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Openingstoneel  

Die verhoog is donker.  Libby en Maryke sit langs mekaar, rug gekeer na die gehoor en kyk 

na die skerm.  Op die skerm verskyn die openingstoneel en ‘n skermgreep uit Die hemel het 

‘n chromosoom laat val met Klein Elise en haar ma se stemme hoorbaar.  Die toneelstuk 

begin presies soos die vorige een.  

AV1 – openingstoneel uit Die hemel het ‘n chromosoom laat val  

SQ 1 -  Musiek – Vangelis Missing  

 

Ma: Elize, kom groet jou nuwe sussie. 

Klein Elize: Is dit sy? 

Ma: Is sy nie pragtig nie?  

Klein Elize: Sy lyk snaaks.  

Ma: Snaaks? Alle babatjies lyk mos maar snaaks as hulle gebore word. 

Klein Elize:  Mariaan se sussie het nie so gelyk nie. Sy lyk nie soos die ander babatjies nie.  

Ma: Sy is nie soos ander babatjies nie.  

Klein Elize: Wat is fout met haar mamma? Is sy siek? Gaan sy doodgaan?  

Ma: Liezie. Liewe Jesus het vir haar ‘n ekstra chromosoom gegee.  Sien jy? 

Klein Elize: (sukkel met die woord) Kronosoon....Kronosoon...wat is ‘n kronosoon mamma?  

Ma: Chromosoom. Wanneer ‘n babatjie gebore word gee Liewe Jesus vir ons chromosome, 

klein engeltjies wat ons oppas hier op aarde.  Sy het ‘n ekstra engeltjie gekry. Verstaan jy? 

Klein Elize: (dikbek) Hoekom mag sy ‘n ekstra engeltjie gekry het?  

Ma: Want sy is spesiaal.  

Klein Elize: Kronosoon.  

Ma: Chromosoom.  
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Klein Elize: Kronosoom....is dit soos ‘n kroon mamma? Is sy ‘n Konining? Soos Prinses 

Diana?  

Ma: (lag) Ja, sy is. ‘n Prinsessie wat eendag Konining gaan word. Wat noem ‘n mens ‘n 

prinses? Elizabeth.  Ja, dit is reg. Elizabeth. Die mooiste pêrel in Liewe Jesus se kroon.  

Klein Elize: Elizabeth. Dit is mooi, maar ek gaan haar Libby noem. Tot sy eendag groot is.  

Ma: Libby. Dit is perfek. Libby, kyk wie is die...kom groet jou sussie.  

Klein Elize: Hallo sussie. My naam is Elize. Ek sal jou mooi oppas en jou nooit laat val nie, 

belowe.  

Ma: Welkom op aarde Libby.  

TONEEL 1 

Maryke lê uitgestrek op die rusbank. Sy het oorfone in haar ore, Scull Candy of enige 

oorgroot earphones, sy is besig om iets op haar ipad af te laai en met haar ander hand 

waai sy in die lug en wag vir haar naels om droog te raak. Langs haar staan botteltjies 

cutex rond, die sitkamer is een groot gemors, pizzabokse en MacDonalds kardoese wat 

rondlê,  sneakers, en vuil glase staan op die vloer rond. Sy luister na Marsmoeras en wieg 

haar voete heen en weer. Haar foon begin lui, maar sy hoor niks nie.  

AV1 – sitkamertoneel 

 

 

 

 

 

 

Maryke kyk op haar foon en besef hy lui al vir die derde keer. Sy pluk haar oorfone af en 

vloek saggies.  

SQ 2 – Marsmoeras  Lewe deur ‘n raamwerk  

SQ 3 -  Selfoon wat lui 

10 jaar later…. 
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Maryke:  (saggies) Shit. (sy sit die foon op speaker) Hallo ma! 

Voiceover: Maryke! Liewe aarde! Waar is jy? Hoekom antwoord jy nie jou foon nie?  

Maryke: (sarkasties) Dit gaan goed met my en met ma? Geeeezzzz ma, chill net! Ek het 

nie die foon gehoor nie okay. 

Voiceover: Hoe kan jy nie die foon hoor nie! Die ding is 24h per dag teen jou oor 

vasgeplak!  

Maryke: Seriously ma. Ek is besig om hierdie awesome musiek te download en toe was 

die rooter weer amper rock bottom, hierdie ding vreet vinniger data as ‘n Chinees met 

‘n bak Tastic rys. Sal ma weer data opsit seblief? So 500MB.  

Voiceover: Maryke, die data is vir jou skooltake – nie om elke dag Noot vir Noot te speel 

te nie!  

Maryke: Wats Noot vir Noot? Jis ma is weird. 

Voiceover: Nevermind, klim nou van daai rooter af en jy antwoord dadelik die foon as 

ek jou weer bel. Hoor jy my?  

Maryke: Het ma gebel om te hoor hoe dit met my gaan of om my uit te dinges!  Relax 

net. Ek het mos nou geantwoord.  

Voiceover: Maryke, jy weet wat is die reël....ek bel jou elke middag half 4, want dan het 

ek vir die eerste keer ‘n break en moet ek na die naaste telefoonhokkie toe stap wat 2km 

van die venue af is voordat ek jou kan bel...en net sodat jy weet dit is.... 

Maryke: (rol haar oë) Half 10 in die aand by ma en vreeslik gevaarlik met die Al-Qaeda 

wat ma stalk om elke hoek en draai....ek weet, ek  weet, ma het my al honderd keer 

vertel... 

Voiceover: MARYKE jy is nie snaaks nie! 

Maryke: Okay. Cool. Ek is jammer. Hoe gaan dit daar?  

Voiceover: Hoekom klink dit of ek in ‘n blik praat? Is ek op speaker phone?  

Maryke: Ja ma.  
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Voiceover: Nou maar sit my af.  

Maryke: O okay, baai!  

Voiceover: Maryke!  

Maryke: Ek joke net. Ma, ek is seriously besig met my naels. Ek kan nie nou aan iets vat 

nie, ma moet maar so gesels. Ek luister.  

Voiceover: Wel, dit sal ‘n eerste keer wees.  Maryke, ek wil seriously nie voel of ek 

vanuit die Kango grotte met jou praat nie!  

Maryke: O my word, ma, praat net en kom by die punt uit. Hoe lyk dit daar?  

Voiceover: Dit gaan rof! Ons slaap 4 ure ‘n aand, die muskiete vreet my op om nie eers 

te praat van al die sandvlooie in ons hut nie. Die Night shoots is die ergste.  Ons moes 

nou die aand ‘n sonsondergang gaan afneem en hulle het ons laat staan op ‘n klomp 

rotse terwyl die krappe ons tone opvreet. Dit was aaklig. Maar die view is beeldskoon. 

