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Stelontwerp 

Groot skerm/scrim op wiele indien moontlik.  Word gebruik vir skaduspel met behulp van 

beligting.  

                                                                                                       Deursigtige deurrame wat 

                                                                                                          ingange en uitgange kan  

                                                                                                                voorstel 

 

 

 

 

 

 

Toneel 1 + 2  

Skerm/scrim  + 1 x kroegstoeltjie, 1 x tafeltjie, 1 x rooi telefoon 

 

                                  
Toneel 3 – 6 

                                            

 

                    

   Kombuisarea/counter/radiospeler  

 

                                                                                            Tafel + stoele 
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Karakters 

 

Adele 

‘n Mooi vrou, ongeveer veertig jaar oud.  Adele is ‘n foonseksoperateur en werk by die Hyg-

en-Suig-Sentrale-vir-Sensuele-Vibrasie-Sensasie-Soek-Hoekie.  Adele het ‘n swaar 

kinderlewe gehad, sy is as jong dogtertjie gemollesteer deur haar stiefpa en sederdien haat sy 

alle mans en fisiese kontak.  Adele is geskei en het ‘n dogtertjie uit haar mislukte stormagtige 

huwelik gekry.  Sy is ‘n is hoogs inteligente vrou, maar  kon nooit gaan studeer nie.  Sy maak 

goeie geld deur die inbelsentrum en wil hierdeur slegs die beste vir haar dogter bied.  

Alhoewel sy smag na ‘n gelukkige huwelik gebruik sy foonseks om te voel dat sy wel iets 

werd is, vir daardie paar minute voel sy veilig en geliefd sonder die ligaamlike aanraking van 

‘n man wat sy so verafsku.  Adele is alleen en deesdae soek sy meer as net die gekreun en 

steun van spookstemme. 

Billy 

‘n Man in sy dertigs.  Billy is ‘n IT-computer wizzard, ‘n tipiese vaalseun wat fantaseer oor 

rekenaars, Wifi-hotspots en die nuuste Iphone.   Alhoewel Billy is dood goed en goed dood 

voorkom het hy ‘n donker geheim – hy is verslaaf aan internet pornografie en soek deesdae al 

hoe meer om ‘n groter seksuele thrill daaruit te kan kry.  Billy het baie kort humeur wat op ‘n 

mespuntjie geballanseer word, maar hy lyk op die oog af skadeloos, baie senuweeagtig, lomp 

en stotter soms as hy ongemaklik raak.  Billy dra kruisbande en tweet-broeke, hy knoop nooit 

sy boonste knope van sy hemp los nie en hy dra ‘n dikraam-bril met ‘n gebrylcreamde 

middelpaadjie.   

Nina 

Billy se meisie.  Baie mooi, sensueel en sexy.  Sy is oorvriendelik met koue oë, sy glimlag 

gedurig asof haar mondhoeke vasgesement is aan haar wange.  Nina en Billy is al ses maande 

lank saam.  Nina is ‘n donker gevaarlike vrou, ‘n psigopaat wat geen medelye of gewete het 

nie, en sy toon geen berou nie.  Nina begeer skoonheid en kry ‘n seksuele kick daaruit om 

onskuldige vrouens te vermoor.  Sy het Billy op ‘n internet-porn-chatroom opgespoor en 

gebruik hom om al haar donker fantasieë uit te voer.  
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Toneel 1 

Die verhoog is donker, skielik begin daar ‘n foon te lui, dan nog een, dan nog een tot al drie 

fone gelyktydig en deurmekaar lui.  Elkeen van die fone het ‘n verskillende luitoon – die 

geluid van die fone moet amper te hard wees en ‘n gevoel van irretasie tot gevolg hê.  

Wanneer die ligte aangaan is daar drie *skerms sigbaar, die skerms word belig van voor en 

slegs die drie spelers se skaduwees is sigbaar.  Elkeen antwoord sy/haar foon en die gelui 

stop skielik.  Hierdie toneel se dialoog volg blitsvinnig op mekaar, amper asof die spelers se 

dialoog ‘n gesamentlike monoloog vorm.  Hierdie drie gesprekke vind afsonderlik plaas en is 

nie noodwendig tussen die drie karakters nie.   

[*word deurlopend deur die toneelstuk gebruik word om tonele te wissel] 

Adele:  (in ‘n smeulende sexy stem)  Hallo... 

Billy:  (gespanne) Yes. 

Nina:  (kil en kortaf) Hi?  

Billy:  Pla ek?  

Adele:  (aangeplak) Jy pla my net in my drome... 

Nina: Waar is jy?  

Adele:  In die bad... 

Nina: Fok tog... 

Billy:  Sorry, ek het gedink...ek kan later terugbel as jy besig is... 

Adele:  Ek is nooit te besig vir jou nie. 

Nina:  Is jy by die huis?  

Billy:  Ja...Wat wil jy vanaand doen? 

Adele:  Ek weet nie...die vraag is, wat wil jy hê moet ek doen?  

Nina: (ontplof) Ek wil hê jy moet vir ‘n slag jou vinger uit jou poepol of in jou geval jou PC 

trek en luister... 
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Billy + Adele:  Ek luister.  

Nina:  (versigtig) Is jy alleen?  

Adele: Jy weet ek is altyd alleen sonder jou...   

Billy:  Hoe wil jy hê moet ons dit doen? Soos laas keer?  

Adele:  Jy is vol verrassings vanaand nê? 

Nina:  ‘n Verrassing...een moerse verrassing... 

Billy:   Soos wat?  

Adele:  Wat van ‘n bietjie hulp van een van my goeie vriendjies hmmmm...wil jy hê ek moet 

hom vanaand saamnooi? (die geluid van ‘n vibrator word hoorbaar) 

Nina:  Jy bring niemand saam nie.  Net ons. Alleen.  

Adele:  (begin hard asem haal)  Ek is so alleen.... 

Billy:  Wat weet jy van haar?  

Adele:  (begin kortasem raak) Ek is mal oor borshare... 

Nina:  (glimlag koud) Skoon...haar rekord is silwerskoon, niemand sal weet nie... 

Adele:  Ek sal vir niemand sê wat ons tweetjies gedoen het nie...dit is ons geheimpie... 

Billy:  (verbaas) Geen geheime, geskiedenis, niks, boggerol? Is jy seker?  

Adele: (kreun) Ja...ooooo, jaaaa!  

Nina: Ja.  

Billy:  Maar ek ken haar nie? Waarvan hou sy?  

Adele: Mans met blou oë... 

Nina:  See the worry in my eye!   

Adele:  ....doen dit vir my!!! 

Nina:  Moet ek alles vir jou doen? Ek weet nie. Vind uit!  
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Billy:  (bekommerd) Maar hoe moet ek... 

Nina:  Jy sal doen wat ek vir jou sê om te doen.  

Adele:  Ek sal alles vir jou doen.  Sê net wat...en ek doen dit.  

Billy:  Okay, wat moet ek doen?  

Adele:  Ek wil hê jy moet jou hande oor my tepels laat gly tot hulle klipharde torings word, 

ek wil hê jy moet hulle lek en suig en knyp tot my rug kromtrek...Voel hoe my hande afgly na 

jou gulp, jy is so... 

Nina:  Groot. Sorg dat dit groot genoeg is.  Ek wil nie sukkel soos laas nie.  

Billy:  Sorry, laas was ‘n fout.  (brom onderlangs) Gaan jy nou ophou om my te bitch? 

Gheeezzz....enige iemand kan ‘n fout maak, ek het nie geweet... 

Adele: ...jy is so groot nie... 

Nina: (knip hom kort) Hou op!  

Adele:  (maak ‘n orgasme na) Moenie ophou nie! Moet net nie ophou nie! Ja! Ja! Ja!  

Nina:  (afgemete) Jy luister wat ek sê – verstaan jy? 

Billy:  (sag) Ja.  

Adele: Jaaa, ja, ja, jaaa... 

Nina:  (geirreteerd) Kom jy?  

Adele: (sug)  Jaaaaaa!  

Billy:  (sag)  Ja.  Kry jou by die huis.   

Nina:  Ons praat weer.  

Adele: Ons praat weer. 

Billy:  Ons praat later.  

Nina:  Bye.  

Adele:  (fluister) Lekker slaap.  
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Billy:  Cheers.  

 Al drie sit gelyk hul fone neer.  

Billy:  Bitch. 

Nina:  Idiot.  

Adele:  Drol.  

Scene change – Nina en Billy verlaat die verhoog, die skerms word in die vorm van ‘n 

vierkant geskuif.   *musiek –  klomp fone wat gelyktydig lui, vrouens wat deurmekaar en 

oormekaar praat,  babbel en kekkel, ‘n kakofonie van klanke tesame met ‘n oormaat van 

estrogeen.  Die klanke word oorverdowend asof die vrouens almal tergelyktydig ‘n klimaks 

van klets bereik – skielik stop die musiek en daar is ‘n  doodse stilte vir ‘n paar sekondes.  

Dan lui daar ‘n enkele telefoon, sodra die foon lui gaan die ligte stadig aan.  Wanneer die 

ligte aangaan staan daar ‘n enkel kroegstoeltjie en ‘n tafeltjie met ‘n rooi telefoon op op die 

verhoog. Adele  kyk na die foon en steek ongeerg ‘n sigaret aan.  

Adele:  Hy kan maar lui...(sag)  hy kan maar in sy moer in lui...(die foon lui vir ‘n paar 

sekondes en stop dan) Ek haat daardie bliksemse geluid.  Dit sny deur murg en 

been...(gebegin giggel) Murg en been??  In my my beroep sal dit seker wees – Speen en 

been...(direk aan die gehoor) Wat doen ek vir ‘n lewe? Wel, ek is ‘n foonseksoperateur, ‘n 

phone sex operator....(kyk geskok na die gehoor) nee, nee, nee, ek is nie ‘n prostituut nie –  

ons noem hulle dames van die nag, ‘n pleasure pop, ‘n Pick & Pay...ek, wel...ons 

foonseksoperateurs is anders...Wag, voordat almal nou na die naaste deur storm of hulle mans 

se selfoonrekeninge doublecheck...kom ek probeer verduidelik...(met ‘n smalende uitdrukking 

op haar gesig, in ‘n aangeplakte stemmetjie) ek is ‘n TELKOM-toetertjie,  ‘n Samsung-slet, 

‘n Nokia-nimf, Langafstand-liefie, Mikkie-drukkie, Trieng-trieng-tietie of Knoppie-poppie. 

Verstaan julle nou beter?  Nogsteeds nie...(begin giggel) O, ja...ek is jammer ek het vergeet.  

Afrikaners het mos nie seks nie, so natuurlik sal julle nie weet dat ‘n mens Afrikaanse 

foonseksoperateurs kry nie.   

En ja, glo dit of nie – dit is ‘n regte werk. Ons kry opleiding en jy kan selfs spesialiseer in 

sekere seks-seksies... 
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Daar is baie afdelings – (sy noem al die afdelings op teen ‘n vinnige tempo, ongeergd asof dit 

allerdaags vir haar is)  

die Warm-Alarm (vir mans wat ‘n fetish het vir screamers)                                                     

die Asma-orgasma (vir mans wat ‘n fetish het vir moaners),                                                    

die Keelstreel-kliniek (vir blowjobs),                                                                                       

die Vroom-ooms en Pretpark-peuters (vir mans wat ‘n fetish het vir jonger meisies),                

die Vroetel-voetjies of Hakskoen-hoere (vir mans wat ‘n fetish het vir voete),                          

die Koeksister-kielie-katels  (vir mans wat ‘n fetish het vir lesbiers),                                           

die Woeps-waps-rowwe-raps-afdeling  (ook in Engels beter bekend as “bondage”)              

Jan, Jan, Jan, die Bielie van die bosveld, Hoer-ry-die-boere-sit-sit-so, Daar kom Tant Alie, 

Saai die waatlemoen, Hasie in die Bossie, Die padda wou gaan opsit met sy nooi in die vlei – 

ahum... (uitdrukkingloos)  Ek is jammer, ek het vergeet...Afrikaners het mos nie seks nie.    

