk nie.  Hulle bedoel nie om familie te wees nie.  Hulle is net. 

 

JESSIE. Hulle weet te veel. 

 

MA. Van wat. 

 

JESSIE. Hulle weet van goed, maar dit behoort nie aan hulle nie, dit behoort aan my.  

Soos my mail order bra wat by hulle huis aangekom het. 

 

MA. Per ongeluk! 

 

JESSIE. Maak nie saak nie . . .  Hulle het dit oopgemaak.  Hulle het die roosknoppies 

gesien.  (Bied vir haar Ma nog ’n  toffie aan.)  Sparkle?       

 

MA. (Skud haar kop.)  Wat weet hulle rêrig van jou?  Ek sal vir hulle sê om nooit weer ’n 

woord oor jou rep nie.  Is dit Nicky of Chris of jou stuipe of val jou hare uit of drink jy te 

veel koffie of is dit omdat jy nooit jou kop by daai deur uitsteek nie of wat? 

 

JESSIE. Hulle skinder.  

 

MA: Nou kom ons êrens. 

 

JESSIE: Die rekening by Spar is in Dawid se naam as Mammie bel.  Die nommer is op 

‘n lys aan die agterkant van die die telefoonboek. 

 

MA. Nie een van hulle sit ooit weer ’n voet in hierdie huis nie. 

 

JESSIE. Dis nie hulle nie, Moeder.  Ek sal my nie skiet net om van hulle af weg te kom 

nie. 
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MA. Jy verdwyn dan soos mis voor die son as hulle aankom. 

 

JESSIE. Ek bly solank ek kan.  Hulle kom kuier in elk geval vir Ma, nie vir my nie. 

 

MA. Omdat ek nie opstaan en loop nie.  

 

JESSIE. Dis nie hulle nie. 

 

MA. Nou wat dan? 

 

JESSIE. (Kyk na haar lys.)  Spar lewer nie meer Saterdae af nie.  En as Mammie 

dieselfde dag nog goed wil hê, moet Ma dit voor tien doen.  En lewer net af as die totaal 

ten minste R300 is.  

 

MA. Dis Nicky.  Jy wil ‘n punt maak.  Jy wil by hom uitkom. 

 

JESSIE. As ek gedink het dis moontlik, sou ek bly. 

 

MA. Hy moet spyt wees hy’t jou seergemaak.  Ja, dis wat dit is. 

 

JESSIE. Hy’t my seergemaak, ek’t hom seergemaak.  Ons is kiets.    

 

MA. Jy gaan hom laat verstaan dis okei om te vermoor.  Wil jy hê hy moet begin moor?  

Niks daarmee verkeerd nie.  My ma’t dit gedoen. 

 

JESSIE. Dis elk geval net ’n kwessie van tyd, Mammie.  En wanneer daai oproep kom, 

laat Dawid dit hanteer. 

 

MA. Sweetheart, dis nie te sê elke oproepe gaan beteken hy’s weer in die moeilikheid 

nie.  Eendag is daar ’n oproep wat sê hy’t ’n werk gekry, of dat hy gaan trou, of besluit 

hy gaan terug skool toe.  Sal dit nou nie nice wees nie.  

 

JESSIE. Bel vir Vars-Uit-Die-Oond bel voor Mammie vir Spar bel, dan sal Susan Ma se 

cupcakes langsaan toe vat en hulle sal alles saam aflewer.  Maar Ma moet met Susan 

praat.  Sy sal sorg hulle sit nie weer die cupcakes onder in die sak nie. 
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MA. Nicky kan dalk hier aankom, jy weet.  Wat as hy bel? 

 

JESSIE. Dis nie Nicky nie, Mammie. 

 

MA. Of enige iemand kan ons bel, Jessie. 

 

JESSIE. Nie op ’n Saterdagaand nie, Mammie. 

 

MA. Wat is dit dan?  Is jy siek?  As jou tandvleis weer geswel is, kan ek jou tandarts toe 

vat.   

 

JESSIE. Nee.  Kan Ma Ma se medisyne bestel of moet Dawid dit doen?   

 

MA. Jy oë lyk nie reg nie.  Gister al so gedink. 

 

JESSIE. Net ’n bietjie hooikoors.  Ek’s nie siek nie.   

 

MA. Epilepsie is siek, Jessie. 

 

JESSIE. Dit sal my nie doodmaak nie. (Pouse.)  As dit het, hoef ek nie. 

 

MA. Jy hoef niks nie. 

 

JESSIE. Nee, ek hoef nie.  Dis hoekom ek daarvan hou. 

 

MA. Wel, ek gaan jou nie toelaat nie. 

 

JESSIE. Dis nie Ma se besluit nie. 

 

MA. Jessie! 

 

JESSIE. Ek wil ’n groot teken om my nek hang, soos Pappa s’n op die stoep. Gone 

Fishing. 

 

MA. Jy’s nie gelukkig hier nie. 
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JESSIE. (Glimlag.) Presies. 

 

MA. Ek’t bedoel in my huis. 

 

JESSIE. Ek weet Ma het. 

 

MA. Jy moes nooit terug getrek het nie.  As jy daai huisie gehou het, of ’n ander plek 

gekry het toe Chris jou los, sou jy ten minste nuwe vriende gemaak het.  Jou eie lewe 

lei.  Met jou eie goed rondom jou.  En dan’t Nicky ten minste ’n plek gehad om vir jou te 

kom kuier.  Jy moes nooit gekom het nie. 

 

JESSIE. Miskien. 

 

MA. Ek het jou nooit gedwing nie. 

 

JESSIE. As dit ‘n fout was, het ons dit saam gemaak.  Mammie het vir my ‘n dak oor 

my kop gegee.  Ek waardeer dit. 

 

MA. Daar was nie ‘n manier dat jy op jou eie kon wees nie, maar ek kan verstaan dat jy 

nou jou eie plek sal wil hê.  Jy kan net so naby of so ver wees soos wat jou hart begeer.  

’n  Volwasse vrou moet - 

 

JESSIE. Mammie . . .  Ek het net nie ’n lekker tyd nie,  en ek’t geen rede om te dink dat 

dit net anders as slegter gaan word nie.  Ek’s moeg.  Ek’s hartseer.  Ek’s seergemaak.  

Ek voel gebruik. 

 

MA. Moeg van wat? 

 

JESSIE.  Alles. 

 

MA. Wat beteken dit nou? 

 

JESSIE. Ek kan dit nie beter stel nie. 
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MA. Wel, jy moet dit beter stel want ek gaan jou nie uitlos tot jy het nie.  Wat was die 

ander ding.  Hartseer . . .  (Voor Jessie kan antwoord.)  Jy’t als beplan wat wil sê.  Het jy 

dit neergeskryf?  Hoe lank dink jy al hieroor? 

 

JESSIE. Aan en af, tien jaar.  Die heeltyd van Kersfees af. 

 

MA. Wat het Kersfees gebeur? 

 

JESSIE. Niks. 

 

MA. So hoekom Kersfees? 

 

JESSIE. Presies.  Spyker op die kop.  (Pouse.  Ma weet wat Jessie bedoel.  Sy was 

immers ook daar . . .  Jessie bêre die lekkergoed houers.)  Sien Ma waar als is?  Nicker 

balls is voor, Jellie Tots en Wine Gums is saam in een sak.  Nuwe pakke Liquorice All 

Sorts en Wilson Toffies is heel agter.   

 

MA. Seergemaak deur wat?    

 

JESSIE. (Ma weet presies.)  Mammie . . .  

 

MA. Okei.  Hartseer waaroor?  Daar’s niks nou rêrig hartseer nie.  Na jou egskeiding ja, 

dan sal dit sin maak. 

 

JESSIE. (Kyk na haar lys, maak die laai oop.)  Okei, so hierdie laai is vir al die goed 

waarvoor daar nie beter plek is nie.  Koorde, batterye vir die radio, ekstra lighters, 

skuurpapier, masking tape, Prestik.  Sulke goed.  Die muisvalletjies is onder die 

wasbak, maar bel vir Dawid as hy een het en laat hy dit doen.      

 

MA. Hartseer waaroor? 

 

JESSIE. Oor hoe dinge is. 

 

MA. Nie goed genoeg nie.  Watse dinge? 
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JESSIE. Ag, alles.  Van my en Ma tot China. 

 

MA. Ek dink ons kan die Chinese hier uit los. 

 

JESSIE. (Terug na die sitkamer.) Ekstra gloeilampe is in die gangkas.  Kerse en 

vuurhoutjies is in die besemkas, maar as die ligte af gaan, bel net vir Dawid en hoor of 

dit Eskom is.  Anders sal hy kom.  Maar moenie die yskas oopmaak nie.  Die goed sal 

koel bly solank Ma net die deur toehou. 

 

MA. Ek’t jou ’n vraag gevra. 

 

JESSIE. Ek lees die koerant.  Ek hou nie van hoe dinge is nie.  En dis nie veel beter 

daar buite as hier binne nie. 

 

MA. As dit alles net oor die koerante gaan, kan ek dit reg maak. 

 

JESSIE. En daar’s net nog op televisie. 

 

MA. (Skop die televisie) Gooi die blerrie ding dan uit. 

 

JESSIE. Mammie sal dit nie doen nie. 

 

MA. Watch my. 

 

JESSIE. En wat gaan Ma die heeldag doen. 

 

MA. (Desperaat). Sing. (Jessie lag.)  Ek sal.  Wil jy sien.  Ek sal deurnag sing om jou 

aan die lewe te hou, Jessie, asseblief! 

 

JESSIE. Nee.  (Dan met deernis.)  Maar dis ‘n snaakse idee.  Wat sal Ma sing. 