Ek kan nie wag om vir jou die fotos te wys nie! WEG-tydskrif het my gekontak vir ‘n 

kontrak, so as ek nou ‘n klein toontjie verloor is dit seker die moeite werd.  

Maryke: (glad nie beindruk) Wow...Klink hectic. Kon ma vir my ‘n sarong kry? En van 

daai tribal armbande met die skulp en koraal?  

Voiceover: Jy sal maar moet sien as ek terug is. Hoe gaan met julle? Waar is Libby? Gaan 

dit goed?  

Maryke: Ja, dit gaan okay. Ons chill maar net hier by die huis. Dis al.  

Voiceover: Het jy jou Leaners-afspraak gaan maak.  

Maryke: Ja ma. En dit suck. (sy trek haar ID nader en bekyk dit afkeurend) Ek lyk soos ‘n 

friecking dik dwerg op my ID foto.  

Voiceover: Maryke, vergeet van die ID foto, kom net jou leerlinglisensie deur asseblief!  

Maryke: Ja ma. Ek sal môre die klomp crap begin leer.  

Voiceover: Gaan kyk in my studeerkamer. Ek het ‘n boks met Henri se ou vraestelle en 

‘n K53 boek daar gebêre.  Miskien help dit. 



6 
 

Maryke: Ma, ons skryf on-line, welkom in die 20ste eeu.  Ons oefen nie meer ons 

blindekolle op donkiekarre nie.  Drop dit. Ek sal fine wees.  

Voiceover: (sug) Ja Maryke. Waar is Libby? Kan ek gou met haar gesels?  

Maryke: (loer agter die bank) Sy is nie hier nie.  

Voiceover: (benoud) Hoe bedoel jy sy is nie daar nie?  

Maryke: Ek weet nie waar sy is nie ma.  

Voiceover: (skerp) Maryke! Hoe kan jy nie weet waar sy is nie!  

Maryke: Ek is nie haar babysitter nie ma! Sy kan mos na haarself kyk of wil ma hê ek 

moet haar handjie vashou as sy oor die straat stap.  

Voiceover: (baie bekommerd) Wat! Is sy dorp toe?  

Maryke: Ek weet nie ma. Sy het netnou hier aangekom met ‘n voël wie se vlerk morsaf 

gebyt was deur Oom Chris-hulle se kat, toe trek sy ‘n swart rok aan en vat al ma se ou 

Rina Hugo cds en die dooie voël en gaan hou begrafnis in Avbob se agterplaas saam met 

Tannie Malles van hier oorkant.  Sy is nog nie terug nie.  

Voiceover: MARYKE!  

Maryke: (bars uit van die lag) Ek joke net ma! Jis, ma is on the edge! Chillax!  

Voiceover: Maryke, dit is regtig nie snaaks nie.  

Maryke: Ek dink dit is flippen snaaks!  

Voiceover: Wel, ek nie. Gaan kyk waar is sy en laat weet my. DADELIK!  

Maryke:  Yes drill sergeant!  

Voiceover: Maryke, jy is nog nie te oud vir ‘n pakslae nie.  

Maryke:  Ek is lief vir ma ook.  

Voiceover: Ja Maryke. Het julle nog kos oor.  
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Maryke: Nee, ek en Libby eet Frisco se hondepille en as ons onsself wil treat dan krap 

ons in oom Chris-hulle se asblikke en suig hulle braaivleisbeentjies skoon.  

Voiceover: Maryke, jy soek vir my!  

Maryke: Ja ma, die yskas is nog propvol! Dit lyk of ma vir Woolies gehighjack het!  

Voiceover: Nou maar dan is ek bly. Sorg dat julle drie etes ‘n dag eet en stuur seblief 

liefde en groete vir Libby. Ek sal haar later bel as ek ‘n oop gaatjie het. Ek moet waai. 

Tatta sussa. Pas julle mooi op hoor!  

Maryke: (brom onderlangs) Ja ma.  Ek sal die babatjie mooi oppas en haar doeke omruil.  

Voiceover: Jy breek op my kind....ek moet gaan....okay baai....Love you.  

Maryke: Love you too. Onthou my sarong en armbande! (die foon sny uit) Hallo! Ma? Ag 

friecken hel....sy gaan my sarong vergeet ek sweer.  (sy sit die foon neer en plak weer 

haar oorfone op haar ore, die musiek blêr voort)  

SQ 3 – Marsmoeras  Lewe deur ‘n raamwerk  (vervolg) 

Libby kom die sitkamer binne gestap. Maryke sien haar skaars.  

Libby: Haai! (Maryke toon geen reaksie nie) Maryke! Maryke! HEY! (sy haal die oorfone 

van Maryke se ore af) Halloooo!  

Maryke: (vererg) O my word! Libby! Wat doen jy? Gee hier.  

Libby: Geen wonder jy is so doof nie! Ek hoor jou musiek tot in my kamer!  

Maryke: Whatever. Ek pla mos niemand nie.  

Libby: Was dit jou ma wat gebel het?  

Maryke: Jip.  

Libby: Hoekom kom roep jy my nie? Ek wou met haar gesels het. 

Maryke: Want jy was nie hier naby nie okay. Ek het gedink jy is besig.  

Libby: Jy kon my geroep het.  
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Maryke: Wel, nou het ek nie. Bou ‘n bruggie en kom oor dit. Jis, wat is jy nou so op my 

case.  Drop dit net.  

Libby: (sug) Wat sê sy als? Geniet sy dit darem?  

Maryke: Mmmm. 

Libby: Dit is seker mooi daar.  Ek was nog nooit oorsee nie, maar jou ma het gesê sy 

gaan my nog eendag saam vat. Ek kan nie wag nie, dit gaan so cool wees!  

Maryke: Ja. Super cool. (sy draai op haar sy en keer haar rug op Libby)  

Libby: Nou wat sê sy nog?  

Maryke: Nie veel nie.  

Libby: Wel, dit het nie geklink soos iemand wat nie veel het om te sê nie. Jy het so lank 

op die foon gesels ek het gedink jy praat met een van jou pêlle. 

Maryke: (draai om en kyk na haar) Punt een – Spy jy op my? Dit is nie nodig om my op 

te check nie, ek kan na myself kyk. En punt twee – ons praat nie van pêlle nie.  O my 

word, soms dink ek jy kom uit die Anglo Boereoorlog uit.  