Seks in Afrikaans klink in elk geval so verkeerd.  Ek het baie gesukkel om daaraan gewoond 

te raak.  (begin lag) Ek bedoel toe ek die advertensie in die koerant raak gelees het, het ek 

byna verstik aan my koppie koffie... Hyg-en-Suig-Sentrale-vir-Sensuele-Vibrasie-Sensasie-

Soek-Hoekie.  Ek het gebel sommer net vir die grap...En toe ek hoor hoe goed die geld is, 

wel, toe besluit ek om te bly. Vir 14 jaar.  En selfs na 14 jaar sukkel ek steeds om nie te 

giggel as ek die naam sê nie...ek bedoel hoe sexy kan jy (slaan oor in ‘n diep husky stem) 

Hyg-en-Suig-Sentrale-vir-Sensuele-Vibrasie-Sensasie-Soek-Hoekie sê.  (sy lag en stop dan 

skielik)   

Ek weet, ek sien hoe julle na my kyk...wat kan ek sê? Wat?  Die oomblik wanneer jy jouself 

voorstel as ‘n foonseksoperateur  word jy onmiddelik geklas as skuim, as ‘n slet.  Ek kon dit 

nog nooit verstaan nie – ek bedoel, sodra ‘n aktrise in ‘n stomende seks-toneel op die 

silwerskerm het, haar borste ontbloot of vir ure lank klimaks, kerm en kreun – word sy 

beloon met ‘n Oscar.  Nie ons nie....Wat maak ons anders?  Ons is ook aktrises – ons doen dit 

net oor die foon.  Ons maak nooit fisies kontak met die persoon aan die anderkant van die lyn 

nie, ons raak nooit aan onsself of aan enige iemand nie....ons is bloot ‘n stem wat ‘n gesig kry 

sodra die regisseur aan die anderkant van die lyn vir ons vertel wie hy wil hê ons moet wees.   
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Dis maar al.  Ek speel daagliks ‘n verskeidenheid van rolle – van die vreeslose (swaar 

Russiese aksent) Katja Robrockenweitch wat alte graag mans se tepels byt en knyp en hulle 

breë skouers slaan met ‘n leersweep tot by die (verander stem na die van ‘n jong bang 

dogtertjie) klein onskuldige Emma wat daarvan hou as haar polse hoog bo haar kop aan ‘n 

koperkatel vasgespalk word met leergordels....Dis maar al.  No big deal.    

Maar vir ander mense is dit blykbaar ‘n big deal.  So kom ek begin oor.  Hallo...Aangename 

kennis.  Ek is Adele.  Adele Marais.  Amper veertig.  Alleen.  Geskei.  Gelukkig.  Wel, soort 

van gelukkig...ek weet ook altyd nie.  Ek is ‘n ma.  (glimlag sag) My dogtertjie Danelle is 

nou ses jaar oud, sy is hierdie jaar groot skool toe – soos sy dit noem, Gr.1...Sy is amper net 

so groot soos haar tas!  Te flippen cute.  (haar glimlag verdwyn)  Ek doen dit vir Danelle...vir 

ons.  Die skoolgeld is duur, sy moes skoolskoene en ‘n uniform kry...ek moet die gate toestop 

so ver ek kan.  Natuurlik weet sy weet nie wat ek doen vir ‘n lewe nie, sy vertel vir haar 

juffrou en haar maatjies haar mamma is ‘n sekretaresse...Sy is nog so klein en naiëf.... Ek hou 

dit privaat, sy hoef nie te weet nie.  Ek werk gewoontlik wanneer sy nie by die huis is nie.  Ek 

bedoel, dit is tog enige kind se grootste vrees – om te hoor hoe jou ma deur die heuwels van 

genot gallop...Ek wil haar beskerm so lank ek kan.  14 jaar is lank...(glimlag wrang) ‘n Mens 

leer nogal baie in 14 jaar.   

Die geld is goed, moenie ‘ n fout maak nie.  Ek is my eie baas, ek kla nie. As ek nie die foon 

wil optel nie, dan hoef ek nie.  Was ek al ooit seksueel geprikkel deur van my 

kliënte....(oomblik van stilte) Nee.  Nog nooit nie.  Die oproepe is kort, gewoontlik nie langer 

as 10 minute nie.  Ja, ek wonder soms hoe lyk die mans aan die anderkant van die lyn.  

Sommige van hulle klink hartseer of alleen, asof hulle verlang na iets of iemand ...vir hulle 

voel ek so bietjie meer as vir die ander.   En vir hulle doen ‘n bietjie ekstra moeite...maar daar 

is nie baie van hulle soort nie.  Meeste mans wat bel is bombasties, bar en knie-diep in hulle 

eie gatte opgekruip.  Ek haat hulle die meeste.   

(kyk na die foon) Die foon is stil vandag.  Jy sal verbaas wees  as jy weet watter tye sommige 

mans bel.  I guess sex does’nt have a timeslot....Behalwe half 7 tot half 8 in die aand....dan 

kyk almal 7de Laan en die Nuus.  Dit is die een ding wat Afrikaners wel doen – hulle kyk 7de 

Laan en die Nuus.   
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Maar deesdae voel ek verveeld met myself en met hierdie eindelose gebellery.  (maak ‘n 

pakkie chips oop en begin verveeld daaraan peusel) Ek is verveeld met hierdie seks-Sentrale, 

vyf  kortes, drie langes en dies wat sukkel om deur te kom.  (glimlag) If you know what I 

mean.  Dit mag nie gebeur nie, dit het nog nooit voorheen gebeur nie, elke oproep was ‘n 

kick – maar deesdae vind ek dat ‘n tennisgame met ‘n Anna Kornikova-stokmannetjie op my 

Ipad meer exiting is as hierdie spul spoke se gesteun en gekreun.   

Deesdae wonder ek al hoe meer hoe lyk die spookstem aan die anderkant van die lyn.  Is hy 

getroud?  Het hy ‘n vrou en kinders? Watse werk doen hy?  Is hy gelukkig?  Nie dat ek al 

ooit kontak gemaak het met enige kliënt nie.  Sodra hulle persoonlike vrae begin vra druk ek 

die foon eenvoudig dood.  Dit is teen die reëls -  daar mag onder geen omstandighede kontak 

gemaak word met enige van die kliënte nie, geen persoonlike inligting mag gevra of uitgeruil 

word nie, geen persoonlike ontmoetings mag ooit plaasvind nie...indien u enige van hierdie 

reëls verontagsaam word jou draadjie onmiddelik geknip, jy word op die mikkie gesit,  jou 

plug word gepull, jy word gefire...cheers vir eers, totsiens, tatta, salahantle!  

 Jy antwoord die foon, jy lewer ‘n diens en jy sit neer.  Nobody cares, time is money. Trieng-

trieng-chieng-chieng...Dis blêrrie sad....Ek weet...deesdae voel ek blêrrie sad.  Oor myself en 

oor hulle.  Miskien gee ek afterall tog so bietjie om. Shit. Ek is besig om emotionaly attached 

te raak aan Casper the Friendly Ghost en sy fokken spook-society. Nee. Dit mag nie gebeur 

nie. Nooit nie.   

 (skielik lui die foon en sy skrik haar gat af) Oe jou moer! Blêrrie simpel foon.  Righto...here 

we go...Kom ons kyk wie het ons hier.  Nommer asseblief vir jou seksuele gerief...easy 

money...(lees die caller identity vir die gehoor) Handy Randy...ou customer van my....(bars 

uit van die lag) Ek wonder soms wie dink vir hulle die name uit?  Manley Stanley, King 

Kong Shlong,  Pieter die Stywe Gieter...Dis fokken belaglik.... (sy tel die foon op)  

Toneel 2 

(die ligte gaan skielik aan op die skerm langs haar.  ‘n Man se sillhoeët verskyn agter die 

skerm, hy is baie senuweeagtig en stotter soms)  

Adele: (antwoord in ‘n skor stem) Hallo Randy.... 

Billy:  Megan...haai... 

Adele:  Ek wag al die hele dag vir jou om te bel. 
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Billy:  Ek was by die werk.  

Adele:  Mmmmm....en waar is jy nou?  

Billy:  Ek het vroeër afgevat. Wat maak jy?  

Adele:  Hang af....wat wil jy hê moet ek doen? Ek het jou gemis Randy...Ek is so bly jy het 

gebel. 

Billy:  Wat het jy aan? 

Adele:  My rooi satyn kamerjas...jou favourite. 

Billy:  Ja, ek is mal oor daai kamerjas van jou.  

Adele: Ek weet jy is. Wat gaan ons tweetjies vandag doen?  

Billy:  Mmmm...gesels.  

Adele: (bietjie verbaas) Gesels...Nou goed. Waaroor wil jy gesels? 

Billy:  Ek weet nie...Ek...ek...Uhm...ek wil sommer net weet....Hoe gaan dit met jou?  

Adele:  (heeltemal omkant gevang) Dit gaan okay... 

Billy:  Net okay?  

Adele: Ja...net okay... 

Billy:  Hoekom net okay?  Het jy ‘n af-dag?  

Adele:  (vir die gehoor) Wat die ffff....(Ruk haarself reg en gaan voort in haar foonseks-

stem) Nee, ek bedoel dit gaan nou baie beter vandat jy gebel het... 

Billy:  Hoekom?  

Adele:  (herhaal haar ingeoefende  speech van vroeër) Want ek wag al die hele dag vir jou... 

ek mis jou... 

Billy:  (begin te lag) Kom nou.  Jy het my tog nie regtig gemis nie.   

Adele:  Jy is anders vandag Randy...  

Billy:  Billy. My naam is Billy. 
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Adele:  Nou goed....Billy...En laat ek raai....Billy het ‘n Free Willy... 

Billy:   Nee. Net Billy. Wat is jou naam?  

Adele:  (vir die gehoor) Die ou is ‘n fokken nutcase...(vir Billy) Hang af wie wil jy hê moet 

ek wees?  Katja Robrockenweitch of klein skaam Emmatjie of Lisa of Kimberly of Karin of 

Jacky...of Jack? Take your pick... 

Billy:  Nee. Kom nou...wat is jou regte naam.  

Adele:  My regte naam...ek....ek is.... (sy bly ‘n oomblik stil) Adele.  

Billy:  Dit is nogal mooi.  Baie mooier as Megan. Adele.  Aangename kennis.  

Adele:  Thanks.  Billy.  

Billy:  So, wat doen jy?  

Adele:  Waarvan hou jy Billy?  Ek weet Randy was mal daaroor as ek hom vasbind met my 

boeie en piets met my swepie, maar dalk hou jy meer van ‘n skokstokkie en 

leerbootse....Moet ek jou plesierpyp kielie en knyp of jou borshare wax met selotape? 

Billy:  Ek hou van moewies kyk.   