 

MA. (Het geen idee hoe om dit te antwoord nie.)  Ons het ’n goeie lewe hier. 

 

JESSIE. (Terug na die kombuis.)  Ek’t die koerante gekanselleer, behalwe Rapport.  Vir 

Mammie se blokkiesraaisel. 
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MA. Kom ons kry nog ’n hond, Jessie!  Jy’t van ’n groot hond gehou.  Van daai Shaka-

affêre.     

 

JESSIE. (Was haar hande.)  Ja, ek was mal oor ou Shaka. 

 

MA. Ek’s so stupid.  Hy’s die een wat onder die trekker in gehardloop het. 

 

JESSIE. Die hond was stupid.  Nie Ma nie. 

 

MA. Dat ek dit genoem het. 

 

JESSIE. Dis okei.  Jammerlappies en sponse is onder die wasbak. 

 

MA. Ons kan ’n ander hond kry en dit in die huis hou.  Honde is goedkoop. 

 

JESSIE. (Haal groot pil houers uit die kabinet).  Nee. 

 

MA. Iets vir jou om voor te sorg. 

 

JESSIE. Ek het vir Mammie gehad. 

 

MA. (Begin angstig pil botteltjies volmaak.)  Jy doen te veel vir my.  Ek kan vir ‘n hele 

dag die houers volmaak, en die rakpapier omruil en die vloere was.  Watch my.  Jy hoef 

nie weer ’n vinger in hierdie huis te lig nie.  Jy hoef nie vir my te sorg nie, sweetheart. 

 

JESSIE. Ek weet.  Mammie’t net vir my hierdie goed laat doen om my besig te hou, nê? 

 

MA. (Besef sy’t ’n fout gemaak.)  Ek doen dit nie so goed soos jy nie, ek’t net bedoel dat 

as dit jou moeg maak of jy voel gebruik . . . 

 

JESSIE. Mammie.  Ma’t in die ou dae bus gery, reg . . . Jy is op die die bus en dis 

bloedig warm en stamperig en beknop en ‘n lawaai en jy met jou hele hart wil jy net 

afklim en die enigste rede hoekom jy nie afklim nie is jou halte is nog vyftig blokke 

verder.  Wel, ek kan nou afklim as ek wil, want selfs al ry ek nog vyftig jaar en klim dan 

eers af, is dit dieselfde plek as waar ek opgeklim het.  Ek kan afklim net wanneer ek 

wil.  Sodra ek genoeg gehad het, klim ek af.  Ek’t genoeg gehad. 
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MA. Jy’s Martie Martelgat. 

 

JESSIE. Die plunger is ook onder die wasbak.   

 

MA. Okei, so dis nie vir jou lekker nie.  Niemand het ooit gesê die lewe gaan lekker wees 

nie.  Dink jy ek het ‘n lekker tyd? 

 

JESSIE. Ek dink Ma’s gelukkig, ja.  Mammie het dinge wat ma van hou om te doen.  

 

MA. Soos wat, nogal? 

 

JESSIE. Soos naaldwerk. 

 

MA. Ek sal jou leer om naaldwerk te doen. 

 

JESSIE. Ek kan nie sulke mooi goed maak nie, Mammie. 

 

MA. Goeie tye val nie op ’n mens se skoot nie, Jessie.  Bou ’n legkaart of werk in die 

tuin of gaan winkels toe.  Kom ons bel ’n taxi en gaan dorp toe. 

 

JESSIE. Ek’t reeds inkopies vir twee weke gedoen.  Die toiletpapier behoort tot Paasfees 

te hou. 

 

MA. (Onderbreek.)  Jy gedra jou soos ’n bedorwe brokkie, Jessie.  Jy’s kwaad en almal 

is boring en jy’t niks om te doen nie en jy hou nie van my nie en jy hou nie daarvan om 

uit te gaan nie en jy hou nie daarvan om by die huis te bly nie en jy praat nooit op die 

foon nie en jy kyk nooit TV nie en jy’s misrabel en dis jou eie blerrie skuld. 

 

JESSIE. En dis tyd dat ek iets daaromtrent doen.   

 

MA. Nie soos om jou self dood te maak nie . . .  Koop vir ons nuwe borde.  Daarvan sal 

ek hou.  Of miskien sê die dokter jy mag nou jou liksens kry.  Nee ek weet, kom ons 

skuif die meubels. 
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JESSIE. Ek sal dit doen. Ek’ nog altyd gedink dat as die televisie op ’n ander plek staan 

sal Ma nie soveel weerkaatsing kry nie.  Ek sal doen net wat Ma wil, voor ek gaan. 

 

MA. (Skrik.)  Jy kan ’n werk kry. 

 

JESSIE. Ek het.  Die telephone sales een het nie eers genoeg betaal om die 

telefoonrekening te dek nie.  En die blommewinkel by die hospitaal het gesê ek’t mense 

ongemaklik laat voel oor hoe ek geglimlag het. 

 

MA. Jy kan boekhou.  Jy’t jou pa se boeke gedoen. 

 

JESSIE. Maar niemand het dit ooit gecheck nie.   

 

MA. Hulle het toe hy dood is. 

 

JESSIE. En toe vat hulle dit van my af weg. 

 

MA. Want sonder hom was daar nie besigheid nie, Jessie! 

 

JESSIE. (Bêre die pilhouers.)  Ma weet ek kan nie werk nie.  Ek kan niks doen nie. Ek 

was nog nooit tussen mense nie, behalwe as ek hospital toe gaan.  Ek kan enige 

oomblik ’n toeval kry.  Wat help dit om te werk.  Die tipe werk wat ek kan kry, laat my 

nog slegter voel. 

 

MA. Jessie! 

 

JESSIE. Dis waar. 

 

MA. Dis wat jy dink waar is. 

 

JESSIE. (Besef die waarheid daarvan.)  Ma’s reg.  Dis wat ek dink waar is. 

 

MA. (Histeries.)  Maar ek kan niks daaromtrent doen nie. 
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JESSIE. (Stil.) Nee.  Mammie kan nie.  (Ma sak ineen.  Indien nie op ’n fisiese vlak nie, 

dan definitief op ’n emosionele vlak.)  En ek kan ook nie.  Omtrent my lewe nie.  Om dit 

te verander, dit beter te maak, om my beter daaroor te  laat voel.  Om daarvan te hou, 

om dit te maak werk.  Maar ek kan dit stop.  Dit afskakel, dit afsit soos ’n radio 

wanneer daar niks is om na te luister nie.  Dis al wat ek het wat aan my behoort en ek 

gaan sê wat daarmee gebeur.  En dit gaan stop.  En ek gaan dit stop.  So.  Kom ons 

geniet dit net. 

 

MA. Geniet. 

 

JESSIE. Ons kan nie die heelaand baklei nie.  Ek bedoel, ek kan vrae vra wat ek nog 

altyd wou vra en Mammie kan vir my hot chocolate maak.  Op die ou manier. 

 

MA. (Wanhopig.)  Ek het kakao nodig. 

 

JESSIE. (Haal dit uit die kas.)  Ek het kakao gekoop, Mammie.  En ek wil ‘n pannekoek 

hê en Ma se naels doen. 

 

MA. Jy’t nie aandete geëet nie. 

 

JESSIE. Beteken dit ek mag nie ’n pannekoek kry nie? 

 

MA. Natuurlik nie.  Ek bedoel, (glimlag effens) natuurlik mag jy ’n pannekoek kry. 

 

JESSIE. So gedink, ja. 

 

MA. Ek maak die beste pannekoek in die wêreld. 

 

JESSIE. Ek weet. 

 

MA. Of het.  En mens kry ook nêrens hot chocolate soos myne nie. 

 

JESSIE. Ek weet dit vat lank, maar dis -  

 

MA. Die geheim lê in die sout. 
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JESSIE. Moeite en alles. 

 

MA. (Na die stoof.)  Dis nie moeite nie.  Watse moeite?  Jy sit dit net in ’n pan en roer. 

Okei.  Raait.  Pannekoek.  Hot chocolate.  Coming up.   

 

(Jessie na die kombuis om haar sigarette te kry.  Ma soek na die regte pan.  Daar is 'n 

oomblik van ongemaklike vrede.  Jessie wat nog die heeltyd rondbeweeg, is vir die eerste 

keer rustig genoeg om te gaan sit.  Ma soek met 'n groot kabaal na die regte pan.  Dis 

asof sy met opset chaos veroorsaak sodat Jessie dit weer moet wegpak.  Ma probeer tyd 

wen, en ter self der tyd om Jessie te vermaak.) 

 

JESSIE: Ma vandag met Annie gepraat? 

 

MA. Sy't my gister vanaf 'n tiekieboks gebel.  Die Vadertjie alleen weet hoekom.  Daar’s 

niks verkeerd met haar landlyn nie. 

 

JESSIE. (Lag.)  So hoe gaan dit met haar.   

 

MA. Hoe is sy elke dag, Jessie.  Mal. 

 

JESSIE. Is sy rêrig kêns of net ‘n bietjie weird. 

 

MA. Sy's van haar trollie af.  Sy't seker die tiekieboks gebruik want sy't weer 'n 

vuurprobleempie by die huis gehad. 

 

JESSIE. Moeder . . . 

 

MA. Ek's ernstig.  Annie brand elke liewe huis af waarin sy bly.  Agt huise en die 

volgende een is op pad. 

 

JESSIE. (Lag.) Nee. 

 

MA. (Geniet haarself.)  Sal my nie verbaas nie. 

 

JESSIE. (Lag.) En Ma vertel my dit nou eers.  Hoekom is sy nie in die groendakkies nie? 
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MA. Want niemand het seer gekry nie.  Annie het almal wakker gemaak om die brand 

te kom kyk.  Eenkeer het sy stoele uitgepak en gemmerbier bedien. 