Libby: (seergemaak) Ek wou maar net hoor hoe gaan dit met jou ma en wat sê sy alles. 

Sy is afterall my sussie of het jy vergeet.  Ek is in my kamer. Roep my asseblief as sy 

weer bel. 

Maryke: (voel bietjie sleg) Okay...wag...kom sit hier....(Libby gaan sit by haar op die bank) 

sy sê dit is hectic by hulle. Sy slaap soos niks en hulle doen hierdie crazy photoshoots op 

rotse om die sunsets af te neem. Sy sê  daar is mal baie sandvlooie en muskiete en die 

krappe het haar tone opgevreet en flenters geknyp (sy knyp Libby se tone en hulle deel 

giggelend ‘n moment)   

Libby: (giggel) Groas! Vertel nog!  

Maryke: En verder verlang sy haar simpel na jou en het baie liefde en groete gestuur en 

sy sal vanaand jou bel sodra sy ‘n gaatjie het. Sy het my seker honderd keer gevra of jy 

okay is en of jy genoeg eet en my laat belowe dat ek ons nie sal sit op een of ander 

anoreksiese diet of ‘n eetstaking nie.   
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Libby: Ek en jy het al so baie MacDonalds geeet vandag sy weg is, ek dink ek trap al ‘n 

gat deur ons skaal! (hulle lag)  

Maryke: Ek het met haar gejoke en gesê ons eet Frisco se hondebeskuitjies en suig oom 

Chris-hulle se braaivleisbeentjies skoon op Sondae! Sy het behoorlik uitgefreak!  

Libby: (kraai soos sy lag) Sies Maryke! Ek kan al jou ma se gesig sien! Vrek, ek mis haar.  

Maryke: (glimlag) Ek ook. Nogal weird nê.  En sy bring vir ons armbande en skulpe en 

‘n sarong saam.  

Libby: Cool. Dankie. Sal jy my weer wys.... 

Maryke: Wat?  

Libby: Die Maldives. Daar waar jou ma is.  

Maryke: Sal later. Ek is besig om ‘n song te download en my data is amper op.  

Libby: Net een keer. Seblief.  

Maryke: Ag okay. (sy haal haar ipad uit) Maldives....Google...Images...Hier is die hutte 

waarvan sy gepraat het.  

Libby: Wow! Kyk net die water. Dit is amper deurskynend.  

Maryke: Dit is verby cool nê? En check hierdie een. Dit is in die aande as hulle die 

liggies aanskakel. My ma sê hulle het een aand die see afgeneem toe is dit pienk en pers 

van ‘n tipe glow in the dark jellievis-skool wat daar verby geswem het. Awesome nê!  

Libby: Dit lyk soos Finding Dory – net in die regte lewe.  

Maryke: Wat?  

Libby: Die fliek. Finding Dory. Van die blou vissie wat haar familie gaan soek, maar niks 

kan onthou nie? Het jy dit al gekyk?  

Maryke: Nope. Ek doen nie animation nie. My data is nou amper klaar. Sorry.  (sy klap 

die ipad toe) 

Libby: Dankie. Dit was mooi.  
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Maryke: (Kruip weer terug in haar tienerdop) No big deal. 

Libby: Ek wens ek was sy.  

Maryke: Jip. Bitch.... 

Libby: (haar oë rek) Wow.  

Maryke: Wat?  

Libby: Dit is nie nodig om so te praat nie. 

Maryke: Ag dis net ‘n joke. Jis, ek wens jy wil soms ophou om so koekerig te wees.  

Libby: Wel, ek wens jy wil meer peper oor jou kos eet.  

Maryke: Whatever.  

Libby: Whatever.  

(hulle sit vir ‘n oomblik in stilte)   

Libby: So, wat gaan jy vandag doen?  

Maryke: So min as moontlik.  

Libby: Moet jy nie leer nie?  

Maryke: Waarvoor?  

Libby: Jou leerlinglisensie. Jou ma het gesê jy skryf hierdie week en ek het gedink as jy 

wil kan ek jou vandag help leer as jy nie.... 

Maryke: Dankie maar nee dankie. Ek kan self leer, wanneer ek wil, as ek wil. Ek wens jy 

en my ma wil ophou om my gedurig te vertel hoe ek my lewe moet leef.  Jis, dit irreteer 

die flippen crap uit my uit! Ek is sestien, nie ses nie!  

Libby: Wel, hou dan op om ‘n tantrum te gooi soos ‘n sesjarige. Ek wou maar net help.  

Maryke:  Ek is nie die een wat hulp nodig het nie.  

Libby: Wat probeer jy sê?  
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Maryke: Ag Libby, kom net by! Het jy al ‘n learners? Huh? Toe kom sê my?  

Libby: (skaam) Nee, ek het nie.  

Maryke: Nou maar toe. En jy is al soos 40. So back off!  

Libby: Ek het my leerlinglisensie al drie keer gekry.  

Maryke: (verbaas) Wat? Ag jy praat nou sommer tjol!  

Libby: Op my erewoord. Ek kan net nie bestuur nie. Dis al.  

Maryke: Nou hoekom kan jy nie bestuur nie?  

Libby: Ek hou nie van karre nie Maryke. Ek hou nie van die verkeer van die stad nie. My 

motoriese vaardighede en reaksies is nie so vinnig soos julle sin nie. Al die liggies, die 

toeters, die mense en padtekens - dit maak my verbouereerd.  

Maryke: Sorry. Ek het nie geweet nie.  

Libby: Ek kan dalk nie bestuur nie, maar met my verstand is daar niks fout nie. Ek kon 

my lisensie al lankal gekry het. Ek het net nie die guts gehad nie.  Jou ma wil nou kyk vir 

my vir ‘n outomatiese kar. Miskien eendag.  

Maryke: (trek haar gat weer in ‘n krul) Dis nou flippen nice! Wel, geluk Mej. Die 

Witbroodjie! Partykeer dink ek seriously my ma hou meer van jou as van my.  

Libby: Maryke, moenie sulke goed sê nie - jou ma is baie lief vir jou. Liewer as wat sy 

ooit vir my sal wees. Jy is haar prinsessie. Jy was nog altyd.  

Maryke: Wel, dan moet sy ‘n wake-up call kry en nie meer in fairy tales glo nie.  Ek haat 

dit hier! Hoe gouer ek my eie ding kan doen hoe beter! Henri het soos die awesomeste 

lewe ooit! Hulle bly in hierdie funcky studentehuis met meer bier as melk in die yskas. 

Daar was hulle hulle skottelgoed sommer so in die swembad. Dit is so cool.  