Adele:  Watse moewies is jou favourite Billy?  

Billy:  Hollowman, SAW, Pshyco... 

Adele:  (vir gehoor) Fokken freak...ek gaan nou dooddruk.  

Billy:  En jy? Wat is jou favourite moewies?  

Adele:  Mmmm....(emosieloos) Ek hou van Nightmare on Elmstreet, Wrong Turn, JAWS, It, 

The Ring en Final Destination 1 ,2, 3, en 5... 

Billy:  Hoekom nie 4 nie?  

Adele:  Want daai fliek oor die Racing Track was sommer ‘n pot snot...Ek bedoel die naaste 

wat mense ooit in Suid-Afrika aan Race Tracking kan kom is in Welkom of Boksburg en dan 

gaan spin hulle hulle karre voor die Spar in die Parkinglot...Nommer vier is geheel en al 

ongeloofwaardig. 
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Billy:  (begin lag)  Jy is baie snaaks... 

Adele:  (mompel) Nie so snaaks soos jy nie...Mmmm....Okay, Billy...luister, wat presies wil 

jy van my hê?  

Billy:  (dink ‘n bietjie, oomblik van stilte)  Nightmare on Elmstreet, Wrong Turn, JAWS, It,  

The Ring...Final Destination...Is jy seker Adele?  

Adele: Waarvan praat jy? Luister hier jou freak... 

Billy:  Jy is die freak! Dit is net vir my weird dat ‘n girl sulke flieks sal like...Dit is bietjie 

gory...Adele, jy hoef  nie te hou waarvan ek jou nie...Jy kan regtig jou eie flieks kies....Ek wil 

mos nou weet, wat is jou favourite moewies?  

Adele:  Ag shit....(vir Billy) Billy ek hou van Romantic Comedies soos When Harry met 

Sally, Pretty Woman, Never been kissed en 10 Things I hate about you... 

Billy:  Chick flieks...Nogal cute...Adele...Wat doen jy vanaand?  

Adele:  That’s it...dit is nou genoeg...Ek...ek...luister...ek gaan die foon neersit...hierdie is nie 

deel van die gesprek nie... 

Billy:  Watse gesprek?  Waarvan praat jy? Hey, relax. Ek vra maar net wat maak jy vanaand.  

Adele:  Wat wil jy hê moet ek doen?  

Billy:  Ek wil maar net gesels. Dis al. Hoe was jou dag? Myne was pretty shitty...stupid  

laptop wat ek geservice het, het gecrash...Donnerse DELTA...Die goed is moer stadig en 

vries vinniger as ‘n  oortrokke rekening by ABSA...Ek haat ‘n DELTA...Ek het selfs ‘n 

rympie opgemaak oor ‘n DELTA...Wil jy hoor?  

Adele:  (vir die gehoor) Nie regtig nie....(vir Billy) Ja shure... 

Billy:  DELTA – druk elke letter tweemaal asseblief....(bars uit in ‘n giggelbui)  Vang jy 

dit!? Dit is so stadig jy moet ek elke knoppie twee keer druk.... 

Adele: (giggel uitdrukkingloos saam en rol haar oë verveeld) Oooo, nou kliek ek!  

Billy:  Moet net nie double-kliek nie anders lag twee keer so hard! (hy bars weer uit in ‘n 

giggelbui)  
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Adele:  (vir gehoor) Fok my.  

Billy: (sy lag bedaar skielik) En jy? Wat het jy vandag gedoen?  

Adele:  Ek...Ek het wasgoed gewas, my stupid wasmasjien het alweer geflood so my hele flat 

was onder water...al wat gekort het was die theme-song van Titanic – ek meen ek kon 

rondgedryf het op ‘n donnerse skinkbord so hoog was die waterlevel...Verder het ek TV 

gekyk en gaan groceries koop...Nie regtig iets om oor huis toe te skryf nie. Dit was maar ‘n 

pretty boring dag actually... 

Billy:  (giggel) Jy is regtig funny.   

Adele:  Luister Billy, hoekom het jy my gebel?  

Billy:  Want....want ek het geweet jy sou antwoord. Ek...ek wil maar net chat. Dis al.  

Adele:  Waaroor wil jy chat? Jy ken my nie eers nie.  

Billy:  Hey, ek weet jou naam is Adele, jy het vandag gaan groceries koop, jou wasmasjien 

het geflood, jy hou van Pretty Woman en When Harry met Sally en jy is way too paranoid vir 

‘n girl wat heeldag met sex freaks werk...Sien, ek ken jou darem al so bietjie, jy is nie ‘n total 

stranger vir my nie.  

Adele:  (skrik as sy skielik besef hoe baie inligting sy gegee het vir ‘n kliënt) Luister hier jou 

perv,  ek weet nie waarmee jy besig is nie, ek gaan nou die foon dooddruk – go fuck 

yourself... 

Billy:  Praat jy altyd so lelik?  

Adele: Ag man...fffff....pis of.   

Billy:  Adele, wag...Wag voor jy neersit...Sorry, ek moes geweet het ek gaan jou 

uitfreak...Sorry. Ek vra onverskoning. Ek wou sommer net gesels. Dis al.  

Adele:  Okay...dis...dis fine.  Dit is net...Ek het nog nooit soveel personal detail gedeel met ‘n 

vreemdeling nie... 

Billy:  Hey, relax. Ek weet jy ken my as Randy,  maar Billy is nie so bad nie. Billy de Wet 

bly in Du Preez Park, Erasmusstraat nommer 14, (048) 84 22623, jy kan maar gaan check in 

die telefoonboek as jy wil seker maak ek jok nie, hy service computers, een van sy 
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belangrikste kliënte se laptops het vandag gecrash, hy is six love in my glory in, verder hy is 

32 jaar oud, hy het ‘n gemmerkat, sy naam is Niknaks, Billy hou van slasher-moewies en 

suck met meisies....Aangename kennis, ek is Billy de Wet.  Voel jy nou beter?  

Adele:  So bietjie.  Dis nogal cute...Niknaks...Billy, thanks.  

Billy:  Vir wat.  

Adele:  Vir die chat. Dit is nogal nice. Sorry ek het uitgefreak...ek is nogal paranoid.  

 Billy:  Toemaar, jy is vergewe...Ek neem jou nie kwalik nie.  ‘n Mens kry weird mense wat 

hier uithang. 

Adele:  Daarvan kan jy my niks vertel nie... 

Billy:  So wat het jy gekoop?  

Adele:  Huh?  

 Billy: Vanmiddag, by die winkel? 

Adele:  (vir gehoor) Shit Sherlock...wat nou? (vir Billy) Mmm...Two-minute noodles, tuna en 

Niknaks. 

 Billy:  Ek hoop nie dit is jou aandete nie... 

Adele:  Dit is.  Actually.  

Billy:  Luister Adele...Moet nou nie weer uitfreak nie...Ek het sommer gewonder...Wil  jy 

dalk vanaand oorkom?  

Adele:  Askies?  

Billy:  Wil jy dalk vanaand by my kom kuier?  Jy weet, sommer  net  ‘n  doodnormale kuier.  

Ons kan chat, maybe ‘n movie gaan kyk of  sommer net iets fun doen.  You can make the 

pick...vanaand is jou aand.  Wat sê jy?  

Adele:  Jy is nie fffff...flippen ernstig nie!!! 

Billy: (sug afgehaal) Ai...ek het geweet jy gaan freak...Thanks dat jy darem die fokke sensor.  
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Adele:  (strip haar moer) Man, fok die fokke se sensor en fok jou! Is jy van jou trollie af!!! 

Of sal ek liewer vra is jy van jou TOLLIE af!!!  Weet jy watse werk doen ek Billy? Ek is ‘n 

foonseksoperateur, ek service sex freaks oor die foon...Wat die moer maak dit jou? ‘n Sex 

Freak wat suck met meisies...Ek verstaan nie wat wil jy van my hê nie...ek ken jou nie, so 

hou asseblief op om te maak of jy my ken!!!  

Billy:  Ek het net gevra Adele.  Dit is al.  Ek...ek wou jou ontmoet, want...want.. 

Adele:  Want wat? Gaan jy my toesluit in jou huis saam met jou kat en jou DELTA-laptop en 

as jy lus het om sex-solitair te speel laat jy my kaal op jou keyboard lê terwyl jy my knoppies 

druk of my muis double-kliek?? Jy is mal in jou kop man!  

Billy:  Ek wou maar net gesien het hoe lyk jy.  Ons chat al vir so lank en die laaste tyd het ek 

al hoe meer gewonder of ek jou nie kan ontmoet nie.  Dis maar al. Maar ek verstaan.  

Sorry....ek wou jou nie upset het nie. Thanks vir die chat...Koebaai...O ja, jou wasmasjien 

kort dalk net ‘n nuwe silicone-sealer by die kraan...Myne het laasmaand ook geflood. 

Gewoontlik is dit omdat die rubber ‘n swak plekkie inkry en dan begin skeur...Gaan kyk by 

GAME, hulle is cheap-cheap en baie DIY-friendly...Lekker aand vir jou Adele. Thanks vir 

die gesels.  

Adele:  (voel skielik jammer vir hom) Aaaag...shit...Hey...Luister hier Billy...Wag, 

Okay...wag...Sorry...ek is jammer. Ek is regtig jammer ek het uitgefreak...dit is net...ek het 

nog nooit ‘n kliënt soos jy gehad nie...I mean, jy is die eerste een wat my nog ooit gevra het 

hoe was my dag... Jy is...jy is werklik een van die niceste ouens wat my al ooit gebel het.   

Billy:  Thanks.  Ek moet waai.  En Adele, as jy ooit wil kuier of gesels, laat weet my net.  Jy 

het my nommer. Lekker slaap. Baai.  

Geluid van die foon wat doodgaan.  Die lig doof uit op Billy en Adele sit verslae met die foon 

in haar hand.  

Adele:  Shit. Wat die fok het ek gedoen!  Wat het ek gedoen?  Ek moes nie! Hulle gaan my 

fire!  Fok.  (sy staan op en loop gespanne op en af, dan draai sy om, loop terug na die foon, 

wag ‘n paar sekondes, druk ‘n nommer in en wag dat dit lui) Hallo? Mary, hoe gaan dit? 

Luister, wat maak jy vanaand?  Sal jy seblief vir Danelle kom babysit? Ek gaan bietjie uit vir 

die aand.... 

Toneel 3 
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(daar volg ‘n vinnige blackout dan word die hele verhoog in rooi belig, Adele trek die skerm 

weer nader soos in die begin-toneel se plasing. Scene change  vind plaas terwyl musiek speel.  

Die musiek  kan wees van ‘n klomp fone wat gelyktydig en deurmekaar lui met verskillende 

ringtones, message alert tones ensovoorts – wanneer die scene change klaar is stop die 

musiek met ‘n enkel deurklokkie wat lui.  Billy se skaduwee verskyn agter die skerm, hy skuif 

die skerm weg en is vir die eerste keer sigbaar vir die gehoor.  Hy het ‘n donkerraam bril en 

‘n middelpaadjie met ‘n belaglike strikdassie om sy nek. Sy checkbroek is amper te groot en 

hy het kruisbande aan om dit bo te hou. Hy is duidelik senuweeagtig.  Op die verhoog staan 

‘n netjies gedekte tafel met kerse en wynglase, borde, messe, vurke ensovoorts. Daar staan ‘n 

bottel wyn op die tafel) 

Adele: (slegs haar stem is hoorbaar) Hallo? (die deurklokkie lui weer)  

Billy:  Hallooooo?  Ek kan nie glo sy het actually gekom nie.  Mmmmm....alles lyk 

okay...kerse – check, glase – check, wyn – double check...Strikdas – check...(kyk af na sy 

broek met check-blokkies en antwoord dan droog)  check– check.... 