 

JESSIE. (Skud haar kop.) Regte gemmebier? 

 

MA. (Kry die pan wat sy wil hê.) Hoekom vra jy oor Annie?  Een of twee bekers? 

 

JESSIE. Een.  Sy's Ma se vriendin.  Niks marshmallows nie. 

 

MA. (Kry die melk, ens.) Jy moet marshmallows hê.  Dis tradisie, Jessie.  Twee of drie?  

Drie is beter. 

 

JESSIE. Drie dan.  Haar hele huis het afgebrand?  Haar kussings en klere en alles?  Ek 

weet darem nie of ek dit glo nie. 

 

MA. Toe sy jonk was, Jessie.  Nie nou nie.  Lank terug.  Maar sy’t nog steeds die 

potensiaal. 

 

JESSIE. Sy sal nie nou haar huis afbrand nie.  Waarheen sal sy gaan.  Sy kan nie vir 

Oom Buks vra om 'n nuwe een te bou nie, hy's dood.  Hoe kan sy dit doen? 

 

MA.  Sal opwindend wees as sy dit doen.  Mens weet nooit. 

 

JESSIE. Natuurlik weet Ma.  Sy sal dit nie doen nie. 

 

MA. (Geforseer om te erken, maar doen dit met moeite.)  Seker nie. 

 

JESSIE. Wat nog?  Hoekom dra sy al daai fluitjies om haar nek? 

 

MA. Hoekom het sy 'n huis vol papegaaie? 

 

JESSIE. Ek't nie geweet sy't 'n huis vol papegaaie nie. 

 

MA. Wel, sy het.  Sy sê hulle agtervolg haar huis toe.  Maar ek weet vir 'n feit sy's nog 

steeds besig om die laaste papegaai af te betaal.  Jy moet jou lewe vol maak, sê sy.  
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Sy sê altyd 'n klomp simpel goed.  (Jessie lag.  Ma gaan voort, oortuig dat sy op die regte 

pad is.)  Dis al daai kerrie wat sy eet.  Jy kan nie net sommer kerrie twee keer 'n dag 

eet en dink jy gaan daarmee wegkom nie.  Haar varkies het weggehol.   

 

JESSIE. Eet sy rêrig kerrie twee keer 'n dag? 

 

MA. Wel, sy eet dit baie.  Dalk nie twee keer nie, maar . . . 

 

JESSIE. Meer as die normale mens. 

 

MA. (Begin geirriteerd raak.)  Ek weet nie hoeveel kerrie die normale mens eet nie. 

 

JESSIE. Weet Ma hoeveel kerrie  Annie eet? 

  

MA. Nee. 

 

JESSIE. Hoeveel papegaaie het sy? 

 

MA. Twee. 

 

JESSIE. So waarvoor is die fluitjies? 

 

MA. Dis nie rêrige fluitjies nie.  Net klein plastiekes wat sy by poker gewen het en ek het 

dit net vir jou vertel want ek't gedink jy sal vir 'n slag lag al is dit nie waar nie, Jessie.  

Dinge hoef nie waar te wees om daaroor te praat nie. 

 

JESSIE. Hoekom kom sy nooit hier kuier nie? (Ma is skielik stil, maar die kakao en melk 

is reeds in die pan.  Sy sit die stoof aan en begin roer.) 

 

MA. Wat 'n bak plan.  Ons moes meer kakao gehad het.  Kakao is perfek. 

 

JESSIE. Maar Ma hou nie van melk nie. 

 

MA. (Probeer weer, maar nie so hard nie.)  Ek haat melk.  Gaan sit in jou keel - nes 

kerrie.  Dis 'n vieslike affêre.       
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JESSIE. Dis oor my. 

 

MA. Nee, Jessie. 

 

JESSIE. Ja, Mammie. 

 

MA. Okei.  Ja dan, maar ek sê mos sy’s mal.  Mal soos 'n haas.  Heeltemal kranksinnig. 

 

JESSIE. Wat is dit presies?  Ek het iets gesê?  Of het sy gesien hoe ek stuipe kry en 

nou's sy bang ek kry een as sy kom kuier. 

 

MA. Seker. 

 

JESSIE. Seker wat?  Wat het sy gesê?  Sy moes vir Ma 'n rede gegee het.    

 

MA. Jou hande is koud. 

 

JESSIE. Wat maak dit saak? 

 

MA. Soos 'n lyk, sê sy, en sy’s al amper in die dal van doodskaduwee. 

 

JESSIE. Dis simpel. 

 

MA. Dis Annie.  "Jessie het die dood se hand geskud en ek kan nie kanse vat nie, 

Terese, so ek gaan nie kom nie.  En of jy dit nou verstaan of nie, ek gaan nie.  Tot by  

die tuinhekkie, dis dit, maar nie 'n voet verder nie." 

 

JESSIE. (Lag, verlig.)  Ek't gedink sy hou nie van my nie.  Sy's bang vir my!  Ek glo dit  

nie.  Bang vir my. 

 

MA. Ek gaan nog daai blerrie papegaaie.  Sy sê ek verstaan hulle net nie.  Wat is daar 

om te verstaan. 

 

JESSIE. Waarom Annie van hulle hou.  Waarom hulle by haar bly as hulle eerder buite 

saam ander voëls kan wees. Wat dit beteken as hulle sing.  Hoe hulle vlieg.  Wat hulle 

dink Annie is. 
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MA.  Hoekom moet jy so baie oor dinge weet, Jessie. 

 

JESSIE. Mammie hoef nie oor Annie te gejok het nie. 

 

MA. Ek't nie gejok nie.  Jy't nooit gevra nie!    

 

JESSIE. Ma't gejok oor hoeveel huise sy aan die brand gesteek het en hoeveel papegaaie 

sy het en hoeveel kerrie sy eet en hoekom sy nie kom kuier nie.  As ek die heeltyd die 

waarheid uit Ma moet trek, gaan dit die hele nag vat.   

 

MA. Reg met my.  Ek's nie naastenby vaak nie. 

 

JESSIE. Mammie . . . 

 

MA. Okei.  Fine.  Vra my net wat jy wil.  Hierso. (Die kakao is gereed. ‘n Ongemaklike 

stilte terwyl Ma dit in die bekers gooi.) 

 

JESSIE. (Terwyl Ma haar eerste sluk vat.)  Was Ma lief vir Pa? 

 

MA. Nee. 

 

JESSIE. (Bly dat Ma die reëls nou beter verstaan.)  Nie so gedink nie.  Was Ma rêrig 16 

toe julle getroud is? 

 

MA. Soos hy dit vertel het?  Ek sit in die modder, hy kom verby, sleep my in die 

kombuis, "En daar was, is en sal sy altyd wees?" 

 

JESSIE. Ja. 

 

MA. Nee.  Dit was 'n groot vet leuen, die hele ding.  Hy't net gedink sy weergawe is 

snaakser.  Jirre, die melk is afgryslik. 

 

JESSIE. Die kakao help. 
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MA. (Bly dat hulle ten minste hieroor saamstem.)  Maar nie genoeg nie.  Jy kan dit nog 

steeds proe, of hoe. 

 

JESSIE. Dit is nogal afgryslik.  Ek dog my geheue is sleg . . .  Dit ìs die melk.   

 

MA. Wat 'n mors van tjoklit.  Jy hoef dit nie klaar te drink nie. 

 

JESSIE. (Sit haar beker neer.)  Dankie in elk geval. 

 

MA. Ek't geweet ek moes dit nie maak nie.  Ek't geweet jy sal nie daarvan hou nie.  Jy't 

nooit daarvan gehou nie. 

 

JESSIE. Was Mammie nooit lief vir hom nie, of het hy iets gedoen en toe hou Ma op om 

vir hom lief te wees, of wat? 

 

MA. Hy't my jammer gekry.  Hy wou 'n plaasmeisie hê en dis wat hy getrou het en die 

res van my lewe het dit teen my gehou asof ek moes verander en hom op een of ander 

manier surprise . . .  Een middag sit hy op die stoep en ek sê hy moet 'n hemp gaan 

aantrek.  Hy kry een en kom doodluiters terug en sê: "Jy's reg, Thelma.  As die Hemelse 

Vader wou hê ons moes kaal rondloop, sou Hy ons so geskape het." 

 

JESSIE. (Sien Ma's seergemaak.)  Hy't niks daarmee bedoel nie, Mammie. 

 

MA. Hy nooit ‘n woord gesê wat hy nie bedoel het nie, Jessie.  Dit was al wat hy daardie 

hele dag vir my gesê het.  So as hy met my gepraat het, was daar 'n rede voor.  Maar ek 

kon nog nooit daai een uitpluis nie.  Wat het hy bedoel? 

 

JESSIE. Ek weet nie.  Ek't meer van hom gehou as wat Ma het, maar ek het hom nie 

beter geken nie. 

 

MA. Hoe kon ek hom lief hê, Jessie.  Ek't niks gehad wat hy wou hê nie.  (Jessie 

antwoord nie.)  Maar hy kon nie kla nie.  Jy was lief genoeg vir hom vir die twee van 

ons.  Jy't hom agtervolg soos 'n klein . . .  Ag Jessie, al wat die man ooit gedoen het was 

boer, en sit . . .  en droom aan wie hy die plaas kan verkoop.      
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JESSIE. Of maak vir my 'n maatjie van pypskoonmakers en glimlag asof hy weet die 

mannetjie gaan enige oomblik begin dans.  Of hy sit deurnag met 'n siek koei en die 

volgende oggend los hy 'n trop pypskoonmaker-olifantjies op my bed. 

 

MA. Of sit net. 