Libby: Ag nee sies, dit is grillerig! Wie wil nou steak eet wat soos chloor proe! Jig, seuns 

is regtig simpel.  
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Maryke: (hoor haar skaars, saggies) Hierdie huis en sy reëls versmoor my.  En vandat jy 

by ons bly raak ma al hoe weirder. (brom onderlangs) Ek het anyway meer van jou 

gehou toe jy by ouma gebly het.  

Libby: Wel, ek het meer van jou gehou toe jy nog Barbie gespeel het! 

Maryke: (bitsig) Jy moet sê as jy hulle wil hê.  Shame, jy speel seker nou nog skelm pop 

as niemand kyk nie!  

Libby: Maryke, jy is nou gemeen!  

Maryke: Jy verstaan nie! Jy verstaan niks nie.  

Libby: Maryke. Waarom is jy so kwaad vir alles en almal?  

Maryke: Los my net uit.  

Libby: Okay. Ek sal.  Ek is in my kamer. As jy my soek.  

Maryke: Whatever.  

Libby: Whatever.  (Libby draai om en loop uit. Sy kyk een keer om en sien hoe Maryke 

haar kop in een van die bank se kussings druk en begin huil)  

 

 

TONEEL 2 

AV1 - sitkamertoneel 

 

 

 

 

Die sitkamer lyk nou nog erger as voorheen. Daar is vuil borde en glase op die koffietafel 

en Maryke lê op die bank en verf haar naels ‘n nuwe kleur, hierdie keer swart. [vervolg...] 

SQ 4 – Finding Dory Tema Musiek 
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Sy luister weer na haar musiek en wieg liggies saam met die ritme. Libby kom ingestap 

met ‘n swartsak in die een hand. Maryke kyk op en sien vir Libby raak.  

Maryke: En nou? Gaan jy blare hark?  

Libby: (kyk rond na die deurmekaar sitkamer) Ek wou jou nog geluk gewens het.  

Maryke: (kyk verbaas op) Met wat?  

Libby: Met jou verjaardag.  

Maryke: Jis, jy is so random. Waar val jy uit? Libby, ek verjaar eers in November. Jy 

weet dit. Duh!  

Libby: Nee, ek het maar net gedink jy verjaar vandag, want dit lyk of hier ‘n helse party 

was!  Sies Maryke, die plek lyk soos ‘n varkhok! Ons gaan siektes optel ek sweer!  

Maryke: Moenie so party pooper wees nie Libby.  My ma is so ‘n neat freak – ek was net 

lus om bietjie te let go!  Ek is al so oor dit om heeldag skoon te maak, ek kan nie wag tot 

ek my eie plek het nie.  

Libby: Wel, vir die volgende twee jaar sal jy maar moet tevrede wees met skottelgoed 

was en skoonmaak. Jy bly nie alleen hier nie. Kom ons tel die gemors gou op.  

Maryke: Nope. Can’t do.  

Libby: Hoekom nie?  

Maryke: Twee woorde – Mani-cure! (sy hou haar hande in die lug)  

Libby: Dit is een woord. Manicure.  

Maryke: Whatever slimkop. Ek kan nie nou aan iets vat nie, my cutex gaan smudge.  

Libby: Praat jy van daai swart goed op jou vingers? Dit lyk of jy sopas die N1 geteer het. 

Hoekom swart? Is dit vir jou mooi?  

Maryke: (kyk na haar hande) Dit is awesome. Dit is die nuwe look en ek love dit!  

Libby: Dan is ek bly jy love dit. Sal jy my nou seblief kom help om hierdie gemors op te 

ruim.  
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Maryke: Kan jy my asseblief net ‘n bietjie space gee sodat ek my me-time kan enjoy 

sonder jou wat die heeltyd in my ore nag! Jy raak al hoe meer soos my ma. 

Libby: (glimlag) Dankie.  

Maryke: Dankie? Wat is fout met jou? Het jy op jou kop geval? Dit is nie ‘n friecking 

kompliment nie Libby!  

Libby: Vir my is dit.  

Maryke: (staan nuuskierig op en begin onbewustelik van die gemors optel)  Hoekom sê jy 

so?  

Libby: Jy sal nie verstaan nie.  

Maryke: O come on. Try me.  

Libby: Maryke, wat is jou grootste droom.   

Maryke: Okay, dit is diep.  

Libby: Nee, ek is ernstig. Wat wil jy eendag hê? Wat wil jy doen as jy groot is?  

Maryke: (raak opgewonde) Okay, ek wil ‘n One Direction concert live gaan kyk, ek wil 

Justin Bieber se handtekening hê, ek wil ‘n interview doen op Zoid Afrika, ek wil ‘n 

strandhuis hê in Plet, ek wil met ‘n ou trou wat lyk soos Cody Christian, ek wil sky diving 

doen en eendag gaan bungee jump en ek wil hê my ou moet my vra om te trou op ‘n 

super romantiese way – soos met ‘n cool flash mob in Nelson Mandela voor ‘n duisend 

mense of op Tafelberg.  

Libby: Dit is nogal cool.  

Maryke: Ek weet. (ongemaklik) En jy?  

Libby: Ek wil eendag trou. Ek wil babatjies hê met genoeg chromosome sodat hulle 

nooit gespot word of sal sukkel met die 9x tafel nie. Ek wil ‘n seuntjie en ‘n dogtertjie hê 

wat gesond is. Ek wil ‘n mamma wees. Ek wil vir hulle kosblikke pak met broodjies 

sonder korsies en klein melrose kasies. Ek wil vir hulle stories lees tot hulle aan die 

slaap raak en hulle kielie tot hulle huil van die lag.  [vervolg....] 
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Ek wil saam met hulle Heidi en Finding Dory kyk, met groot bakke popcorn. Ek wil hulle 

sien groot raak. Ek wil vir hulle kersfeeste gaan kuier. Ek wil ‘n gesin hê. Iets wat ek 

myne kan noem.  

Maryke: (vir ‘n oomblik is sy stomgeslaan)  Wow. Dit is...dit is nogal mooi.  

Libby: Dit is.  

Maryke: Maar...sorry ek vra...maar kan jy nie? Ek bedoel kinders kry nie?  

Libby: Nee Maryke. Ek sal nooit kan nie. Daar is teveel dinge wat verkeerd kan gaan.  

Maryke: En aaneem? 

Libby: Ek weet nie. Ek glo nie. Ek weet nie wat vorentoe met my gaan gebeur nie.  Dit 

sal selfsugtig wees om nou net aan my eie behoeftes te dink en dan ‘n klein mensie 

sonder ‘n mamma agter te laat.  Kinders kies nie om hier te wees nie.  