Adele:  Hallo??? (deurklokkie lui weer ‘n paar keer – die keer meer dringend) Hey! Is 

iemand daar!??  Billy?  

Billy: Sorry...ek kom.  Ek kom!  Shit, sy is vroeg...sy is te vroeg.... 

Adele:  Billy?  

Billy:  Ek kom!  (hy skuif die skerm weg en Adele staan voor hom, sy het ‘n swart jassie aan, 

haar hare is los)  Hallo...Hey...Adele...goeie bliksem...Jy...jy...is...jy wil seker inkom....(hy 

staan opsy dat sy kan inloop) 

Adele:  Asseblief....(sy trek haar jas uit) Hoekom vat jy so lank?  Wat het jy gemaak? Ek het 

amper omgedraai.  

Billy: Sorry, jy is bietjie vroeg.  

Adele:  Jammer, ek...ek was bang ek kry nie die plek nie, maar gelukkig het die taxi dit 

redelik vinnig gekry.  In elk geval...Dankie dat ek kon oorkom...dit is regtig nice van jou...(sy 

glimlag as sy sien hoe hy na haar staar) Wat?  Is iets fout?  
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Billy: Nee...Nee...Nee...Niks is fout nie. Ek is sommer net...ek het nie gedink jy sou kom nie.  

Ek het gedink jy maak ‘n joke....ek het gedink jy gaan nie weer terugbel nie...ag...ek...ek weet 

nie eintlik wat ek gedink het nie... 

Adele: Ek weet ook nie eintlik wat ek gedink het nie.  Jy weet, as iemand weet ek was hier 

kan ek my werk verloor.   

Billy:  Hoekom?  Ek dog jy is jou eie baas.  

Adele:  Nope. Nie heeltemal nie.  As enige iemand weet ek is hier of as enige iemand ooit 

uitvind ek was hier skop hulle my summier onder my gat.  Ek sal nooit weer by enige bel-

sentrum toegelaat word nie. Ek mag glad nie met kliënte kontak maak nie.  Dit is teen die 

reëls.  

Billy:  (gespanne) Het jy vir iemand gesê jy is hier?  

Adele:  Nee. Is jy mal.  Niemand weet nie. Het jy vir iemand vertel?  

Billy:  Niemand.  

Adele: Nou maar dan is ek veilig. Solank jy stilbly sal niemand my kry. 

Billy:  (glimlag) Moenie worry nie. Niemand sal ooit weet jy was hier nie.  

Adele:  Great.  Dan is dit ons klein geheimpie.   

Billy:  Ek hoop nie jy het ander geheimpies nie...Jy weet, ek is nie baie goed met verrassings 

nie.  

Adele:  Ek het een geheimpie. 

Billy:  En dit is?  

Adele:  Ek het ‘n dogtertjie.   

Billy: (skrik) Shit...Hoe oud is sy?  

Adele:  6.  

Billy:  Sy is nog jonk. 

Adele:  Haar naam is Danelle.  
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Billy:  Dit is ‘n mooi naam. Ek het nie geweet jy is getroud nie.  

Adele:  Was. Ek is lankal nie meer getroud nie.  

Billy:  Geskei? 

Adele:  Jip.  

Billy:  Verneuk.  

Adele: Geneuk.  

Billy:  (ongemaklik) Sorry...Ek het nie bedoel om... 

Adele:  Moenie worry nie...ek is oor dit. Al lankal.  

Billy:  Ek wou nie persoonlik raak nie... 

Adele:  (glimlag) Sorry. Dis my fout. Ek dink nie altyd wat ek sê nie, my bek is soms te 

vinnig vir my brein...(sy kyk rond) Nice plek. 

Billy:  Dankie. Dis klein, maar ag, dis oraait.  

Adele:  Jy bly ver uit die stad.  

Billy:  Ek hou van die omgewing. Dit is lekker stil.  Adele? 

Adele:  Mmmm... 

Billy:  Hoekom het jy toe besluit om te kom?  

Adele:  Want jy...ek weet nie...jy was nice.  

Billy:  O.  Ek is bly jy dink darem nie ek is een of ander internetporn-freak nie...Ek is bly jy 

het besluit om te kom...  

Adele:  En ek?  Hoekom het jy my oorgenooi?  

Billy:  Ek...ek wou net gesels. Dis al. 

Adele: Gesels? Wil jy seriously net gesels? 

Billy:  Jip. Net gesels.  
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Adele:  (begin lag) Dink jy nie dit is bietjie vreemd om ‘n wildvreemde vrou te bel nie? En 

‘n foonsekssentrum van alle plekke... 

Billy:  (ongemaklik) Ek het gebel, want ek het geweet jy sou  antwoord.  Dit is tog jou werk... 

Adele:  Ja, ek weet, maar het jy nie vriende nie?  

Billy: (skaam) Nie meisie-vriende nie.  

Adele:  (begin lag) Aag kom nou! Jy is seker nie ernstig nie. Almal het meisie-vriende...fok, 

ons lewe nie in die jaar van die Groot Trek nie. (tergend) O, I get it...jy is nog ‘n Virgin...’n 

papsoldaatjie...(giggel) shame, hoekom het jy my nie gesê nie dan het ek van my knoppie-

poppies oorgenooi... 

Billy: (ontplof skielik) Wat?  Wat is so snaaks?  Adele? Is dit vir jou snaaks dat ek ou soos ek 

nie meisie-vriende het nie? Toe kom antwoord my!!! Wat is so fokken snaaks? 

Adele: (skrik effens) Hey...ontspan.  Ek vra maar net.  Ek is bly om te hoor jy ken darem 

vloekwoorde... 

Billy: (weer kalm, antwoord sag en verskonend) Sorry.  Ek is jammer...Dit is net...Ek is 

bietjie gespanne oor vanaand.  

Adele:  Dis fine. Kan ek jou nog ‘n geheim vertel... 

Billy:  Wat?  

Adele:  Ek is ook bietjie gespanne oor vanaand. So jy hoef nie alleen te voel nie.  

Billy:  Wat weet jy?  Jy gesels heeldag met honderde mans...Jy weet nie hoe voel dit om 

alleen te voel nie...Adele jy het geen idee nie.  

Adele:  Billy... 

Billy:  (skielik weer woedend) Bly stil. Bly asseblief net stil.  

Adele: Jy is regtig ‘n fokken nutcase...Ek gaan loop. Ek moes nooit gekom het nie. (draai om 

en begin loop) 

Billy:  (gryp skielik haar arm) Jy bly net hier.   

Adele:  (afgemete) Billy. Los my arm. Jy maak my seer.  
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Billy:  (los haar skielik en besef wat hy gedoen het) Adele....Sorry.  Ek is jammer.  Moenie 

loop nie asseblief.  Ek wag al so lank om jou te ontmoet...Kom ons maak ‘n deal...Ons gesels, 

ons praat non-stop, ons hou nie op voordat ons oor alles gepraat het waaroor ons wou praat 

nie...Ek wil regtig nie alleen wees vanaand nie.  Asseblief, bly.  

Adele:  Ek weet ook hoe voel dit om alleen te wees Billy.  Na 14 jaar is jy die eerste gesig 

wat ek by ‘n stem kon plaas.  Vir 14 jaar lank praat ek met seksspoke,  ek gesels heeldag met 

hulle – jaar in en jaar uit.  Maar ek weet nooit hoe lyk hulle nie.  Soms as ek rondloop in die 

Spar of die Pick & Pay verbeel ek my ek herken een se stem, maar ek is nooit seker nie.  Daar 

was al te veel gewees. Dit is hoekom vanaand vir my ‘n spesiale aand is Billy.  Ek het jou 

gekies uit hulle almal, want ek...ag ek weet nie...ek dink....ek dink ek het met jou gekliek op 

‘n weird manier.  Jy was anders as die ander.  

Billy:  Dankie. Dankie dat jy geantwoord het. (daar volg ‘n ongemaklike stilte) 

Adele:  Plesier. (probeer die onderwerp verander) So? Kom ons probeer weer. Wat doen ons 

vanaand?  

Billy: Ons kuier. Ons gesels. Vanaand is jou aand.  Vanaand gaan ‘n aand wees wat jy nooit 

sal vergeet nie!  

Adele:  (skrik) Hey! Woah...wag, wag, wag...Luister, ek is nie ‘n prostituut nie...Ek gaan nie 

met jou slaap nie...Ek doen net seks oor die foon – niks anders nie.  So as jy dink jy gaan 

vanaand ‘n quick fix uit my uit kry maak jy moerse fout – as jy seks met my wil hê kan jy my 

bel vanuit jou TV-kamer en ek sal in jou kombuis gaan staan...Verstaan... 

Billy:  (begin lag) Is jy altyd so paranoid?  Ek wil nie met jou seks hê nie Adele... 

Adele: Nie? 

Billy:  (lag) Nee.  Dink jy regtig ek het jou oorgenooi vir goedkoop seks?  

Adele:  Wel, dit is die eerste keer dat ek een van kliënte ontmoet...ek het nie geweet wat om 

te verwag nie... 

Billy:  Ek weet.  Ek weet. En ek lyk seker glad nie soos jy Randy Andy gepicture het nie nê? 
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Adele:  (begin ook te lag) Glad nie!  (gaan nader na hom toe en trek sy strikdas reg) Maar, jy 

lyk fine...nogal cute met die dassie en middelpaadjie...Hoekom dra jy sulke groot broeke? Jy 

lyk soos Bozo the Clown...(sy trek sy broek af  tot onder sy middel)  

Billy: Ek koop altyd my broeke te groot... 

Adele:  Mmmm....Moenie die ding so ophys nie... 

Billy:  (gryp geskok na sy broek se voorkant) Watse ding? 

Adele: Nee man! Jou broek. Vir wat trek jy die ding so hoog op?  Jy lyk soos ‘n strandpaal in 

PE. as dit hoogwater is...Laat sak hom so bietjie...so ja, tot onder jou naeltjie... 

Billy:  (giggel) Jy kielie my... 

Adele: Dit lyk bietjie beter....So ja... 

Billy:  Jy is regtig nice.  

Adele:  En jy is ‘n regte gentleman.  

Billy:  Adele, kan ek jou iets vra? Hoe beland iemand soos jy in ‘n foonseks-inbelsentrum?  

Adele: Ag, sameloop van omstandighede...Kak verlede, ‘n man wat my uitmekaar uit 

gebliksem het, ‘n dogtertjie wat nuwe skoolklere moet kry... 

Billy:  Is jy happy met jou lewe? 

Adele:  Ek was. Tot nou toe.  Ek...ek het gedink ek kan weghardloop van my verlede, maar 

ek kan nie.  Dit het my ingehaal en dit byt my elke soos ‘n straatbrak aan my hakke... 

Billy:  Jou verlede?  

Adele: Ek...haat mans.  Ek haat hulle almal.  My stiefpa het...hy het... 

Billy:  Hey...dis okay, jy hoef nie... 

Adele:  Ek  is ‘n foonseksoperateur, want ek haat fisiese kontak.  Ek haat dit as iemand of 

iets aan my vat...Enige iets wat aan my raak.  Hande, arms, growwe truie of materiaal...Dit 

laat my dink aan hom.  Ek...ek was jonger as Danelle...ek was vier  jaar oud....die doos.  