 

JESSIE. Ek 't daarvan gehou as hy sit.  ‘n Groot man in songebleikte khaki.  In sy stoel.  

Stil. 

 

MA. Annie kry haar papegaaie meer gepraat as wat ek julle twee kon.  Hy kon net sowel 

sy Gone Fishing-teken om sy nek gehang het in daai bleddie stoel.  Ek kon sien hoe hy 

na die water staar.  En die wolke wat besig is om in te rol.  Op 'n stadium kon ek selfs 

sy boot sien.  Maar jy, jy weet wat hy gedink het en jy gaan my vertel. 

 

JESSIE. Ek weet nie, Mammie!  Sy lewe, seker  Die mielies.  Sy pyp.  Ons.  Goeters.  

Mammie weet. 

 

MA. Nee, ek weet nie, Jessie!  Elke aand na ete het julle gefluister.  Waaroor? 

 

JESSIE. Ons het nie gefluister nie.  Ma was dan net oorkant by die wasbak. 

 

MA. Waaroor het julle gepraat? 

 

JESSIE. Oor hoekom is swart sokkies warmer as blou sokkies.  Is dit nou iets waarmee 

jy na Moeder toe hardloop?  Ma was net jaloers omdat ek eerder met hom wou gesels as 

wat ek saam Ma skottelgoed was. 

 

MA. Ek was jaloers want jy wou eerder met hom praat as blerriewil enige iets anders. 

(Jessie kry die klein staanhorlosie en wen dit op.)  As dit ek was wat die emmer geskop 

het, sou hy jou nie by hom laat bly het nie. 

 

JESSIE. Ek sou dit nie van hom verwag nie. 

 

MA. Wat sou jy dan gedoen het. 
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JESSIE. Kom kuier. 

 

MA. O, ek sien.  Hy's dood en nou sit jy met my opgeskeep en jy's de hel in daaroor.   

 

JESSIE. (Staan op.) Nie meer nie.  Hy’t dit nie bedoel nie.  Ek hoef nie hierheen gekom 

het nie.  Ons is al hierdeur. 

 

MA. Hy was jammer vir jou, Jessie, make no mistake.  Van die dag dat jy gebore is het 

hy gesê jy suig aan die agtertiet  en het nie 'n kat se kans nie. 

 

JESSIE. (Kry die sak suiker en maak die suikerbakkie vol.)  Hy was lief vir my. 

 

MA.  En?  Dit verander niks nie. 

 

JESSIE. Dit was nie nodig nie.  Ek mis hom. 

 

MA.  Hy't nooit gaan visvang nie.  Nie een keer nie.  Dawid het my vertel.  Bennie by die 

koöperasie het hom vertel.  Hulle't hulle simpel gelag.  En al wat hy terug gebring het 

na ‘n hele dag se ekspedisie is hele pypskoonmaker familie – hoenders, varke, 'n hond 

met 'n af-been – dit was rillerig.  My naar gemaak net om daarna te kyk.  Ek het die 

goed weggesteek maar hy het altyd nog êrens opgetower. 

 

JESSIE. Ek’t gedog dinge sal vir Ma beter wees na sy dood.  Belangstel in iets.  'n Slag 

asemhaal.  Sal verander.   

 

MA. Na wat?  Die koniging van Skeba?  'n Klerk by die poskantoor?  Hoekom moet ek?  

Want hy't so gesê?  Want jy't so gesê?  (Jessie skud haar kop.)  Wel, ek was nie daar vir 

sy vermaak nie en ek's ook nie hier vir joune nie, sweetheart.  Ek weet nie hoekom ek 

hier is nie, maar ek dink ook nie daaroor nie. (Besef wat dit beteken.)  Maar ek sit my 

kop op 'n blok jy sou jou nie skiet as hy nog gelewe het nie.  Dis nou ‘n lekker ding om 

uit te vind. 

 

JESSIE.  (Vul die heuningpotjie.)  Dis nie waar nie. 

 

MA. Nê?  So vir wat het jy dan oor hom gevra.  Hoekom wou jy weet of ek vir hom lief 

was. 
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JESSIE. Ek het net nie gedink Ma was nie, dis al. 

 

MA. Fine.  Jy was reg. Voel jy nou beter. 

 

JESSIE. (Vee die heuningpotjie sorgvuldig af.)  Dit voel goed om te weet ek was reg. 

 

MA. Dit maak nie saak of ek vir hom lief was nie.  Dit het nie vir mý saak gemaak nie 

en ook nie vir hom nie.  En dit het nie beteken ons het nie oor die weg gekom nie.  Dit 

was net nie belangrik nie.  Ons’t nie daaroor gepraat nie.  (Vee die potte van die 

kombuistoonbank af.)  Vat al die potte uit stoep toe. 

 

JESSIE. Hoekom. 

 

MA. Los net die een pot.  (Sy ruk ‘n laai oop.)  Gee my 'n mes, 'n vurk, 'n groot lepel en 

die blikoopmaker en sit hulle op 'n plek waar ek hulle kan kry.  (Gooi vurke en messe in 

een van die potte.)   

 

JESSIE. Hou op.  Ek het pas die laai reggepak. 

 

MA. (Gooi die pot in die wasbak.)  En gooi al die borde en koppies weg.  Van nou af 

gebruik ek papier.  Louise kan vat sy wil hê en Dawid kan die res verkoop. 

 

JESSIE. (Kalm.)  Wat doen Ma. 

 

MA. Ek gaan nie kook nie.  Het nog nooit daarvan gehou nie.  Ek hou van lekkers.  En 

tuna.  Ek hou van tuna.  Ek sal tuna eet, dankie. 

 

JESSIE. (Haal die pot uit wasbak.)  En wat as Ma pannekoek wil maak?  Ma kan nie 

pannekoek in hierdie klein pannetjie maak nie.  En wat as Ma wortels maak en die pot 

brand aan? 

 

MA. Ek haat wortels.  Ek soek nie 'n spul potte en panne in my kaste nie.  Ek kom in 

elk geval nie by nie.  Smyt hulle weg.  Die hele blerrie lot. 
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JESSIE. (Maak die potte bymekaar.)  Ek bêre hulle.  Ek gaan dit nie stoep toe vat nie.  

Dis hier as Ma dit wil hê.  En Ma sal afbuk en dit kry, nes Ma die pan vir die hot 

chocolate gekry het.  En as iemand kom kook, dan het hulle iets om in te kook.  En dis 

dit. 

 

MA. Wie kom kook. 

 

JESSIE. Annie. 

 

MA. Met my potte?  Oor my dooie liggaam. 

 

JESSIE. Daar's geen rede dat julle nie saam kan bly nie.  Dis goedkoper vir albei en ‘n 

bietjie geselskap.  En as die papegaaie Ma pla, wel, eendag as sy by die haarkapper is, 

vat Ma die papegaaie uit vir 'n stappie. 

 

MA. (Terwyl Jessie die messe en vurke in die laai regpak.)  So dis hoekom jy my so oor 

Annie treiter.  Jy dink jy sal minder skuldig voel as jy vir my 'n babysitter kry.  Wel, ek 

wil nie saam Annie bly nie.  Ek wil skaars met die vrou praat.  Sy's maar net hier rond.  

Ken haar van die jare toet.  Annie kom nie naby hierdie plek nie.  So maklik kom jy nie 

weg nie, kind. 

 

JESSIE. Okei.  Dis maar net iets om oor te dink. 

 

MA. Ek wil nie dinge hê om oor te dink nie!  Ek wil net hê dinge moet aangaan! 

 

JESSIE. (Stoot die laai toe.)  Wat het Pa vir Ma gesê die aand toe hy dood is.  Ma't uit 

die kamer gestorm en gesê ek kan by hom sit en wag tot alles verby is, maar Ma gaan 

televisie kyk.  Wat het hy gesê? 

 

MA. Hy't niks gehad om te sê nie, Jessie.  Nie 'n dooie woord nie.  Dit was sy laaste 

kans om nie met my te praat nie en hy't dit ten volle benut. 

 

JESSIE. (Pouse.)  Ek's jammer Ma was nie lief vir hom nie.  Jammer vir Ma, bedoel ek.        

Ek’t gedink hy’s ‘n gawe man. 

 

MA. (Jessie na die yskas.)  Reg vir jou pannekoek? 
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JESSIE. Sodra ek hier klaar is, Mammie. 

 

MA. Jy gaan ook nie van die pannekoek hou nie.  Nes die kakao.  Jy’t nog nooit van eet 

gehou nie.  Waarvan leef jy al die jare.  Tandepaste. 

 

JESSIE: Ek weet Ma hou van agurkies.  Wat van tamatiesous? 

 

MA. Hou dit. 

 

JESSIE. Ons het dit al van verlede Kersfees af. 

 

MA. Hou die tamatiesous.  Hou alles. 

 

JESSIE. Gaan Mammie die tamatiesous uit die bottel uit drink, of wat?  Hoe kan Ma 

Ma se  kos wil hê, maar nie potte om dit in te kook nie.  Die goed gaan vrot word, 

Moeder. 

 

MA. Niks wat ek gedoen het was ooit goed genoeg vir jou nie en ek wil weet hoekom. 

 

JESSIE. Dis nie waar nie. 

 

MA. En ek wil weet hoekom jy so lank hier bly as jy voel soos jy voel. 

 

JESSIE. Ma't geen idee hoe ek voel nie. 

 

MA. Hoe kan ek?  Jy's doer ver, Jessie. 

 

JESSIE. Ver waar? 

 

MA. Is dit lekker daar waar jy bly?  Sê mense die regte goed of kry hulle wat hulle wil  

hê, of wat?  

 

JESSIE. Waarvan praat Ma. 
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MA. Hoekom lees jy koerant.  Hoekom dra jy nie die trui wat ek vir jou gebrei het nie.  