Maryke: Ek is jammer oor wat ek gister gesê het. 

Libby: Waarvan praat jy nou?  

Maryke: Oor die Barbies. En die popspeel. Ek was sommer net in ‘n crappy bui. Sorry. 

Dit was nie cool van my nie.  

Libby: Dis okay. Ek verstaan beter as wat jy dink. 

Maryke: Dit is net....dit is net partykeer so moeilik.  

Libby: Wat is moeilik?  

Maryke: Om te deal met alles.  

Libby: Praat jy nou van skoolwerk en vriende en sulke goed?  

Maryke: Ja dit ook, maar...ag, dit is sommer niks. Whatever.  

Libby: Jy kan maar met my praat. Jy weet dit nê? 

Maryke: Nee, dit is stupid.  

Libby: Wat is dit Maryke? (besef skielik wat pla) Jy mag dit maar sê..... 
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Maryke: Wat sê? 

Libby:  Is dit moeilik om te deal met my?  

Maryke: Nee, dit is nie dit nie. Ek wonder soms net of...hoe sou dit gewees het as dinge 

anders was. 

Libby: As dinge anders was, of as ek anders was?  

Maryke: Okay, moet dit nou nie verkeerd opneem nie...Ek kyk nou na my beste vriendin 

Marelise se tannie. Tannie Christa. Sy is soos die awesomeste mens ooit! Sy het besluit 

sy skei op 40 en nou vry sy in die bondel en geniet haar lewe.  Sy het tot ‘n tatoo en ‘n 

naeltjiering gekry!  

Libby: O my word....jy is nie ernstig nie!  

Maryke: Ek weet! Dit is crazy! Sy het ons een aand na ‘n foam party toe gevat waar al 

die waiters net in hulle speedos rondloop! Dit was mal verby! EN al die ouens het six 

packs gehad en sy het tot die een hot ou se nommer vir ons gekry. Toe laat sy ons 

jellieshots proe en ons elkeen het ‘n Hunters Dry gekry om te drink. Ons het so gelag ons 

het amper verstik in al die skuim.  Marelise het die coolste tannie ooit! Sy is meer soos ‘n 

vriendin as ‘n tannie.  

Libby: Sy klink vir my meer kommin as cool.  

Maryke: Sien jy, ek het geweet ek kan nie met jou praat nie.  

Libby: Wil jy hê ek moet so wees?  

Maryke: Hoe?  

Libby: Soos tannie Christa. Sou jy meer van my gehou het as ek ‘n naeltjiering en ‘n 

tatoo gehad het?  

Maryke: Dit is nie wat ek bedoel het nie. Chill out! Ek meen maar net....dit sou nogal 

awesome gewees het om so iemand te hê.   

Libby: Okay. Kom ons doen dit. 

Maryke: Wat?  
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Libby: Wag net hier. Ek sal jou wys....(Libby spring op)  

Maryke: Libby? Wat maak jy nou? Hey! Libby. Jy freak my nou so bietjie uit.  

Libby: Kies solank vir ons jou gunsteling band. Ek is nou terug. (Libby verdwyn van die 

verhoog af)  

Maryke: Libby, seriously....wat maak jy? Okay...uhm...wat se tipe musiek hou jy van. Dan 

kry ek iets waarvan ons altwee hou.  

Libby: Het jy iets van Ge’ Korsten? (van agter die verhoog af)  

Maryke: Wie de hel is dit? Is hy op Itunes. 

Libby: Nevermind. Kies maar een van jou liedjies.  

Maryke: Okay. Maar ek weet nie of dit vir jou te rof gaan wees nie.  Dit is soos hierdie 

nuwe supercool Afrikaanse band.  Ek love hulle musiek! Hierdie song se naam is 

Valentynsdag in Oktober. Tot my ma dink hulle is cool.  Libby! Libby wat maak jy? Is jy 

nog okay?  

Libby: As jy reg is kan jy maar play druk. (van agter die verhoog af)  

Maryke: Okay, maar wat doen jy? Kom jy nou luister of wat?  

Libby: Druk net play!  

Maryke: Hmmm....Okay.  

SQ 5 -  Valentynsdag in Oktober – Mars Moeras 

Die musiek begin oorverdowend te speel en skielik kom Libby uit met ‘n sonbril, swart t-

shirt met ‘n kopbeen, wilde hare, swart lipstiffie en ‘n besemstok.  

Maryke: (skreeu soos sy lag) Libby! Wat de freak doen jy!!!  

Libby: Is ek nou cool genoeg vir jou?  

Maryke: Wat het jy aan?  

Libby: Like jy dit?  

Maryke: Jy is awesome! Love die lipstick!  
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Libby: Thanks!  

(Libby en Maryke dans wild en head bang, gryp mekaar en lag, Maryke speel op die besem 

kitaar en Libby speel dromme in die lug. Hulle club soos gesoute rockers, hulle val laggend 

en uitasem op die bank neer)  

Maryke: Jy het sopas my brein gebreek!  

Libby: Oeps, ek is so jammer, is jou kop seer? Wag ek sit die musiek bietjie sagter.  

Maryke: (lag) Nee man! Dit is ‘n kompliment. Dit beteken jy...jy het my...uhm...wat is die 

woord...ag flip, jy was net so awesome! Dit was die lekkerste jam ooit!  

Libby: Ek het nou nie ‘n cooking clue wat jy sê nie, praat ons nou van konfyt of die 

konsert?  

Maryke: (lag haar slap) Jy is regtig clueless! Ek love dit! Thanks Libby. Dit was nou 

super cool van jou.   

Libby: Dink jy nogsteeds ek kom uit die Anglo Boereoorlog uit?  

Maryke: Defnitief nie! As oom Piet Kruger jou nou moes sien het hy jou net so oorgegee 

aan die Darkies.  

Libby: (bars uit van die lag)  

Maryke: Wat nou? Hoekom lag jy?  

Libby: Maryke, dit is Paul Kruger  - nie Piet Kruger nie! En die Engelse was Kakies 

genoem, nie Darkies!  

Maryke: (lag saam) O my word, nou voel ek soos ‘n Kakie!  

(Hulle lag en Maryke stop skielik)  

Maryke: Libby...was jy gister ernstig. 

Libby: Oor wat?  

Maryke: Sal jy my regtig help leer aan my learners.  Ek het gister die boek deurgelees en 

daai goed is vir my grieks.  Ek verstaan nul wat daar aangaan nie. [vervolg...] 
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 Wat de freak is  eksklusiewe sekondêre en selektiewe beperkings anyway? Hel, is dit 

ooit Afrikaans!  