Billy:  (sag) Hoe lank het hy... 
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Adele:  Tot die dag wat ek klaar matriek geskryf het.  

Billy:  (maak die somme in sy kop) 14 jaar.  Dis lank. 

Adele:  (sag) Dit is fokken lank.  

Billy:  (kry haar jammer) Hoekom het jy nooit iets gesê nie?  

Adele:  Toe ek klein was het ek dit nie verstaan nie, toe ek groter word het ek omkoop-

geskenke gekry, toe ek ouer word het ek mooi gevoel....Ek is screwed-up.  Sorry.  Ek lyk 

seker glad nie soos jy Megan gepicture het nie nê? 

Billy:  Glad nie. Jy is mooier.  

Adele:  Thanks.  Ek is bly ek het besluit om te kom.  

Billy:  (lig sy glas) Cheers. 

Adele:  Waarop drink ons?  

Billy:  Op ‘n nuwe vriendskap. 

Adele:  Op ‘n nuwe vriendskap. Cheers. 

(hulle drink hul glase leeg en Billy skink nog ‘n glas) 

Billy:  Kan ek vir jou nog ingooi? 

Adele:  Shure.   

Billy:  Adele, as jy mans dan so haat, hoekom doen jy dit wat jy doen? 

Adele:  Want ek is altyd in beheer.  Altyd.  Partykeer voel ek selfs jammer van vir die sad ou 

donners...Maar  die belangrikste – hulle hoef nooit aan my te vat nie.   

Billy:  Mis jy dit nie?  

Adele:  Ek doen. Deesdae doen ek en ek weet nie hoekom nie... 

Billy:  Adele...Wag,  ek het ‘n plan...maybe help dit...kom ons try iets.... (hy skarrel rond en 

gryp ‘n remote. Hy druk play en X-files beginne speel)  
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Adele:  Wat? Gaan jy my nou in stukkies opkap en in jou garage wegsteek of vir die aliens in 

jou agterplaas voer?  

Billy:  Sorry...sorry...(hy  druk  weer, die keer speel Rudi en Corlia se As ek sing sing ek vir 

jou) Wat die moer...Sorry, ek is jammer....(Trompie en die Boksombende van Anton Goosen 

begin te speel) ag shit... 

Adele:  Jy het baie weird musiek smaak... 

Billy:  As jy heeldag op die internet werk kry mens weird goed...Ek download partykeer 

nogal nice goed....Partykeer kry jy iets nice tussen al die ander kak...(Petite Fleur – Chris 

Barber’s Jazz band begin te speel) Soos die...(hy draai die musiek harder en die Jazz-klanke 

vul die ouditorium) Kom ek try weer....Adele...Wil jy dans?  

Adele:  Kan jy dans?  

Billy:  So bietjie...Wil jy probeer?  

Adele:  Okay...Maar no funny business... 

Billy: Belowe...(hy draai om en haal sy bril af, maak sy strikdas los en knoop sy boonste 

hemp los, skielik lyk hy baie sexy) 

Die oomblik wat Billy sy transformasie ondergaan verander hy in ‘n sensuele danser, hy dans  

soos ‘n pro.  Hy neem beheer van Adele en haar  emosies, sy verval amper in trans, sy word 

totaal en al klei in sy hande. Wanneer die lied eindig soen hy haar.  

Adele:  (uitasem) Waar het jy so leer dans?  

Billy:  (glimlag) Mens leer baie dinge op die internet. 

Adele:  Jy het my gesoen. 

Billy:  Ek weet. Miskien is ek nie so ‘n gentleman soos wat jy gedink het nie... 

Adele:  Billy... 

Billy:  (hy soen haar weer) Ek het geweet ek sou iets nice kry tussen al die ander kak... 

Adele:  (glimlag) Jy moet versigtig wees...As jy heeldag op die internet werk, kry mens 

weird goed...(sy soen hom) 
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Skielik lui die voordeurklokkie. Billy skrik en laat los haar soos ‘n warm patat.  

Billy:  Shit.  

Adele: (sy val en lê op die vloer) Wat die fok is fout met jou?  

Billy:  (loer verskrik oor sy skouer) Sorry. Ek het net geskrik.  

Adele:  Nou maar help my op....(Billy staan gevries en kyk na die deur) Hey! Gaan jy nie 

oopmaak nie? 

Billy:  Mmmm...Ek...ek weet nie of ek moet nie... 

Adele:  Billy!!! Gaan maak oop.  

Billy:  Ek sal nou. 

Nina:  (slegs haar stem is hoorbaar) Hallo? Hallo? Billy!!! 

Adele:  Het jy nog iemand oorgenooi? Billy! Ek vra jou ‘n fokken vraag!  

Toneel 4 

Nina: Hallo??? (deurklokkie lui weer ‘n paar keer – die keer meer dringend) Hey! Is iemand 

daar!??  Billy?  

Adele:  Billy? Wie is dit?  

Billy:  Niemand.  Dit is sommer niemand.  

Adele:  (spring verwoed regop) Wel, dit klink verseker soos iemand! Ek dog jy het nie 

meisie-vriende nie. (sy soek haar jas)  

Billy:  Nee, wag, waarheen gaan jy nou?  

Adele:  Ek gaan die fokken deur oopmaak en dan gaan ek loop.  Jy is regtig ‘n donnerse 

nutcase.  Ek moes nooit gekom het nie. 

Billy:  Wag! Asseblief! Adele...Ek kan verduidelik.  

Skielik is daar die geluid van ‘n sleutel wat draai in die voordeur.  Dan verskyn Nina op die 

verhoog. Sy het ‘n groot tas by haar en sy storm in die vertrek in. Sy sien skaars vir Adele 
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raak. Billy en Adele staan gevries vir haar en kyk. Sy gooi haar tas en haar sleutels neer 

terwyl sy haar jas uittrek praat sy onverstoord voort.  

Nina:  Hallooooo! Billy-bokkie is jy by die huis! Halloooo! Is jy in die stort? Billy! Kyk hoe 

mooi lyk dit hier binne...al die kerse en die gedekte tafel... Billy! (sy draai om en sien die 

verslae gesigte van Billy en Adele) Billy?  Hallo? (sy stap nader en soen hom) Gaan jy my nie 

groet nie? En as jy nou so staan asof jy superglue gedrink het! Hallo my lief!  

Billy:  Nina...(soen haar) Wat maak jy hier?  Jy is vroeg.  Jy is te vroeg. 

Nina:  Ek het ‘n vroeër vlug huis toe gekry. Surprise!  Die verkeer was ‘n nagmerrie oppad 

hiernatoe...Aaauuuggh, ek is bly om terug te wees.   

Billy:  Welkom terug.  

Nina:  (sien vir Adele raak) Hallo? Skies, ek storm net so hier in! Waar is my maniere!  

Adele:  Hey.  

Nina:  Skies, ek dink nie ons het al ontmoet nie. Ek is Nina...Billy se... 

Adele: Suster? 

Nina: (begin lag) Nee o aarde, asseblief nie!  

Adele:  Sy ma? 

Nina:  Ek weet ek het ‘n ses uur lange vlug agter die rug, maar ek lyk tog darem seker nie so 

sleg nie. Ek is Billy se... 

Billy:  Vrou. 

Adele:  (vir Billy) Fok jou. 

Nina:  Askies?  

Billy:  Adele wag...Asseblief, ek kan verduidelik... 

Nina:  Ek is jammer, ek is nou heeltemal deurmekaar....Wie is jy?  

Adele:  Ek is Adele...Billy se... 

Billy:  (piep in ‘n histeriese stemmetjie) STIEFSUSTER!  
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Adele:  Se stiefsuster??? 

Billy:  (oomblik van stilte) se suster....Lang storie.  

Nina: Maar my wêreld, ek het nie geweet Billy het drie stiefsussies nie!!! 

Adele:  Ek ook nie.  

Nina:  Ekskuus? 

Billy: Sy is aangeneem....Sy is my aangenome stiefsuster van my ander suster se suster.  Ons 

is ‘n baie groot familie... 

Nina: (vir ‘n oomblik verward en glimlag dan breed) Ag, toemaar, jy kan my later 

verduidelik....(vir Adele) Ek en Billy is nog nie lank getroud nie...hoe lank is dit nou my lief?  

Billy:  (dink vinnig) Ses maande... 

Nina:  Soos jy kan sien ken ek nog nie die hele familie se in’s and out’s nie...Adele sê jy?  

Ag, dit is nou lekker!  Dit is fantasties!!!  Baie welkom hier by ons!  Ek het jou nog nooit 

ontmoet nie, jy was nie by die troue nie.  

Adele:  (yskoud) Ek was nie genooi nie.  

Nina:  Haai sies Billy! Hoekom het jy haar nie genooi nie? Ek sou jou so graag vroeër wou 

ontmoet. 

Billy:  (gespanne) Ag lief, sy werk baie hard. Sy sou nie na die troue kon kom nie, daarom 

het ek haar nie laat weet nie.  

Adele:  Ja, hy het my niks laat weet nie. Nie eers dat hy getroud is nie.  

Nina:  (giggel senuweeagtig) O, nou verstaan ek...Is dit waarvoor die fok jou van nounou 

was... 

Adele:  Net so. (vir Billy) Fok jou kwadraat.  

Nina: (probeer die vrede te bewaar) Aijaijaijaijai...Praat jy altyd so lelik. Dit is darem nie 

mooi vir ‘n dame om sulke taal te gebruik nie.  Maar toemaar, ek weet ‘n broer en suster kan 

soms hare kloof.... 
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Billy:  My skat,jy moet probeer verstaan...Adele  is net bietjie oorstuur met die goeie nuus en 

die feit dat sy nog nie weet hoe lyk die vrou in boetatjie se lewe nie...                                 

Kom ons begin van voor . Adele, Nina... 

Nina:  (sy steek haar hand uit) Aangename kennis Adele – ek is Nina, jou broer se vrou.  

Adele:  (sarkasties,steek haar hand uit) Dit is so lekker om jou uiteindelik te kan ontmoet 

Nina.  Boeta, jy het darem ‘n pragtige vrou....baie geluk.  Ek moet sê jy is nogal nie sy tipe 

nie. 

Nina:  Sy tipe?  Hoe nou?  Billy-bokkie? Ek dog dan... 

Billy:  Adele, hou nou op! Dit is nou genoeg.  

Adele:  Boeta, gaan jy haar dan nie sê nie?  

Nina:  Ek verstaan nou nie...Nie sy tipe nie..., maar wat is jou tipe dan Billy?  

Billy:  Nina... 

Adele:  Billy is mal oor vrouens wat  hom vasbind met boeie en hom piets met ‘n  swepie, hy 

hou van skokstokkies en leerbootse of as iemand sy plesierpyp kielie en knyp en sy borshare 

wax met selotape. 

Nina: (geskok) Billy?  

Billy:  (trek vir Adele nader en knyp haar hardhandig vas asof hy met haar wil stoei) Ag 

Nina, Adele is sommer vol geite vanaand!  Sy maak sommer grappies...Huh  sussa!  Hey! 

Kom nou, waar is jou maniere....Moet nou nie die aand vir ons bederf nie..Sus, ons het 

gepraat hieroor...Jy moet ophou om so paranoid te wees oor alles. Ek is doodgelukkig getroud 

en Nina is ‘n fantastiese vrou...hou nou op worry oor my toe.  