Onthou jy hoe ek gelyk toe ek jonger was of is ek nou maar net nog 'n ou vrou?  Sien jy 

sterre as jy 'n stuipe het, of wat.  Hoe het jy van die perd afgeval.  Sonder die liegstories.  

Hoekom het Chris jou gelos?   Waar het jy my ou brille gesit. 

 

JESSIE. (Gegooi deur Ma se intensiteit.)  Dis in die onderste laai van Ma se spieëltafel in 

'n ou Quality Street boksie.  Ek het van die perd afgeval, want ek het nie geweet hoe om 

vas te hou nie.  Chris is vir dieselfde rede weg. 

 

MA. Chris het 'n meisie gehad, Jessie.  Ek het op hulle afgekom, in die garage. 

 

JESSIE. (Pouse.)  Okei.  Dis regverdig.  Was sy mooi? 

 

MA. Dit was Karla, Annie se dogter.  Besluit self. 

 

JESSIE. (Na die sitkamer.)  Ma en Annie het seker lekker daaroor geskinder. 

 

MA. Hy was nie goed genoeg vir jou nie.   Hulle’t van Durban af gekom, jy weet.    

 

JESSIE. Waarvan praat Ma?  Ma't meer van hom gehou as wat ek het.  Ek sou hom nie 

eers ontmoet het as Ma nie met hom flickers gegooi het om Ma se stoep te kom bou nie   

 

MA. Hy's die beste bouer wat ek ken.  Julle huisie sal tot na die Opraping hier wees. 

 

JESSIE. Ma't nie 'n stoep nodig gehad nie. 

 

MA. Okei.  Fine!  Ek wou vir jou man kry. 

 

JESSIE.  En kon ek nie op my eie een kry nie, natuurlik. 

 

MA. Hoe kan jy 'n man kry as jy nooit jou mond oopmaak nie. 

 

JESSIE. So ek was stil daaroor.  So what. 

 

MA. So ek moes jou net daar laat sit.  Sit soos jou pa?  Net sit. 
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JESSIE. Dalk. 

 

MA. Wel, ek't nie so gedink nie. 

 

JESSIE. Wel, wat het Ma geweet? 

 

MA. Ek't nog nooit gesê ek weet baie nie.  Hoe kon ek iets leer as ek in die gramadoelas 

bly.  Die helfte van die dinge in my lewe het ek nie geweet hoe om dit te doen nie.  Dit 

gebeur net.  Jy doen wat jy kan en kyk dan wat gebeur.  Ek het jou met die verkeerde 

man laat trou, ek erken dit.  En toe hy jou los, vat ek jou.  Ek's jammer. 

 

JESSIE. Hy was nie die verkeerde man nie. 

 

MA: Hy was nie lief vir jou nie, Jessie, anders sou hy nie geloop het nie. 

 

JESSIE: Hy was nie die verkeerde man nie, Mammie.  Ek was so lief vir Chris.  En ek't 

probeer oefening kry en probeer wakker selfs bly.  Ek't probeer perdry.  En ek't probeer 

om saam met hom daar buite te wees, maar hy't altyd geweet ek probeer net, so dit het 

nie gewerk nie. 

 

MA. Hy't verantwoordelikhede gehad.  'n Vrou en kind en hy't jou gedrop. 

 

JESSIE. Ek was mal oor die wiegie wat hy vir Nicky gemaak het.  Ek't vir hom gesê hy 

hoef  nie soveel tyd daaraan te spandeer nie, maar nee, die ding moes hou.  Miskien het 

hy gedink as dit sterk genoeg was, sou Nicky ‘n babatjie bly. 

 

MA. Nicky is nes Chris. 

 

JESSIE. Nee, hy is nie. Nicky is so baie soos ek soos wat dit menslik moontlik is..  Ons 

dra selfs dieselde grootte broek.  Ek dink hierdie is syne. 

 

MA. Dis net dieselfde grootte.  Dit beteken nie julle is dieselfde mens nie. 

 

JESSIE. Ek sien dit in sy gesig.  Ek hoor dit as hy praat.  Ons kyk na die wêreld en ons  

sien dieselfde ding:  Nie Regverdig Nie.  Die enigste verskil is, hy's daar buite en probeer  
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wraak neem.  En hy weet hy moet niemand vertrou nie en hy kry dit van my.  En hy 

weet hy moenie probeer werk kry nie en raai van wie kry hy dit.  En stap asof hy oor los 

planke loop.  En raai wie het die planke gelê.  Ek het. 

 

MA. Nicky is nie klaar nie.  Jy weet nie hoe hy eendag gaan uitdraai nie! 

 

JESSIE. (Terug na die kombuis.)  Ja, ek weet.  En Chris ook.  Nicky is ons twee saam vir 

ewig en altyd in ‘n te klein ruimte.  En ons vernietig mekaar, binne daai kind en as Ma 

dit nie sien nie, is Mammie blind. 

 

MA. Gee hom tyd, Jessie. 

 

JESSIE. O, hy sal oorgenoeg daavan hê.  Vyf jaar vir bedrog, tien jaar vir gewapende 

roof. 

 

MA. (Woedend.)  Stop dit nou!  (Pleit.)  Jessie, Chris mag dalk reg wees om weer te 

probeer. Sweetheart, dit gebeur.  Gaan stad toe.  Praat met hom.  Hy't nie geweet wat 

hy in jou het nie.  Miskien sien hy dinge nou anders, maar jy gaan nie weet voor jy hom 

gaan sien nie.  Of bel hom!  Sommer nou!  Dalk is hy by die huis. 

 

JESSIE. En wat moet ek sê?  Niks het verander nie, Chris, ek wil net na jou kyk, as jy 

nie omgee nie?  Nee.  Hy was lief vir my, Mammie.  Hy het net nie geweet van hoe dinge 

om my uitmekaar val nie.  Hy't die regte ding gedoen.  Hy’t homself nog 'n kans gegee.  

Ek het hom gesmeek om my saam te vat.  Ek’t gesê ek sal vir Nicky en Ma en alles 

waarvoor ek lief is hier los as hy my net sal saamvat.  Maar hy kon nie en ek verstaan 

dit.  (Pouse.)  Ek het die brief geskryf wat ek vir Ma gewys het.  Ek het.  Nie Chris nie.  

Ek het gesê, "Ek's jammer, Jessie, ek kan nie alles vir jou regmaak nie."  Ek't gesê hy 

sal altyd vir my lief wees, nie Chris nie.  Maar dis hoe hy gevoel het. 

 

MA. Dan moes hy jou saamgevat het! 

 

JESSIE. (Tel die vullissak op wat sy volgemaak het.)  Mammie, jy vat nie jou vullis saam 

as jy trek nie. 

 

MA. Jy sal nie jouself vullis noem nie! 
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JESSIE. (Vat die sak na die groot asdrom.)  Dis maar net 'n manier van praat, Mamma.  

Al wat ek probeer sê is dis okei dat Chris weg is.  Dit was . . .  dit was eintlik 'n 

verligting.  Ek was nooit wat hy wou sien nie, so dis beter dat hy nie heeltyd na my kyk 

nie.   

 

MA. Ek gaan jou pannekoek maak. 

 

JESSIE. Nee dankie.  Kry Ma solank die manicure-stel.  Ek's nou daar.   

 

(Jessie knoop die groot vullissak toe en vervang die klein vullissak onder die wasbak - 

terwyl sy desperaat probeer kalm bly.   Ma hou haar van 'n afstand af dop, haar hand 

reik onbewustelik na die telefoon.  Sy kry 'n beter idee.  Of eintlik dink sy aan die enigste 

ander uitweg en is bereid om dit te probeer.  Miskien is sy selfs oortuig dit sal werk.) 

 

MA. Jessie, ek dink jou pa het min - 

 

JESSIE. (Onderbreek.)  Dinsdae is vullisdag.  Sit dit uit so laat as wat Ma kan.  Anders 

kry die Du Toits se honde dit beet.  En kry die heavy duty swartsakke.  Die goedkopes 

is geld mors.   

 

MA.  Jessie.  Ek dink jou pa het ook stuipes gekry.  Klein black outs.  Ek dink hy’t daar 

in sy stoel gesit en stuipe kry.  

 

JESSIE. Pappa sou geweet het as hy stuipe gekry het, Mammie.       

 

MA: Mense noem dit thinking spells.  Klein stuipe. 

 

JESSIE. (Geamuseer deur Ma se benadering.)  So Ma wil oor stuipe praat? 

 

MA. Ja, ek wil.  En wat ek - 

 

JESSIE. (Neem beheer.)  Soos wat lyk dit.  Die toevalle. 

 

MA. (Onwillig.)  Dis elke keer anders. 

 

JESSIE. Okei.  Kies dan.  'n Goeie een.  Ek dink ek’s nou reg om te weet. 
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MA. Daar's nie veel om te vertel nie.  Jy sak net op 'n hoop, soos ‘n lapsweetheart, of 

soos 'n peleton in 'n movie - jy gly net teen die muur af.  Weet jy nie wat gebeur nie?  

Hoe kan jy nie weet wat gebeur nie? 

 

JESSIE. Ek's besig. 

 

MA. Dis nie snaaks nie. 

 

JESSIE. Ek lag nie . . .  Ek val en dan? 

 

MA. Jou bors hardloop die Comrades en dit klink of jy verstik, en suig lug in en uit asof 

jy nie kan asemhaal nie. 

 

JESSIE. Soos hoe. Maak die geluid vir my.  

 

MA. Ek gaan nie.  Dis 'n aaklige geluid. 

 

JESSIE. Ja.  Dit voel nogal so.  En dan? 