Libby: Nee man, dit is easy peasy.  Jy sal dit maklik verstaan. As ouma Lize dit kon 

baasraak gaan dit vir jou peanuts wees!  

Maryke: O my word het ouma Lize dan ook vir haar learners geleer!  

Libby:  Wie dink jy het my elke keer gehelp om te leer vir bestuurderslisensie! Sy het 

daai padtekens beter geken as ek.  Geen spietkop kon haar ooit aftrek of ‘n boete gee nie.  

(hulle lag)  

Maryke: Thanks Libby.  Jy is regtig awesome.  

Libby: (sy sit die sonbril op haar oë en knik) No big deal.   

Maryke: (bars uit van die lag) Wow! Jy leer vinnig! As ek nie watch nie is jy een van die 

dae cooler as ekke! 

Libby: Watch this space!  

Maryke: Deal! (hulle lag en high 5 mekaar, die ligte verdonker terwyl hulle lag en adlib)  

Adlib – Maryke: Ek kan nie glo jy het my tshirt aangetrek nie! 

             Libby: Wel, ek kan nie glo jy het President Paul Kruger OOM PIET KRUGER genoem nie!  

            Maryke: Miskien moes ek maar my lisensie op ‘n ossewa gekry het nê?  (hulle lag)  

 

SQ 6 – Finding Dory Tema musiek 

 

TONEEL 2 

AV1 - sitkamertoneel 
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Die musiek doof uit en die volgende toneel begin. Libby het gemaklike klere aan en loop op 

en af met die K53 boek. Maryke lê steeds op die bank uitgestrek, besig met haar foon. Sy 

luister af en toe wat Libby vra, maar toon nie veel belangstelling in die “mondelinge 

eksamen” wat besig is om plaas te vind nie.  

Libby: Okay…Wanneer jy stadiger wil ry of stilhou gebruik jy….A. Slegs die remme, B Die 

remme en die ratte of C Nie een van die bogenoemde nie…. 

Maryke: Hmmm…..A. 

Libby: Mooi. Volgende vraag. Jy mag links verby steek as A. Die pad breed genoeg is vir 

twee bane van verkeer wat in dieselfde rigting beweeg, B. Deur op die padskouer te ry. Of C 

As die ander voertuig stadig ry. 

Maryke: Wag moenie vir my sê nie….okay, jy mag nie regtig op die skouer ry nie….so dit is 

A.  

Libby: Mooi! Jy het nog nie een fout gemaak nie!  

Maryke: Great! Righto, ek is nou op ‘n roll! Gee my jou moeilikste een.  

Libby:  Kom ons kyk hoe lyk jou parkering.  Jy mag nie parkeer binne A. 19m van die 

naderingskant van ‘n voetoorgang nie. B. 10m van ‘n cruising nie. C. op ‘n sypaadjie nie.  

SQ.7  -  Selfoon wat bliep 

Maryke gryp opgewonde haar selfoon, lees die boodskap en giggel. Sy tik terug.  

Libby: Maryke? A, B of C…. 

Maryke: Huh? Sorry, vra gou weer.  

Libby: Jy mag nie parkeer binne A. 19m van die naderingskant van ‘n voetoorgang nie. B. 

10m van ‘n cruising nie. C. op ‘n sypaadjie nie. 

Maryke: Uhm….B. 

Libby: Nee, dit is C. Jy mag nooit parkeer op ‘n sypaadjie nie.  

Maryke: Cool.  

SQ.8  -  Selfoon wat bliep 
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Libby: Maryke het jy nou gehoor wat ek gesê het?  

Maryke: Jip. (sy lees haar boodskap en haar vingers tik soos blits iets terug)  

Libby: Konsentreer nou. “Defensiewe bestuur” beteken: A. Dat jy te alle tye ‘n oop ruimte 

rondom jou voertuig behou. B. Dat jy jouself op die pad moet verdedig. C. Dat jy moet seker 

maak dat die rigtingwyser gekanselleer is nadat jy ‘n maneuver uitgevoer het.  

Maryke: (luister skaars)  C. 

Libby: Nee. Dit is A. Maryke!  

Maryke: Wat? Ag shit…. 

Libby: Ek gee op! (sy gooi die boek neer) Dit help  nie ek vra jou die vrae, maar jy luister nie 

eers nie.  

Maryke: Ek is nou gatvol. Okay. Flippit, hierdie goed is erger as wiskunde.  

Libby: Dit sal help as jy nie die heeltyd op jou foon is nie.  

Maryke: Whatever. Ek is besig.  

Libby: Met wie gesels jy so?  

Maryke: Vir my om te weet en vir jou om uit te vind. Drop dit nou.  

Libby: Lyk vir my of iemand muisneste het.  

Maryke: Maybe. Maybe not. Al wat ek weet daar is veel meer exiting dinge in die lewe as ‘n 

flippen learners.  

Libby: Soos wat?  

Maryke: Soos Le Roux. (glimlag skaapagtig en tik weer ‘n boodskap)  

Libby: Wie is hy as hy by die huis is?  

Maryke: Net soos die coolste, hotste ou in die skool. Hy speel soos totally nie rugby nie. Hy 

sê hy join nie die IK-gebriekte broederbond nie. Hy speel eerstespan hokkie. O my word, jy 

moet sy bene sien! Wow…hulle is omtrent so dik soos my middel.  En hy het die sweetste 

smile en groen oë. (sy wys vir Libby ‘n foto) Nê? Check sy abs! Is hy hot of is hy HOT!  
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Libby: Hy het baie tande. 

Maryke: Huh?  

Libby: Ek sê hy het baie tande. Hopeloos teveel van hulle. Ek wonder hoeveel tandepaste 

gebruik hy in ‘n jaar.  

Maryke: Waar val jy uit! Check daai dimpels. Jy het net nie smaak nie. Dis al. 

Libby: Is hy oulik?  

Maryke: Hoe bedoel jy? 

Libby: Ek bedoel het julle al gesels? Hou jy van sy persoonlikheid? 

Maryke: Hmmm….ek weet nie. Ons ken mekaar nog nie so goed nie. Ons chat sommer net 

so bietjie op whatsapp. Jislaaik, maar jy is outyds! Niemand doen meer die “aaaaw, hy het so 

‘n mooi persoonlikheid, hy is saggeaard en sy favourite kleur is blou en hy stap graag langs 

die see en kyk hoe die son sak” ding nie.  Daar is baie belangriker goed wat tel.  