Adele:  (byt op haar tande van woede) As jy nog eenkeer aan my raak gaan ek jou so hard 

skop dat jy vir die res van die aand  DELTA-documents pis...Los my  nou fokken uit jou 

donnerse freak! Ek wil huis toe gaan! Los my uit! 

Billy:  Sussa...bedaar. Asseblief.  (fluister) Asseblief Adele.  

Adele:  (fluister terug) Jy het vir my gelieg. Jy is ‘n doos.  
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Nina:  Adele, kalmeer. Kan ek vir jou bietjie tee maak. Ek is jammer dat ons mekaar nou so 

moes ontmoet.   

Adele: (ruk haarself reg, sy is nou briesend en gluur Billy aan) Jy is reg. Ek is jammer. 

Jammer  Nina, dit is net...jy weet, die troue was vir my so ‘n groot skok.  Ek het nooit gedink 

jy sal trou nie... 

Billy:  Adele wag nou... 

Nina:  Hoekom?  

Adele:  Ag nee wat Nina, Billy het maar altyd gesukkel om onder die meisies te vry....Hy het 

nooit baie meisie-vriende gehad nie...of hoe boeta? 

Billy:  Ag Adele jy is nou sommer laf. Skies Nina, Adele is baie oorbeskermend oor my...Ek 

is haar gunsteling boetie, ek en sy het ‘n baie spesiale band, ek is die enigste een met wie sy 

nog kontak het....nê sussa.... 

Adele:  Ja shame, gelukkig bel hy my gereeld...hy verlang baie na my...(aangeplakte 

stemmetjie) Billy-Boeta...Hy bel my partykeer vir ure...sommer 3h in die oggend.  

Nina:  Dit is nou sweet van jou Billy-bokkie. Ag shame...Snaaks dat hy nog nooit van jou 

gepraat het nie, weet jy?  

Billy:  Nina-skat, Adele is baie privaat.  Sy hou daarvan om alleen te wees.  

Adele:  Ja, en met vandag se tegnologie is dit so maklik om met mekaar te kommunikeer, ek 

bedoel Billy is totale rekenaar-nerd,  ek en hy skype tot lank na middernag....Ek is net bly hy 

het uiteindelik getrou.  Billy is versot op sy rekenaar.  Ek het op ‘n stadium gedink hy gaan 

verloof raak aan Windows 98 en ‘n Sims 3 – dogtertjie  aanneem... Dit was so erg, ek het 

selfs dink hy is of  gay of een of ander porn-perv wat heeldag kaal vrouens op die internet 

surf... 

 

Nina:  Billy! Ek hoop nie jy speel nog so baie rekenaarspeletjies nie...En jy los nou die 

internet uit!  Daar is vreemde mense wat daar uithang.  Vieslike vuil seks-kuberkletskamers, 

pornografie, prikkel-poppies wat jy manipuleer met jou knoppies...Sies, dit walg my....Ek kan 

nie glo dat vrouens hulle so verkoop nie. 
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Adele:  (smalend) Dit is walglik.  

Nina:  Ek dink meeste van daardie vrouens het so ‘n lae selfbeeld of ‘n 

minderwaardigheidskompleks dat hulle liefde gaan soek op een of ander sekswerf deur ‘n 

seksbeeld of godin te skep – hulle smag na dit wat hulle nooit sal wees nie.  Dit is eintlik baie 

hartseer... 

Adele:  Dit is moerse sad.  Jy moet net passop boeta, netnou tel jy nog een van daardie 

knoppie-poppies op as jy in die aande so op jou computer rondkarjakker. 

Billy: (probeer die onderwerp verander, stap na Adele en sit sy arms om haar skouers) Na 14 

jaar het Adele heeltemal kontak verloor met die res van ons familie....Ek is die enigste by wie 

sy kom kuier...En haar werk...Haar werk hou haar so besig, ek sien haar maar min. 

Nina:  Ag shame, dit is so hartseer. Sê my Adele, watse werk doen jy?  

Adele:  Ek is ‘n foon-hoer. 

Nina: (geskok) Ek....Jy is wat?  

Billy: (skrik hom asvaal en bulder) KLOON-BOER! Sy is ‘n (klink skielik nie meer vir hom 

so reg nie) ‘n Kloon-boer... 

Nina:  (glimlag verlig) Jammer, ek het nou heeltemal verkeerd gehoor.  Dit is baie 

interrestant...Wat is ‘n Kloon-boer Adele? Ek bedoel, waarmee boer jy?  

Adele:  (glimlag sarkasties) Billy?  Verduidelik gou vir Nina wat is ‘n Kloon-boer...Hy het 

nou die aand die hele spul gegoogle...hy sal dit dalk vir jou beter kan verduidelik as ek.  Ek 

boer met my hande...ek moet dit prakties demonstreer, maar Billy het gelukkig  al die kennis 

om jou mooi te verduidelik.  

 

 

Billy:  ‘n Kloon-boer...(besef almal sit en kyk vir hom, hy raak gespanne en begin teen ‘n 

vreeslike tempo te praat) ‘n Kloon-boer is ‘n vernuwende vorm van die KI (kunsmatige 

inseminasie)  wat basies bestaan uit ‘n kombinasie van “super-ovulasie”  en die stimulasie om 

meer as een eier te laat groei en die inseminering van sperms tydens ovulasie.  Wat Adele dus 

doen is om die bevrugte eierselle te dubbleer, om so die produksie van tweeling-kalwers te 
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vergroot en so die beesboerdery se teelbulle te kan verdubbel deur die perfekte kaller te skep 

uit hul semen.  So word die getalle verdubbel en so ook die kwaliteit en herproduksie van die 

bulle se kalwers.  (glimlag ingenome met homself) 

Adele:  In kort – ek is die koei wat almal se kak opvreet.  

Nina:  (oomblik van stilte) Wat presies doen jy?  

Adele:  Ek melk bulle.  

Billy:  (gee haar ‘n harde stamp en knyp haar vas) Sus! Jy is so beskeie....Sy is werklik die 

beste in haar afdeling Nina... 

Nina:  (staar Adele in ongeloof aan) Ek weet nie presies wat Billy nou alles verduidelik nie, 

maar dit klink ongelooflik!  Waar boer jy?  

Adele: Windkoek. 

Billy:  HOEK! (gee haar ‘n harde pomp in haar ribbes) Sy het ‘n plaas naby WindHOEK!  

Adele:  Lieflike plek daardie.   

Nina:  Het jy vandag gevlieg? Ag siestog, dan is jy seker stokflou.   

Billy:  Ja, sy het. Sy bly in ‘n gastehuis hier naby.  Sy het besluit om gou te kom groet.  

Nina:  Maar dan is ek so bly! Jy bly seker dan vir ete, dit is nog vroeg... 

Billy + Adele:  NEE!  

Nina:  Nee?  Kom nou Billy...Adele? Julle tweetjies wil seker nog bietjie kuier en opvang en 

ek wil graag meer van jou en jou boerdery weet.  Ek kan wraggies nou nie dat my 

skoonsussie met leë hande hier weggaan nie. En ek bedoel wanneer sien ons jou weer?  

Vanaand is ‘n spesiale aand.  Asseblief, bly vir ete.  

Adele:  Nina, dit is regtig nie nodig nie.  Ek het net vinnig deurgekom vir ‘n veiling...Ek 

vlieg môreoggend baie vroeg terug. Ek wil regtig nie hê julle moet moeite doen nie.  Vanaand 

was klaar ‘n sirkus op sy eie...Ek dink ek gaan nou maar gastehuis toe gaan en gaan slaap.  

(tel haar tas en haar jas op) 
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Nina:  (kom staan voor haar en vat die goed uit haar hande) Nonsens. Ek dring daarop aan 

dat jy bly.  Dit sal lekker wees om jou so bietjie beter te leer ken. Dit is regtig nie moeite nie.  

Adele:  Nina, asseblief.  

Nina:  Sjuuuut... Billy, kyk gou vir my in die yskas vir daardie gerookte ham van 

Woolies...Eet jy pasta?  Ek maak ‘n heerlike pasta-dis, jy gaan nie glo hoe eenvoudig is dit 

nie, baie maklik, maar so lekker!  

Adele:  Ek is ‘n vegetariër en baie vol fiemies.  

Nina:  Ag siestog, eet jy nie rooivleis nie?  

Billy:  Natuurlik eet sy rooivleis. Watse nuwe nukke is dit nou weer sus?  

Adele:  As ‘n mens heeldag lank elmboog-diepte in beeste se holle grawe raak ‘n mens nogal 

vinnig afgesit van rooivleis.  So nee, ek eet nie rooivleis nie en nee, dit is regtig nie nodig om 

iets te maak vir aandete nie.  Ek is nie ‘n groot aandeter nie.  

Billy:  (krap in die kas en glimlag, hy kyk Adele uitdagend aan) Hier is tuna, Maggie Two-

Minute-Noodles en Niknaks.  

Adele:  (swaai geskok om) Ek het mos gesê is nie honger nie. Dankie.  

Billy:  Wel, jy moet iets eet.... 

Adele:  Ek sal eet as ek honger is.  

Nina:  Glo my,  jy gaan so spyt wees as jy my pasta-gereg mis.  Billy, sit terug daardie tuna 

en Two-Minute-Noodles...Dit lyk soos ‘n sopkombuis vir arm blankes.  (vir Adele) ek haat 

Two-Minute-Nooldes, ek kan nie die goed in my lyf kry nie. Billy is versot daarop. (sy krap 

in die kas rond) Het jy maklik die adres gekry?  

Adele:  Adres?  O, ja dankie, dit was redelik maklik.  

Nina:  Vreemd.  Ek en Billy het al gedink om te trek, ons bly in ‘n baie afgeleë straatjie...Ek 

dink dit is omdat die singel doodloop hierbo...mense weet nie eers ons bly hier nie. Maar dit 

is lekker rustig en stil...en veilig.  Hier ry glad nie baie karre nie en as ek en Billy met ‘n 

gesin gaan begin is dit ideaal vir die kleintjies se veiligheid.   

Adele:  Dit is waar. As ‘n mens eers kinders het verander jou hele lewe.  
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Nina:  Luister, ek wil net my gesig gaan was en uit hierdie klere kom...Al daardie asems op 

die vliegtuig maak my skoon benoud... Billy, sal jy net die voordeur sluit seblief...(vir Adele) 

Ek kan tog so paranoid raak oor sulke goedjies, ek kyk honderd keer of ek die voordeur wel 

gesluit het...’n Mens weet nooit...in vandag se tye is niemand meer veilig nie. Voor jy jou oë 

uitvee staan daar ‘n ongenooide gas in jou sitkamer...(sy stap uit en roep agterna) Adele, 

asseblief maak jou solank tuis!  

Adele: (storm briesend op Billy af) Wat die fok is jou probleem? Wat gaan aan? (sy stamp 

hom) Praat doos!  

Billy: Adele, kalmeer. Asseblief.  Ek kan verduidelik. 

Adele:  Hoe lank is dit nou al? 

Billy: Wat?  

Adele:  Hoe lank verneuk jy haar al?  Jy is een van my gereelde customers, as ek reg kan 

onthou gesels ek al ‘n jaar lank met jou...So hoe lank verneuk jy haar al? 

Billy:  Ek het haar nooit verneuk nie Adele...Ek en jy...dit was net foonseks, niks meer nie. 