 

MA. Jou mond klap toe en ek moet jou tong uit kry sodat jy nie jouself byt nie. 

 

JESSIE. Of vir Mammie nie.  Ek het Mammie ook gebyt, nê. 

 

MA. Jy't my een keer lekker bygekry.  Ek moes 'n klem-in-die-kaak inspuiting kry.  

Maar ek weet nou wat om te doen.  Dan word jy blou en die rukkings word erger.  Dit 

lyk of ek jou met 'n haelrewolwer skiet of asof jou vinger in 'n muurprop druk.       

 

JESSIE. En skuim soos 'n mal hond. 

 

MA. Dis net borrels, Jessie, sulke klein borreltjies.  Ek kry 'n waslap.  En dan word 

rukkings minder, jy maak jou broek nat en dan's dit verby. Twee minute tops. 

 

JESSIE. Hoe kom ek in my bed? 
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MA. Hoe dink jy? 

 

JESSIE. Ek's te swaar.  Hoe kry Ma dit reg? 

 

MA. Ek bel vir Dawid.  Maar ek maak jou skoon voor hy kom en hy ry voor jy wakker 

word. 

 

JESSIE. Ma kan my net op die grond los. 

 

MA. Ek wil hê jy moet in 'n lekker plek wakker word, okei?  (Maak 'n ernstige poging.)  

Maar Jessie, en dis hoekom ek dit enigsins sê, jy’t vir ‘n jaar nog nie een toeval gekry 

nie.  'n Hele jaar, besef jy dit? 

 

JESSIE. Ja, die medikasie is seker nou reg. 

 

MA. Presies.  En jy gaan dalk nooit weer een kry nie.  Finish en klaar vir altyd! 

 

JESSIE. Dalk. 

 

MA. Jy is.  Ek weet jy is! 

 

JESSIE. Ek voel rêrig goed.  Ek doen.  My geheue is terug.  Die dubbelvisie is weg en 

my tandvleis is nie meer geswel nie.  Ek't nie eers 'n uitslag nie.  Niks nie.  Kan nie 

onthou wanneer laas ek so goed gevoel het nie.  Ek kan selfs worrie of kwaad raak want 

ek's nie meer bang dat ek stuipe gaan kry nie.  Ek doen dit net. 

 

MA. Natuurlik kan jy!  Jy kan op my skree, as jy wil.  Ek kan dit vat.  Jy hoef nie te 

maak asof jy hier kuier nie, Jessie.  Dis jou huis ook. 

 

JESSIE. (Effense pouse.) Ek gaan nie hier wees nie, Mammie. 

 

MA. Waaroor het ons nou net gepraat?  Jy gaan hier wees.  Jy's gesond, JESSIE.  Jy 

begin van voor af.  Jy't self so gesê.  Jy onthou weer goeters en  . . . 

 

JESSIE. Ek gaan nie hier wees nie.  As ek ooit 'n jaar gehad het soos nou, om vir 'n slag 

reguit te kan dink, so ek lankal nie meer hier gewees het nie. 
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MA. (Bevelend, nie pleitend.)  Nee, Jessie. 

 

JESSIE. (Vou die res van die wasgoed.)  Ja, Ma.  Die oomblik toe ek begin onthou, kon 

ek sien hoe alles inmekaar pas. 

 

MA. Jy kry nie meer stuipe nie. 

 

JESSIE. Dis nie die stuipe nie, Mammie.  

 

MA. Dan's dit ek wat hulle vir jou gegee het.  Maar dit was nie ek nie. 

 

JESSIE. Dis nie die stuipe nie!  Ma't self gesê, die medisyne help vir die stuipe. 

 

MA. (Val haar in die rede.)  Jou pa het dit vir jou gegee, Jessie.  Hy het dit vir jou gegee 

nes jou dimpels en wavy hare.  Dis nie my skuld nie! 

 

JESSIE. So what as hy ook stuipe gehad het.  Dis nie geneties nie.  Ek het van 'n perd 

afgeval.  Dit was 'n ongeluk. 

 

MA. Die perd was nie die eerste keer nie, Jessie.  Jy het stuipe gekry toe jy vyf was. 

 

JESSIE. Ek het nie. 

 

MA. Jy het!  Jy't 'n roomys geëet en daar gaat jy.  Hy't dit vir jou gegee.  Dis sý skuld,  

nie myne nie. 

 

JESSIE. Wel, Ma't Ma se tyd gevat om my te vertel.    

 

MA. Hoe vertel jy dit vir 'n vyf-jarige? 

 

JESSIE. Wat het die dokter gesê? 

 

MA. Hy't gesê kinders kry dit die heeltyd.  Al wat ons kon doen was om te sit en wag vir 

nog een. 
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JESSIE. Maar ek het nie nog een gehad nie.  ('n Eerlike stilte.)  So ek het heeltyd stuipe 

gekry en Ma't maar net gesê ek het geval of iets en dit was eers toe ek die stuipe kry en 

Chris dit sien dat enige iemand die moeite gedoen het om uit te vind wat met my 

verkeerd is? 

 

MA. Dit was nie die hééltyd nie, Jessie.  Dit het verander toe jy skool toe is, meer soos 

jou pa s'n.  Dit was nou vir jou hunky dory, julle twee wat hier sit en aan en af gaan 

soos kersfeesliggies.        

 

JESSIE. Hoeveel keer het ek dit gehad? 

 

MA. Jy't nooit seergekry nie.  Ek't jou nooit uit die oog gelaat nie.  Jou elke keer gevang. 

 

JESSIE. Maar Ma het vir niemand gesê nie. 

 

MA. Dit het niks met hulle uit te waai nie. 

 

JESSIE. Ma was skaam. 

 

MA. Ek wou nie hê hulle moes weet nie.  Veral nie jy nie. 

 

JESSIE. Veral nie ek nie.  Ek sien.  Dit was myne om te weet, Mammie, nie Ma s’n nie.  

Het Pappa geweet? 

 

MA. Hy't gedink jy was . . .  jy het maar net baie geval.  Dis wat hy gedink het.  Jy was 

lomp.  Of dalk het hy gedink dat ek jou slaan.  Ek weet nie wat hy gedink het nie.  Hy 

het nie daaroor gedink nie. 

 

JESSIE. Want Ma het hom nie vertel nie! 

 

MA. As ek hom gesê het, moes ek hom van hom vertel het! 

 

JESSIE. Ek hou nie hier van nie.  Ek hou net niks hiervan nie. 

 

MA. Ek't nie gedink jy gaan daarvan hou nie.  Dis hoekom ek stil gebly het. 
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JESSIE. As ek geweet het ek is epilepties, Ma, sou ek nie perd gery het nie. 

 

MA. Jou laat voel het soos 'n frats, is dit was ek moes doen? 

 

JESSIE. Kry die manicure bord en gaan sit. 

 

MA. (Gooi dit op die vloer.)  Ek wil nie 'n manicure hê nie! 

 

JESSIE. Dit lyk nie so nie, nee. 

 

MA. Miskien het ek jou laat val, jy sal nie weet nie. 

 

JESSIE. As Ma nie het nie, dan het Ma nie. 

 

MA. (Begin stadig in duie stort.)  Miskien het ek jou verkeerde kos gegee.  Miskien het jy 

koors gehad en ek het nie gou genoeg geweet nie.  Miskien is dit my straf. 

 

JESSIE. Vir wat? 

 

MA. Ek weet nie.  Oor hoe ek oor jou pa gevoel het.  Want ek wou nie nog kinders hê 

nie.  Want ek't gerook en te veel tuna geëet toe ek swanger was met jou.  Dit moet iets 

wees wat ek gedoen het. 

 

JESSIE. Nee, dit was nie.  Dis net 'n siekte, nie 'n vloek nie.  Epilepsie beteken nie iets 

nie.  Dit is net. 

 

MA. Ek praat nie van die stuipe nie, Jessie!  Ek praat van hierdie malligheid om jouself 

te skiet.  Dit moet ek wees.  Jy sal dit nie doen as dit nie daarvoor is nie.  Ek't jou nie 

goed vertel nie of ek't jou met die verkeerde man laat trou of ek't jou hier laat bly en 

toegelaat dat jou lewe weghardloop of dalk is dit alles.  Ek weet nie wat ek gedoen het 

nie, maar ek het, ek weet.  Dis alles my skuld, Jessie, maar ek weet nie wat om nou te 

doen nie. 

 

JESSIE. (Vererg dat sy die weer moet sê.)  Dit het niks met Ma te doen nie. 
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MA. Alles wat jy doen het met my te doen, Jessie.  Jy hoef boggerol te doen,  of jou gesig 

was of jou vinger sny, sonder dat dit my nie raak nie.  Dis reg!  Jy kan my net sowel 

saam jou skiet, Jessie, dis dieselfde ding.  Dit het met my te doen, Jessie. 

 

JESSIE. En wat as dit het.  Wat as dit alles met Ma te doen het.  Wat as Ma al is wat ek 

het en Ma is nie genoeg nie.  Wat as ek alles kon hanteer as dit net nie vir Ma was nie.  

Wat as die enigste manier om van Ma af weg te kom, is om my te skiet.  Wat as dit is.  

Ek kan dit nog steeds doen! 

 

MA. (Desperate trane.)  Moet my nie los nie, Jessie.  Hoe kan ek sonder jou lewe?  Ek't 

jou nodig.  Jy's veronderstel om vir my te sê ek moet regop staan en hoe mooi ek in my 

pienk rok lyk en ek moet my melk drink.  Jy's veronderstel om in die aande die alarm 

aan te sit sodat ek weet ons is veilig, en as ek wakker word, is jy veronderstel om vir my 

koffie te maak en sien hoe ek elke dag 'n bietjie ouer word en jy's veronderstel om my te 

help wanneer dit my tyd is.  Ek kan dit nie alleen doen nie, Jessie.  Ek's nie soos jy nie.  