Libby:  Okay. Ek sal liewer nie vra wat nie. So, is julle gekys?  

Maryke: Gekys?  

Libby: Het hy jou gevra om jou meisie te wees? 

Maryke: Nee, nog nie. Kys…is dit wat jy dit noem? Geeeez….jy is meer lost as wat ek 

gedink het.  Ek dog jy praat soos van ‘n case – ‘n suitcase, ‘n cold case, ‘n murder case, ‘n 

lost case….(sy lag vir haar eie grap) Ek vat nou eers bietjie ‘n studybreak. My kop voel al 

soos ‘n friecking sirkel wat na links toegee. Alles draai! 

Libby: Jy moet toegee na regs.  

Maryke: (gooi haar foon neer) Hoor hier,  wil jy in my plek gaan skryf huh? 

Libby: Ek sê maar net.  

Maryke: Nou maar ek ook. Hou op om my so te pressure. Ek sal vanaand die res leer. Okay.  

Libby: Maar ons het nog nie eers die padtekens geleer nie.  

Maryke: Ons? Hou op om te sê ons. Daar is nie ‘n ons nie okay? Daar was nog nooit nie.  
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Libby: (saggies) Okay.  

Maryke: Sorry. Ek het dit nie so bedoel nie. Ek is net so overstressed met hierdie stupid 

learners. Dit freak my uit. Jammer Libby.  

Libby: Dit is okay, ek verstaan. Dalk moet jy eers bietjie rus en relax. Wil jy dalk ‘n movie 

kyk?  

Maryke: Okay. Ons kan seker maar.  

Libby: Wat van Finding Dory?  

Maryke: Wat?  

Libby: Ek het jou mos vertel – van die klein blou vissie wat haar familie soek, maar sy kan 

nie onthou nie. Dit is so cute! Jy gaan mal wees daaroor.  

Maryke: Ek is nie ‘n friecking baba nie! Ek kyk nie sulke kinder crap nie.  

Libby: Dit is regtig nice. Ek belowe.  

Maryke: Wow. Dit klink moerse cool.  Of nie! Ek gaan nie heeldag ‘n stupid fliek kyk van 

‘n vis wat na haar long lost family soek nie.  Dit is nou vertraag verby.  

Libby: Ek dink jy sal nogal iets kan leer uit die fliek.  

Maryke: Luister Dr. Phill….hou op om my sielkundige te speel. Ek het dit nie nodig nie. As 

jy na ‘n fliek wil kyk van ‘n vis wat haar familie soek, by all means, ek het beter dinge om te 

doen. (sy is oppad uit na haar kamer en draai om)  

Libby: Ten minste soek sy nie na haarself nie. 

Maryke: (vlieg om) Excuse me? Wat het jy nou net gesê? 

Libby: Ek sê ten minste soek sy nie haarself soos jy nie!  

Maryke: Ek weet baie goed wie ek is dankie! Jy is die een wat nie inpas nie. So kry ‘n 

wakeup call en kom by. Ek waai, ek is jammer as jy nie grootmens flieks verstaan nie, maar 

ek gaan nie cartoons saam met jou sit en kyk nie! Dit is nou SUPER LAME! 

Libby: Wat beteken dit?  
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Maryke: Wat? Lame? 

Libby: Ja…  

Maryke: O my word….jy is so ‘n lost case. Lame…man jy weet…stupid, nie cool nie, 

vertraag, dom…  

Libby: Hou op asseblief. Ek haat daai woorde.  

Maryke: Wow, relax….hoekom freak jy nou uit, dis net ‘n woord.  

Libby: Jy weet nie hoe dit voel nie Maryke. Ek word my hele lewe lank al beskou as stupid, 

nie cool nie, vertraag, dom….Lame. Dit is ‘n lelike woord. Een woord kan ‘n duisend dinge 

beteken, een woord maak ‘n duisend keer seerder as wat jy besef.  

Maryke: Hey, sorry, ek het dit nie so bedoel nie.  

Libby: Dis okay. Maar seblief, probeer om nie dit te veel te sê nie. Sal jy? Seblief.  

Maryke: Ja, shure. Whatever. Ek sal nie weer nie. Ek….sorry Libby. Ek het nie gedink nie. 

Libby: Dit is nogal weird…  

Maryke: Wat?  

Libby: Julle wat normaal is, wat die slimkoppe is, wat net genoeg chromosome het doen die 

ding die minste wat ons die graagste wil hê.  

Maryke: Woaw…You’ve lost me. Kom weer?  

Libby: Julle dink nie…julle dink nooit nie. Nie voor julle iets doen of sê nie. Julle doen net. 

Julle sit met al die kennis, en ons wat so graag in normale skole wil wees, wat ook wil 

presteer, wat goue pryse en A plusse wil kry….ons kan nooit dink soos julle nie.  Maar een 

ding weet ek, ons dink voordat ons iets doen, want ons weet dat dink die doen minder seer sal 

maak.   

Maryke: Shucks…dis nogal hectic. Ek het nog nooit so daaraan gedink nie.  

Libby:Jip, en dan dink julle ons is weird?  Just for the record….ek dink julle is SUPER 

weird! 
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Maryke: Wat weet jy anyway? Jy weet niks! Jy verstaan nie eers hoe om ‘n flippen learners 

te skryf nie!  

 Libby: Ek weet meer as wat jy dink Maryke. Ek en jy is presies dieselfde.  

Maryke: Get out of here! Ek is niks soos jy nie!  

Libby:  Jy is. Jy is net soos ek. ‘n Freak of Nature, ‘n outcast, nie cool genoeg vir jou vriende 

nie, lame… maar weet jy wat? Dit is okay om anders te wees. Eenders en anders klink maar 

vir my baie dieselfde.  

Maryke: Weet jy wat….Jy is way too serious vir my…Ek het nie krag hiervoor nie.  

Libby: Waarheen gaan jy nou?  

Maryke: Dit het niks met jou uit te waai nie. Kom ONS verstaan mekaar nou mooi….Jy is 

nie my vriendin nie. Jy is ook nie my ma nie.  Jy is net die uncool tannie wat by ons kom plak 

het vandag ouma dood is. Dit is al.  