Adele:  (kyk na hom met haat) Jy is ‘n vark. Jy is niks beter as die seksskuim wat my elke 

dag bel nie.  Jy is ‘n lafaard en ‘n doos.  

Billy:  Adele, wag, jy verstaan nie... 

Adele:  Wat? Wat verstaan ek nie?  

Billy:  Nina is...Sy...is... 

Adele:  Wat?  

Billy:  Ek is nie lief vir haar nie.  Ek was nog nooit nie... 

Adele:  Ek loop nou. (sy swaai om en loop na die voordeur)  

Billy:  Wag! (spring voor haar in) Wag! Asseblief.  Moenie gaan nie.  

Adele: Los my fokken uit of ek bel die polisie.  

Billy: (glimlag) En wat gaan jy sê Adele? Wat gaan jy vir hulle sê? My huisvriende hou my 

onder huisarres?  
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Adele: Jy is fuckedup.  

Billy:  Adele, wag nou... 

Nina: Billy! Asseblief gaan kry gou my vanity case in die kar! 

Billy:  (skree vir haar) Okay skat!  Ek maak so!  (vir Adele) Asseblief. Bly. Ek vra jou mooi. 

Sy geniet jou geselskap, ek dink sy hou van jou...Adele, asseblief.  Sy...Sy is nie ‘n slegte 

vrou nie...dit is net...ek, ek het nie gedink toe ek... 

Nina: Adele! Is jy nog reg? 

Adele:  Hoekom het jy my vanaand hiernatoe laat kom?  

Billy: Ek het jou mos gesê....ek wou net gesels. Dit is al.  

Adele:  Gesels? Vir wat kon jy nie net met my oor die foon gesels het nie?  Wat van al die 

ander kak wat jy kwyt geraak het? Wat daarvan? Jy het vir my gelieg...  

Billy:  Ek het nooit gejok oor dit nie.  Ek het ‘n vrou, ja, maar dit beteken steeds nie ek het 

meisie-vriende nie...Sien jy nou, ek het nooit vir jou gejok nie Adele.  

Adele: Maak oop die deur.  

Billy:  Sê my eers eerlik...hoekom het jy vanaand hiernatoe gekom? 

Adele: Ek het jou jammer gekry. 

Billy:  Ek dink jy hou van my. 

Adele:  Ag fok jou man...(sy probeer verby hom druk) 

Nina:  Billy! Daai vanity asseblief... 

Billy:  (glimlag) Ek kom!  

Adele: Ek haat jou. Jy is ‘n siek fok.  Ek sal bly, maar vir haar onthalwe.  Niks verder nie. Jy 

verdien haar nie...En jy moet jou step watch vanaand...Luister maar mooi wat ek vir Nina 

sê...Glo my, jy wil ons twee nie alleen in ‘n vertrek los nie...Ek sal haar alles vertel.  

Billy:  Okay..fine...Fine. 
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Adele:  Na vanaand wil ek jou nooit weer in my lewe sien nie, ek wil nie van jou hoor 

nie...Niks. Verstaan  jy my baie mooi  Billy de Wet....Nooit ooit weer nie.  Ek sal jou laat 

toesluit. Ek sweer ek sal.  

Nina: (verskyn skielik in die deur, sy het ‘n gemaklike poloneck-trui aan) En nou? Is alles 

okay? Adele? Billy? Baklei julle?  

Billy:  (druk Adele skielik vas) Ek is so lief vir jou sus. Dankie dat jy verstaan.  Nee glad nie 

my lief, dit is net so lekker om weer vir Adele te sien.  Dit is so lekker dat jy uiteindelik weer 

by my kom kuier...Ek is jammer ek het jou nooit vertel van ons troue nie. Nina, Adele...Ek 

voel ons moet ‘n glasie skink...Hier is nog wyn oor!  Nina, kan ek vir jou ingooi... 

Nina:  Nie te veel nie my lief. Jy weet ek is nie ‘n groot drinker nie.  

Adele:  Ek wil regtig nie nog hê nie dankie.  Ek is baie moeg en ek het nog nie geeet nie.  Ek 

dink nie ek moet nog wyn drink op ‘n leë maag nie...Miskien moet ek net gaan slaap. 

Billy:  (gryp haar arm) Kom nou sus! Onthou jy dan nie die dae toe ons so lekker geskoffel 

en gedans het daar in die ou plaasskuur nie...Lief, jy moes haar sien! Adele was ‘n voordanser 

en sy kon enige man onder die tafel indrink – van punch for lunch tot mampoer in jou moer!  

Nina: (geskok) Sies Billy! ‘n Mens praat nie so voor dames nie!  

Billy:  Jammer, jammer,  

Billy gooi die glasies vol. 

Adele:  Waarop drink ons?  

Billy:  (staar stip na Adele) Op Adele. 

Nina:  (vir Billy en Adele) Op ‘n nuwe vriendskap en familie. 

Adele:  (vir Billy en Nina) Op die liefde.  

Billy:  Cheers!  

Hulle sluk hul glasies leeg.  

Toneel 5 

Billy:  Dit was nou lekker.   
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Nina:  Nou maar toe kom ons begin met daai pasta!  Arme Adele wil by die gastehuis kom. 

Billy, jy is in elk geval net onder ons voete, ag asseblief gaan haal gou my tasse uit die kar 

toe...en ek wag nou nog vir my vanity...Adele, jy kan my kom help met die kossies...Sal jy vir 

my die sampioene sny dan sit ek gou die pasta op die stoof.  Billy, waar is jy met daai 

gerookte ham heen?  

Billy: (mompel) Ek het dit nog nie uitgehaal nie... 

Nina:  (vies) Billy! Moet ‘n mens jou alles twee keer vra!  

Billy:  (smalend) Ek het dit nie uitgehaal nie, want Adele eet mos nie rooivleis nie.  

Adele:  (nie meer lus vir die speletjie nie) Fokkof.  

Nina:  Sies Billy!  

Billy:  Sy het gevloek, nie ek nie!  

Nina:  Billy...asseblief....O gatsie...ja ek het vergeet van die rooivleis...mmmm....wat doen 

ons nou? 

Adele:  (voel skielik sleg) Ag toemaar Nina, moet nou nie moeite doen, ek sal die stukkies 

ham net uitkrap...Ek sien regtig uit na jou pasta...ek is nogal honger.  

Nina: (glimlag breed) Ag dit is wonderlik! Is jy seker?  

Adele: Doodseker. 

Billy:  (glimlag) Gatkruiper. 

Adele:  Ek het gesê fokkof!  

Nina:  (yskoud) Billy, gaan haal nou my tasse asseblief! En trek sommer die kar in die garage 

in...Dankie. 

Billy: (loop sleepvoetend uit) Ja, ja...okay. Waar is die gereedskapkissie? 

Nina:  Wat wil jy nou daarmee doen? 

Billy:  Ek soek die hammer.  Die garagedeur se slot het in die week gebreek en ek het per 

ongeluk die ysterstafie gebuig wat hom oopdruk...(kyk na Nina) Ek wou dit gefix het, maar 

toe kom jy bietjie vroeër terug as wat ek gebargain het... 
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Nina:  In die spaarkamer se hangkas. (kyk hom glimlaggend agterna) Mans. 

Adele:  (fluiser) Is almal varke... 

Nina: (het haar nie gehoor nie) Hoe sê jy? 

Adele:  Niks. Luister Nina...oor vanaand.  Dankie vir al jou moeite. 

Nina:  Moenie laf wees nie! Dit is nie moeite nie. Ek is net so bly ek kon jou ontmoet.  

Adele:  Ek ook.  

Nina:  Jy is regtig nice. Jy en Billy...ek hoop julle kan dinge uitsorteer.  En ek hoop nie 

hierdie is die laaste keer nie.  

Adele: Ek weet nie. Ons sal maar moet sien.  

Nina:  Sukkel jy met die groentemessie? Die simpel goed was op uitverkoping by GAME.  

Ek sukkel om deesdae goeie messe te kry...dit kos ‘n fortuin. Wag, vat liewers hierdie een, hy 

is beter.  Sal jy vir my die uie ook sny asseblief? 

Adele:  Ja, shure. 

Nina:  Hou jy van musiek? 

Adele:  Mmmm...ja, ek doen. 

Nina:  Ek sit vir ons ietsie nice op. (sy gaan na die cd-speler en druk ‘n cd in, Smile van Nat 

King Cole begin speel) Is dit nie mooi nie?  

Adele:  Dit is.  

Nina:  Dit laat my altyd beter voel na ‘n dag soos vandag...En ek glo ‘n mens moet kook met 

musiek.  My ouma is Italiaans, ek onthou hoe sy altyd met klipharde musiek die heerlikste 

disse opgetower het...Haar kombuis was altyd ‘n orkes van klanke...potte en panne wat teen 

mekaar klap, die ketel wat fluit, water of bredies wat in groot potte borrel, musiek wat blêr uit 

haar klein cd-spelertjie...dit was magies.  

Adele: Dit klink so. 

Nina:  (vat die messie by haar) Nie te klein nie hoor. Anders kook die sampioene weg... 
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Adele:  Skies, ek het nie gekyk nie... 

Nina:  Toemaar, dit is nie dood van Katryn nie...Sny eerder so...in die helfde...dit is beter.  Ek 

haat dit om uie te sny...skies dat jy dit nou moet doen, ek bedoel dit nie so nie hoor!  

Adele:  Ag nee wat...ek gee nie om nie.   

Nina:  (sy glimlag) Dit gaan nie oor my oë wat traan nie, ek huil nie maklik nie...dit is 

daardie skerp uie-reuk wat aan my vingers vasplak wat ek nie kan verdra nie...Ek het al agter 

gekom om die reuk van uie van jou vingers af te kry, was jy net jou hande met growwe 

engelse sout...dit haal omtrent alle reuke van jou hande af...tot die reuk van bloed.  

Adele: Askies? 

Nina:  Jy weet...daardie metaal-reuk van bloed as jy met rou vleis gewerk het...maar jy sal 

nie weet nie.  Jy eet mos nie rooivleis nie.  

Adele:  Dis waar. 

Nina:  Sê my Adele...Het jy ‘n kêrel?  

Adele:  Uhm...nee.  

Nina:  ‘n Mooi meisie soos jy? (vee die hare uit Adele se gesig)  

 Adele: (ongemaklik) Mmm..ag nee wat, ek doen nie verhoudings nie...teveel admin...As jy 

verstaan wat ek bedoel?  Ek vry maar so in die bondel.  

Nina:  Vorige liefde jou hard gebreek?  

Adele:  (bot) Nee.  

Nina:  En kinders?  

Adele: (skrik) Wat van kinders?  

Nina:  Wil jy ooit kinders hê?  

Adele:  Miskien...ek weet nie...ek, luister  Nina, ek kan nie bly nie. Ek moet regtig gaan.  



39 
 

Nina: Nonsens!  Kom ek gooi vir jou nog ‘n glasie wyn in...Ag, ja jong, ek is mal oor 

kinders, maar Billy is nog nie reg vir kleintjies nie...hy is so verstrooid, maar ek is seker jy 

ken jou broer maar so nê? 

Adele: Ek ken hom nie regtig nie...ons het bietjie uit mekaar gegroei.  

Nina:  Nou wat sien jy as die perfekte verhouding? Waarvan hou jy? Ag toe vertel my bietjie 

meer! Wie weet, miskien het  Billy of ek dalk ‘n oulike vriend aan wie ons jou kan voorstel.... 