Ek haat die stilte en ek wil nie doodgaan nie en ek wil nie hê jy moet gaan nie, Jessie.  

Hoe kan ek . . . (Moet vir 'n oomblik stop.)  Hoe kan ek elke dag opstaan met die wete jy't 

jouself geskiet om die pyn te stop en ek was die heeltyd hier en ek het dit nooit gesien 

nie.  En toe gee jy vir my 'n kans om dit beter te maak, om jou te oorreed om te bly leef 

en ek kon dit nie doen.  Hoe kan ek hierna met my saamleef, Jessie? 

 

 

 

JESSIE. Ek het net vir Mammie vertel sodat ek dit kon verduidelik, sodat Mamma nie 

Ma blameer nie, sodat Mammie nie sleg voel nie.  Daar was niks wat Ma kon doen om 

my van plan te laat verander nie.  Ek wou nie hê Ma moet my red nie.  Ek wou net 

gehad het Ma moes weet. 

 

MA.  Bly nog 'n rukkie langer.  Net 'n paar jaar.  Ek het nie meer lank oor nie, Jessie.  

En sodra ek dood is, kan jy doen wat jy wil.  Miskien as ek weg is, het jy al die stilte wat 

jy nodig het  - sommer hier in die huis.  En miskien sal jy afrikanertjies langs die oprit 

plant en dan kom die regte reën vir daai somer.  En Nicky sal getroud wees en hy kom 

kuier en bring jou kleinkinders saam en jy gee skelmpies vir hulle ‘n stukkie koek as 

hulle pa nie kyk nie en tot jou verligting gaan hulle weer huis toe en los jou alleen in  

jou stilte. 
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JESSIE. Sien Mammie nie, alles wat ek doen eindig so op.  Hoe kon ek dink dat Ma sal 

verstaan.  Hoe kon ek dink Ma 'n manicure sou wou hê.  Ons hou vir 'n uur hande vas 

en dan gaan ek my doodmaak.  Ek's jammer oor vanaand, Mammie, maar dis juis 

hoekom ek dit doen. 

 

MA. As jy die moed het om jouself te skiet, Jessie, dan het jy die moed om te bly leef.      

 

JESSIE. Ek weet.  So dis 'n kwessie oor waar ek eerder wil wees. 

 

MA. Kyk, ek kan dalk nie nou aan iets dink wat jy kan doen nie, maar dit beteken nie 

daar is nie iets wat kan help nie.  Jy hoef nie tou op te gooi nie! 

 

JESSIE. Ek gooi nie tou op nie.   

 

MA. Maar iets kan gebeur.  Iets kan gebeur wat alles verander.  Wie weet wat dit kan 

wees, maar dit sal die moeite werd wees om daarvoor te wag.  (Jessie reageer nie.)  

Probeer vir nog twee weke.  Ons kan meer geselsies hê soos vanaand.    

 

JESSIE. Nee, Mammie. 

 

MA. Ek sal meer aandag aan jou gee.  Die waarheid praat.  Jy kan jou sê sê. 

 

JESSIE. Nee, Mammie!  Ons sal nie weer so gesels nie, want dis die volgende deel wat 

hierdie laaste deel so goed gemaak het, Mammie.  Nee, Mamma.  Laat my net maklik 

gaan, Mamma. 

 

MA. Hoe kan ek jou laat gaan? 

 

JESSIE. Ma kan want Ma moet.  Dis wat Ma nog al die jare doen. 

  

MA. Jy's my kind! 

 

JESSIE. Ek is wat van Ma se kind geword het.  (Ma kan nie antwoord nie.)  Ek't op ‘n ou 

babafoto van my afgekom.  En dit was iemand anders, nie ek nie.  Dit was iemand 

pienk en vet en nog nooit gehoor het van siek of alleen wees nie, iemand wat huil en  
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gevoer word, iemand wat haar arms uitstrek en opgetel word en skop, maar maak 

niemand seer nie, en slaap net wanneer sy wil, net deur haar oë toe te maak.  Dis hoe 

ek begin het en dis hoe ek opgeeindig het.  (Geen selfbejammering nie.)  Dis waaroor dit 

gaan.  Dis iemand wie ek verloor het.  My self.  Wie ek nooit was nie.  Of wie ek probeer 

het om te wees maar net nie kon nie.  Iemand vir wie ek gewag het maar nooit gekom 

het nie.  En nooit sal nie.  So, dit maak nie saak wat in die wêreld of hier die huis 

gebeur nie.  Ek is wat die moeite werd was om voor te wag en ek het dit nie gemaak nie.  

Ek . . . wat 'n verskil kon maak aan my . . .  Ek gaan nie opdaag nie, so daar is nie rede 

om bly nie, behalwe om Ma geselskap te hou, en dis . . . nie 'n goed genoeg rede nie 

want ek . . . is nie goeie geselskap nie.  (Pouse.)  Is ek. 

 

MA. (Weet sy moet die waarheid praat.)  Nee.  En ek ook nie. 

 

JESSIE. Ek het 'n vreemde gedagte gehad, of dalk is dit nie so vreemde nie.  Elk geval, 

na Kersfees, na my besluit, wonder ek wat my sal laat bly, wat is die moeite werd om 

voor te bly, en raai wat was dit.  Dis was iets waaroor ek mal is, soos Vars-Uit-Die-

Oond se meltert of Maltebele pap in die winter, dit was genoeg. 

 

MA. Melktert is goed. 

 

JESSIE. Nie vir my nie. 

 

MA. En jy's nie bang nie. 

 

JESSIE. Bang vir wat. 

 

MA. Ek's bang daarvoor, vir my, bedoel ek.  Wanneer dit my tyd is.  Ek weet dit kom, 

maar- 

 

JESSIE. Ma weet nie wanneer nie.  Soos in ‘n scary fliek. 

 

MA. Ja, dit sluip agter my aan soos daai mal man met die masker.  Kruip vir my in die 

bosse weg en wag net tot ek eendag my hande vol het en hoe moet ek nou myself 

beskerm as ek bleddiewil nie weet hoe hy lyk nie en ek weet nie hoe dit klink as hy my 

bekruip nie en of dit seer gaan wees of lank gaan vat en van al die goed wat ek nie kon 

klaarmaak voor hy kom nie. 
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JESSIE. Mammie het nog baie tyd oor. 

 

MA. Ek kan nie onthou vir wat nie.                  

 

JESSIE. Vir enige iets, ek weet nie.  Vir die res van Ma se lewe.  Vir Annie wat nog een 

huis gaan afbrand.  Vir Dawid wat bles word of . . . 

 

MA. (Vinnig.)  Jessie.  Ek kan nie net daar sit en sê hunky dory, skiet maar jouself as jy 

wil nie. 

 

JESSIE. Natuurlik kan Ma.  Ma't nou net.  Sê dit weer.    

 

MA. (Onsteld.)  Jessie.  (Stille angs.)  Hoe durf jy?  (Woedend.)  Hoe durf jy?  Dink jy jy 

kan maar net  opstaan en verdwyn nes jy wil soos wanneer jy televisie kyk.  Nee, jy kan 

nie, Jessie.  Jy laat my soos 'n idioot voel omdat ek lewe, kind en jy sit die pot mis!  Ek 

hou van dit hier, en sal hier bly tot hulle my forseer om te gaan, tot hulle my al 

skreeuend en ek bedoel skreeuend soos ‘n mal vark graf toe sleep en jy's blerrie slim 

om voor dan al te waai want, ek bedoel sweetheart, jy't nog nooit so 'n kabaal in jou 

lewe gehoor nie.  (Jessie draai weg.)  Met wie praat ek.  Jy's al klaar weg, nê.  Ek kyk 

regdeur jou!  Ek kan jou nie stop nie want jy's klaar weg.  Ek reken jy dink die dorp sal 

nou oor jou moet praat.  O ja, van Kersfees af sit jy en broei, "Oe, hulle is in vir 'n 

moerse surprise."  Wel, niemand geen eers 'n wenkbrou lig nie, sweetheart.  Want dis 

nes jy is.  Doen dit op harde manier, dìs my dogter daai.  (Jessie staan op en loop 

kombuis toe, maar Ma volg haar.)  Weet jy wie hulle gaan jammer kry?  Ek!  Hoe voel jy 

daaroor?  Nie jy nie, ek!  Hulle gaan skaam wees oor jou.  Ja.  Skaam!  As iemand vir 

Dawid oor jou uitvra, sal hy soos blits die onderwerp verander.  Hy sal praat oor 

hoeveel hy deesdae vir die karwagte betaal. 

 

JESSIE. Los my uit. 

 

MA. Dis die waarheid! 

 

JESSIE. Ek moes net vir Ma 'n nota gelos het! 
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MA. (Skree.)  Ja!  (Verstaan dan oombliklik wat sy gesê het, en verlam deur die gedagte 

daarvan,  draai sy stadig om na Jessie, fluisterend.)  Nee.  Nee.  Ek . . .  sou nie aan al 

die goed gedink het wat  jy gesê het nie. 

 

JESSIE. Dis okei, Mammie.  (En Ma is amper bewusteloos van die emotionele 

verwoesting die laaste paar oomblikke.  Sy gaan sit by die kombuistafel, seergemaak en 

kwaad en ontsettend bang.  Maar lyk amper afgestomp en verlam.  Sy is so ver verby 

wat ons ken as pyn, dat sy basies onbereikbaar is.  Jessie weet dit - sy praat saggies, en 

kyk uit vir tekens van herstelling.  Sy was haar hande.)  Ek weet Mammie het van die 

dominee gehou wat Pappa se begrafnis gelei het, so as Mammie hom wil vra om die 

diens te hou, is dit reg met my. 

 

MA. (Antwoord nie, dis net 'n woord.) Wat. 

 

JESSIE. (Sit handeroom aan.)  En kies gesange waarvan Mammie hou of laat Annie 

kies, sy sal presies weet.  O, en ek het Mammie se rok laat skoonmaak wat Ma by 

Pappa s'n aangehad het.  Mammie’t rêrig mooi gelyk. 

 

MA. Ek kan nie onthou nie, sweetheart. 

 

JESSIE. En dit sal nie so erg wees as Mammie se vriendinne ook by die kerk is nie.  Ma 

sal tien teen een mense sien wat Ma jare laas gesien het, maar ek het gedink aan wat 

Mammie kan sê om met daai senuweeagtige deel te help wanneer hulle begin inkom. 

 

MA. (Herhaal net.) Inkom. 

 

JESSIE. Vat hulle om die blomme te sien.  Hulle sal daarvan hou.  En as hulle sê, "Ek's 

so jammer, Thelma," dan sê Ma net, "Ek waardeer dat jy gekom het, Karin."  En vra dan 

of hulle rose die somer uitgehou het of wat hulle vir Paasfees doen of hoe dit met hulle 

kinders- 

 

MA.  Ek dink nie ek moet oor hulle kinders vra nie.  Ek sal iets sê oor wat hulle aanhet, 

dit werk altyd.  En ek sal my breiwerk saamvat. 
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JESSIE. En  Annie gaan ook daar wees, so dalk hoef Mammie glad nie te praat nie.  En 

maak seker daar’s genoeg kos na die diens.  Maar moenie dat enige iemand kos huis 

toe nie, veral nie Louise nie. 

 

MA. Louise sal vir al die kos sorg, sweetheart.  Dis net regverdig dat sy 'n bietjie 

macaroni huis toe vat. 

 

JESSIE. Nee, Mamma.  Van nou af moet Ma meer selfsugtig wees. (Gaan sit by Ma.)  

Nou, iemand sal vir Mammie vra hoekom ek dit gedoen het en Mammie sê net Ma weet 

nie.  Dat Ma lief was vir my en Ma weet ek was lief vir Ma en ons het maar net gesit 

soos ons elke aand doen en toe't ek opgestaan en Ma op die wang gesoen en gesê, "Nag, 

Ma," my kamerdeur toegemaak en die volgende ding wat Ma hoor is die skoot.  En wat 

my redes was, het dit ek maar net saam my graf toe gevat. 

 

MA. (Stil.)  Dit was iets persoonlik. 

 

JESSIE. Ja.  Dis goed, Mamma. 

 

MA. Dis wat ek dan sal sê. 

 

JESSIE. Persoonlik.  Ja. 

 

MA. Is dit wat ek vir Dawid en Louise ook gaan vertel.  Ons het maar net gesit, toe het 

jy my gesoen, "Nag, Ma".  Hulle sal meer wil weet, Jessie.  Hulle sal dit nie glo nie. 

 

JESSIE. Vertel hulle dan wat ons gedoen het.  Ek het houers vol lekkers  gemaak.  Ek 

het die yskas skoongemaak.  Ons het hot chocolate gemaak en die bank oorgetrek.  Ma't 

niks vermoed nie. okei?  Ek dink dis beter so.  As hulle weet ons het daaroor gepraat, 

sal hulle nie verstaan waarom Ma my laat gaan het nie.  (Ma antwoord nie.)  Dis 

privaat.  Vanaand is ons s’n, myne en Ma s'n, en ek wil nie hê enige iemand anders 

mag 'n stuk daarvan hê nie. 

 

MA. Goed dan. 

 

JESSIE. (Staan agter Ma, hou haar skouers vas.)  Nou, wanneer Mammie die skoot 

hoor, wil ek nie hê Ma moet inkom nie.  In die eerste plek sal Mammie nie alleen kan 
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inkom nie, maar ek wil nie hê Mammie moet probeer nie.  Bel vir Dawid, dan die polisie 

en dan vir Annie.  En dan sal Mammie iets nodig hê om Ma mee besig te hou tot 

iemand kom, so was die hot chocolate pot.  Was die pot tot die voordeurklokkie lui en ek 

gee nie om of dit 'n uur is nie, Mammie was daai pot. 

 

MA. Ek sal die oproepe maak en dan sal ek sit.  Ek sal nie iets nodig hê om te doen nie.  

Wat gaan die polisie sê? 

 

JESSIE. Hulle gaan die buskruit toets doen, en vir Ma vra wat gebeur het en teen daai 

tyd is die ambulans hier en hulle sal inkom en my kry en Ma weet mos hoe dit gaan.  

Bly binne saam met Dawid en Louise.  Hou vir Dawid hier.  Ek wil hê die polisie moet 

eerste in die kamer kom, nie Dawid nie, okei? 

 

MA. Wat as Dawid en Louise wil hê ek moet saam met hulle huis toe gaan. 

 

JESSIE. (Terug na die woonkamer.)  Dis Mammie se besluit. 

 

MA. Ek dink ek sal hier bly. 

 

JESSIE. Miskien Annie vir 'n paar dae hier kom bly. 

 

MA. (Staan op, kyk na die woonkamer.)  Ek dink ek wil eerder alleen wees.   

Ek dink ek's reg vir my manicure.  Moet ek weer my hande was? 

 

JESSIE. (Staan op.)  Dis tyd vir my om te gaan, Mamma. 

 

MA. (Beweeg na haar.)  Nee, Jessie, jy't die hele aand!     

 

JESSIE. (Ma gryp haar.) Nee, Mamma. 

 

MA. Dis nog nie eers tien uur nie. 

 

JESSIE. (Baie kalm.) Los my, Mammie. 

 

MA. Ek kan nie.  Ek kan jou nie laat gaan nie.  Jy kan dit nie doen nie.  Jy't nie gesê dit 

gaan sou gou wees nie, Jessie.  Ek's bang.  Ek's lief vir jou. 
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JESSIE. (Vat Ma se hande weg.)  Laat my gaan, Mamma.  Ek't alles gesê wat ek wou. 

 

MA. (Staan vir 'n oomblik stil.)  Jy't gesê jy wil my naels doen. 

 

JESSIE. (Neem 'n klein stappie terug.)  Ek kan nie.  Dis te laat. 

 

MA. Dis nie te laat nie! 

 

JESSIE. Ek wil nie hê Ma moet vir Dawid en Louise wakker bel nie.  Ek wil hê hulle 

moet nog aangetrek wees sodat hulle dadelik kan oorkom. 

 

MA. (Jessie retireer verder,  Ma beweeg versigtig nader.)  Hulle word vinnig wakker as 

hulle moet, Jessie.  Hulle is nie wat nou saak maak nie, Jessie.  Jy is.  Ek is.  Ons is 

nog nie klaar nie.  Ons het dinge om voor te sorg.  Ek weet nie waar my voorskrifte is 

nie en jy't nie gesê wat ek vir die dokter moet sê as hy bel nie of wat alles jy wil hê Nicky 

moet weet nie of wie om te bel om die blare te hark of . . . 

 

JESSIE. Moet my nie probeer stop nie.  Ma kan dit nie doen nie. 

 

MA. (Gryp haar hierdie keer hard.)  Ek kan!  Ek gaan in die gang staan en jy kan nie 

verby my kom nie.  (Hulle worstel.)  Jy sal my slaan om verby my te kom, Jessie.  Ek 

gaan jou nie . . .  (Ma worstel met Jessie by die deur, maar Jessie kom los.) 

 

JESSIE. (Amper 'n fluister.)  Nag, Ma.  (Jessie verdwyn in haar kamer en ons hoor die 

deur sluit nes Ma  daarby kom.) 

 

MA. (Skreeu.)  Jessie! (Hamer teen die deur.)  Jessie, laat my inkom.  Nou!  Jy sal dit nie 

waag nie, Jessie.  Ek gaan aanhou skree tot jy die deur oopmaak, Jessie.  Jessie!  

Jessie!  Wat as ek nie een van die goed doen wat jy gesê het ek moet nie.  Ek gaan vir 

Chris vertel hy was 'n lamsak om jou te laat voel soos wat hy het en ek gaan Nicky se 

horlosie vir Dawid gee as ek wil en die enigste manier om seker te maak ek doen wat jy 

wil hê is om uit te kom en my te dwing, Jessie! (Hamer weer.)  Jessie!  Stop dit nou!  

Ek't nie geweet nie!  Ek was heeltyd hier.  Hoe kon ek geweet het jy's so alleen?  (Ma 

stop vir 'n oomblik, uitasem en rasend, sit haar oor op die deur en wanneer sy niks hoor 

nie, staan sy terug en skreeu weer.)  Jessie!  Asseblief!  (Die skoot gaan af, en dit klink 
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soos 'n antwoord, dit klink soos Nee.  En Ma sak ineen teen die deur, trane rol van haar 

gesig af, maar sy skreeu nie meer nie.  Sy's in skok.)  Jessie, Jessie, kind . . .  Ek’s so 

jammer.  ('n Pouse.)  Ek't gedink jy's myne.  (Sy los die deur en loop deur die 

woonkamer, rondom die meubels asof sy nie weet waar dit is nie, nie weet wat om te 

doen nie.  Eindelik stap sy stoof toe en kry die hot chocolate pot en dra dit saam met haar 

telefoon toe en hou dit vas terwyl sy bel.  Sy kyk na die pot en druk dit asof haar lewe 

daarvan afhang.  Sy hoor Louise antwoord.)   

 

MA: Louise, sweetheart, kan ek met Dawid praat. 

  

 

 

e i n d e.         

                       