Adele:  (ongemaklik) Ek is nie goed met die hele blind-date setup nie...ek weet nie, ek hou 

nie daarvan nie... 

Nina:  Nie? Ag dit is nou jammer...waarvan hou jy? Hmmm, Adele?  

Adele:  Ag ek is simpel...ek weet nie.  My verhoudings...Daar is altyd iets missing.  Ek weet 

nie....Ek dink ek mis kontak.  Fisiese kontak.  Ek het dit vir so lank gehaat...Ek haat dit 

nogsteeds....Ek....ag fucksakes...Sorry, ek is screwed-up...Ek weet nie wat ek wil hê nie.  

Miskien...miskien wil ek net weer vir een keer in my lewe op ‘n date gaan...’n doodgewone 

date soos om  roomys te gaan eet by Mc Donalds of ‘n cheap movie te gaan kyk met popcorn 

en slushpuppies...   

Nina:  (bly ‘n paar sekondes stil) Ag cute!  Dit is nou dierbaar...te dierbaar vir woorde.... 

 

 

Het jy en Billy ‘n goeie verhouding? 

Adele:  Ek weet regtig nie. Ons sien mekaar maar min.  Ons lewens verskil hemelsbreed van 

mekaar.  Ons het glad nie dieselfde belangstellings nie.  

Nina:  Ek sien. Ja, hy is nogal ‘n vreemde een, so deur die blare, maar ek is mal oor hom.   

Adele:  Hoe het julle ontmoet?  

 

Nina:  My rekenaar het eendag gecrash.  Al my werksdokumente was weg.  Ek was omtrent 

in ‘n toestand! Toe kom ek van Billy te hore en siedaar, binne ‘n halfuur het hy al my 
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dokumente gerestore en my rekenaar gefix.  Ek was so verlig ek het hom sommer ‘n klapsoen 

gegee, net hier in die sitkamer...en ja, wel, dit was die begin van ons twee se verhouding.  

Adele:  Is jy gelukkig getroud? 

Nina:  Ja...ek bedoel, dit is nog so vroeg...6 maande is nie baie lank nie jy weet...maar ek is 

gelukkig.  

Adele:  Ek is bly jy is.  

Nina:  En jy?  Is jy getroud?  

Adele:  Was.   

Nina:  Ek is jammer.  

Adele:  Glad nie.  Ek is nie skaam om te sê ek is ‘n geskeide vrou nie...inteendeel ek het die 

vark gehaat... 

Nina: Dankie...dit is fyn genoeg. (vat die kapplank met die uie en sampioene by haar) Nou 

net vir daai gerookte ham... 

Adele:  Is daar nog iets waarmee ek kan help?  

Nina:  Nee, nee...dit is fine....(sy stop skielik)  Luister Adele...Kan ek jou ‘n persoonlike 

vraag vra?  

Adele:  Jy kan seker... 

Nina: (senuweeagtig) Hoekom ek jou nounou gevra het oor jou verhouding met 

Billy...Ek....Ek is bekommerd oor hom.  

Adele:  Hoekom? Wat is fout?  

Nina:  Ek weet nie. Dit voel soms vir my of ons uitmekaar dryf...Asof hy iewers op sy eie 

planeet rondswerf...Hy is soms so geheimsinnig...Asof hy iets vir my wegsteek... 

Adele:  Mans het maar hulle geite... 

Nina:  Nee, dit is nie dit nie...Hy raak partykeer humeurig oor die kleinste ou dingetjies...As 

sy koffie te koud is of as die remote se battery papraak....Hy sit ure voor sy rekenaar...Hy 
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gesels amper nooit meer my nie.  Dink jy dit is ek? Ek weet nie, ek is deesdae so min by die 

huis... 

Adele:  Dit is nie wat hy vir my gesê het nie... 

Nina:  Wat? (kyk agterdogtig na haar) Wat het Billy gesê? Het hy oor ons gepraat?  

Adele:  (probeer haar flater regmaak) Nee...uhm...Nee, Billy het niks gesê nie...Hy het net 

gesê hierdie was die beste besluit in sy lewe...om met jou te trou...Hy het gesê julle is bedoel 

vir mekaar.  

Nina:  Ag dit is sweet. Liewe dierbare Billy.  (sy staan op en gaan staan agter Adele. Sy 

streel oor haar hare) Jy weet...jy het die mooiste hare...ek kyk al die heel aand daarna. 

Adele:  (ongemaklik) Thanks.  

Nina: Is dit jou natuurlik kleur? 

Adele:  Jip.   

Nina:  Ek wens ek het ook sulke blonde hare gehad.  So krullerig en lank....soos joune.  

Adele:  Ek dink jy is pragtig.  

Nina:  Nie so mooi soos jy nie.  (daar is ‘n oomblik van stilte) Dink jy regtig ek is nie Billy 

se tipe nie?  

Adele:  Wat?  

Nina:  Wat jy netnou gesê het....Jy het gesê ek is nie Billy se tipe nie.  

Adele:  Ag, dit was sommer praatjies.  Jy moet jou nie steur aan my nie. My mond is 

partymaal hopeloos te groot...ek dink nie altyd wat ek sê nie. 

Nina:  Ek dink nie hy is gelukkig by my nie.  

Adele:  Hoekom dink jy nou so? Hy lyk dolgelukkig.   

Nina:  Regtig?  

Adele:  Ja man, relax, jy verbeel jou net.  
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Nina: (speel ingedagte verder met haar hare) Ek haat dit as iemand vir my jok.  Ek kan dit 

nie verdra nie... 

Adele:  (ongemaklik) Eina, Nina...jy trek my hare.  

Nina: (uitdrukkingloos) Kan ek jou ‘n geheim vertel?  

Adele:  Nina.... 

Nina:  Ek dink hy verneuk my.  

Adele: Wie? Billy... 

Nina:  Wie anders?  

Adele:  Dit is mos nou malligheid. Hoekom dink jy so iets?  

Nina:  Ek het nou die dag ‘n nommer van ‘n vreemde vrou langs ons telefoon gekry... 

Adele:  Het jy haar gebel?  

Nina: Nee. Ek was te bang.  Ek het nie geweet wie aan die anderkant van die lyn gaan wees 

nie... 

Adele:  Nou hoe het jy dan geweet dit was ‘n vrou.  

Nina:  Haar naam was langsaan die nommer geskryf.  

Adele:  Eina...Nina, jy is besig om my seer te maak...Los my hare...Nina... 

Nina:  Jy weet Adele, dit is die probleem van ‘n huwelik.... Jy raak so emotionaly attached 

aan jou ander helfde dat daar nie veel van jouself oorbly nie...(bring ‘n mes te voorskyn) En 

as jy weer jou oë uitvee is jy ‘n gesiglose spook wat soekend bly met die hoop om weer 

jouself te kry... 

Adele:  Nina? Nina!  

Nina lig die mes hoog bo haar kop en laat sak dit met groot krag in Adele se nek in.  Adele 

skree en Billy storm  die vertrek binne.  Ook hy het nou ‘n swart tshirt aan.   

Adele:  Nina! Nee!  Billy!!! 

Billy:  Nina! Wag! Nina! Nina nee!  
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Toneel 6 

Daar volg ‘n blackout. Die skerm word weer rooi belig. Requim for a Dream begin te speel. 

Die ligte gaan aan, die hele verhoog is nou rooi belig.  Adele se ligaam lê versteek agter die 

skerm, slegs haar arm en hand en ‘n gedeelte van haar blonde hare is sigbaar. Alles is vol 

bloed.  Nina en Billy staan in ‘n omhelsing. Billy se hemp is uitgetrek en sy lyf is met bloed 

besmeer, daar lê ‘n bebloede hammer op die vloer en Nina klem steeds die mes vas. Hulle 

soen mekaar passievol. Die musiek doof stadig uit.   

Billy:  (uitasem) Hoekom het jy nie vir my gewag nie?  

Nina:  Ek kon nie help nie.  Jy het te lank gevat.   

Billy:  Wat gaan aan met jou vanaand?  

Nina:  Jy was fantasties...(smalend) Jou vrou...Nice cover. 

Billy:  Jy het amper die hele ding opgefok.  Hoekom het jy vroeër ingekom?  Jy het nog nooit 

so vroeg ingekom nie... 

Nina:  (sy soen hom hartstogtelik) Ek wou kom kyk wat maak julle... 

Billy:  Dit was ‘n baie dom ding om te doen.  Wat as sy iets agter gekom het? 

Nina:  Sy het nie. Relax.  

Billy:  Hoekom het jy vroeër ingekom?  

Nina:  Want ek was bang jy hou van haar. (kyk na die lewelose ligaam op die vloer) Dink  jy 

iemand gaan haar soek? 

Billy:  Niemand weet sy was hier nie.  

Nina:  Great. Het jy van haar gehou?  

Billy:  Sy was nice.  

Nina:  Ek het niks van haar gehou nie.   

Billy:  Lyk my jy is bietjie jaloers... 

Nina:  Jy weet ek voel niks vir jou nie.   
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Billy:  (kyk na die ligaam) Sy het ‘n kind.  Danelle.  Sy is ses. Graad 1. 

Nina:  Shame.  (sonder gevoel) Gelukkig is dit môre Saterdag.  Niemand hoef haar by die 

skool te gaan aflaai nie.  

Billy:  Dit is nog vroeg. Wat doen ons nou?  

Nina:  Ek weet nie. Is jy moeg?  

Billy:  Nee. Wat wil jy doen? 

Nina:  Kom ons bel weer... 

Billy:  Vir wie?  

Nina:  Maak nie saak nie...Kom ons kyk wie antwoord hierdie keer... 

(Billy haal ‘n foon uit sy sak uit en druk ‘n nommer.  Hulle wag. Skielik begin lui ‘n selfoon in 

die gehoor.  Die foon word onder een van die stoele geplant.  Die foon lui en lui en lui...Billy 

en Nina draai altwee na vanwaar die foon uit die gehoor lui.  Die ligte doof stadig uit en die 

gelui word al hoe minder hoorbaar wanneer die musiek weer begin speel. 

 

Die einde 

Die grootste les wat ek geleer het in hierdie afgelope 14  jaar is dat alle mans varke is.  (asof 

sy skielik terugdink) Nee, ek jok, dit het ek al geweet voor ek hier begin werk het....Ek meen 

of hulle nou ‘n harige boepens het wat oor hulle onderbroekrekke hang en of hulle hulle 

olierige hare sywaarts kam om die brakkolle en bles te bedek dink hulle steeds hulle is 

Griekse Gode met bruingebrande lywe en bultende bo-arms.  Dink hulle regtig vir een 

oomblik dat die stem aan die anderkant van die lyn 3h in die môre gaan rondloop met 

leerbootse, leather-straps, ‘n g-string en nipplecaps terwyl sy ‘n sweep bo haar kop rondswaai 

en en kettings teen haar borste laat klingel....(glimlag) As dit is wat jy gedink het ek doen 

maak jy ‘n moese fout.  En as dit is wat jy soek – gaan neem Zena Princess Warrior uit by 

Mr. Video of luister na ‘n cd van Liani Mey...haar stemmetjie sny soos ‘n sweep deur enige 

oordrom.  Ek werk in pajamas en pantoffels. Of in my gymklere. Of in my gunsteling 

uitgerekte sweetpakbroek met plakkies.  (glimlag weer) Nie baie sexy nie nê... 
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 (oomblik van stilte)  

 