Libby: (skrik) Maryke! Wag. Asseblief! Kom ons praat net oor… 

Maryke: You don’t get it do you? Ek wil nie met jou praat nie. Ek het jou nie nodig nie. Ek 

het niemand nodig nie. (sy storm uit en Libby bly verslae op die bank sit)  

SQ.8 – Marsmoeras Onthou 

 

TONEEL 3   [NB! lengte van toneel 03:32 minute] 

Hierdie toneel is slegs ‘n filler – ‘n skakeltoneel tot en met die slottoneel.  Musiek speel 

dwarsdeur die toneel en dialoog is minimaal.  Die verhoog verdonker, met ‘n enkele spot op 

Maryke (promptside) sy vee haar trane af, haal ‘n handspieëltjie uit en sit swart lipstiffie aan 

haar lippe. Sy haal haar foon uit en bel.  

Adlib – Maryke: (sy praat op haar foon) Hey babe. Wat maak julle? Okay, cool. Dit klink 

mal.  Waar is dit? Okay. Nie regtig nie. Ek moet eintlik leer vir my learners, maar whatever, 

who cares. Love you too. Ek sien jou nounou. Ek sal ‘n lift vang. Mag ek vir Marelise 

saambring? Great. Thanks babe. Mis jou ook. Okay bye.  
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Die laaste deel van die dialoog word amper verdoof deur die klank wat harder word.  Die 

verhoog is in blou lig gehul. Libby sit op die bank met ‘n kombers met die flood lig wat 

aangaan om die suggestie van ‘n tv voor te stel.  Sy het ‘n bak popcorn op haar skoot.   

AV 2 – House party  

 

 

 

 

 

Maryke loop agter die skerm in, slegs haar skaduwee is sigbaar.  Sy loop doelloos heen en 

weer asof sy iemand soek. Sy is onvas op haar voete, asof sy tussen ‘n klomp mense staan en 

rond gestamp word. Sy soek naarstiglik na LeRoux. Skielik draai sy vorentoe, na die gehoor 

en die beeld van LeRoux saam met ‘n ander meisie verskyn op die skerm. Sy bring haar 

hande na haar gesig en hardloop ontsteld af.  Laaste note van musiek doof uit.  

AV 3 – LE ROUX .  

 

TONEEL 4 

AV1 - sitkamertoneel 
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SQ 9: ‘n Klein uittreksel van dialoog uit Finding Dory saggies hoorbaar 

Die verhoog word sag belig. Blou ligte uit.  Libby sit steeds en kyk vasgenael na haar fliek 

en eet rustig popcorn.  Skielik storm Maryke die vertrek binne en staan snikkend in die 

sitkamer.  

Libby: (kyk verskrik regop, sy gryp die afstandbeheerder en die musiek/fliek stop) 

Maryke? Maryke. Hey. Waar kom jy vandaan?  

Maryke: (snikkend) Hy is ‘n vark! Hy is ‘n flippen vark! Ek haat hom!  

Libby: Wag nou...stadig. Van wie praat jy nou? Waar was jy? Maryke?  

Maryke: Ek wens ek kan net doodgaan.  

Libby: Kom nou, raak rustig. Haal diep asem dan vertel jy my wat gebeur het.  

Maryke: Ek kan nie. Dit is te embarrassing.  Jy gaan vir my lag en sê I told you so!  

Libby: Ek sal nooit vir jou lag nie Maryke. Ek belowe. Ek het nog nooit nie.  

Maryke: Nee. Dis okay.  

Libby: Kom. Vertel my. Wat het gebeur?  

Maryke: Ek....ek is jammer Libby. Ek is jammer oor alles. Ek moes nie dit gedoen het. Ek 

moes vir jou geluister het. Ek was net so bitterlik kwaad...ek was kwaad vir jou, vir my 

ma, vir myself wat nie friecking mooi genoeg of sexy genoeg is nie...ek was kwaad vir 

julle almal...en toe... 

Libby: Toe wat? 

Maryke: Toe wil ek jou spite. Ek wou jou wys hoe ‘n awesome lewe ek het. Hoe cool ek 

regtig is. Ek wou jou verkeerd bewys en vir jou kom vertel hoeveel vriende ek het en dat 

ek die hotste ou in die skool date...en dat ek kan drink sonder om dronk te raak en dat 

almal saam met my wil hang, want ek is almal se bff...en toe slip ek uit. 

Libby: Wanneer?  

Maryke: Netnou.  

Libby: Ek dog jy was in jou kamer? Maryke! Ai toggie Maryke.  
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Maryke: Na ons fight het ek vir Le Roux gebel. Hulle het ‘n house party gehad by een 

van die hokkieouens se huise. Sy ma-hulle het ‘n funksie gehad en was weg vir ‘n paar 

dae. Ek wou hom so graag sien. En toe ek daar aankom toe is almal dronk. Hy ook.  

Libby: Het jy gedrink?  

Maryke:  Nee. Ek wou net so vinnig as moontlik by Le Roux uitkom.  

Libby: En toe?  

Maryke: Hy het my vasgedruk en gesoen, maar skielik begin hy my klere uit te trek...ek 

stoot hom toe weg...toe freak hy soos totally uit en sê ek is ‘n non en ‘n koek...ek het gaan 

huil in die badkamer en toe ek terugkom toe vry hy vir Lezaan. Die wildste meisie in ons 

hele skool. Hy het nie eers omgegee dat ek hulle sien nie.  Hy het dit voor my gedoen 

asof hy lekker kry. Ek haat hom!  

Libby: Ek het jou gesê hy het te veel tande!  

Maryke: Tande? Wat het sy tande met die hele storie uit te waai?  

Libby: Wel, as ek so baie tande gehad het sou ek ook so veel as moontlik my mond moes 

oopmaak om asem te kry. 

Maryke: Wel, dit het nie gelyk of hy sukkel om asem te kry nie. Hy en Lezaan het 

mekaar omtrent geCPR!!  

Libby: Hy klink soos ‘n regte poepol.  

Maryke: Hy is. Ek sal nooit weer my gesig by die skool kan wys nie! Almal het vir my 

gelag en geboo toe ek daar uitgehardloop het. Ek het niks oor nie Libby. Niks.  

Libby: Jy het nie niks oor nie. Maryke! Verstaan jy nie? Jy het meer gekry as wat jy 

verloor het.  

Maryke: Jy maak nie sin nie! Hoe de hel kon ek meer gekry het?  

Libby: Jy het jou selfrespek behou. Jy het ‘n goeie naam gekry. Jy het ‘n les geleer. Jy het 

gesien dat jy veel beter verdien as dit. Wil jy regtig onthou word as die wildste meisie in 

jou skool? 
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Maryke: Nee. Lezaan is so kommin soos gras. Sy is losser as ‘n Gr.1 se voortande!  

Libby: Okay, whatever dit beteken.  

Maryke: (snuif onvroulik)   Libby, is dit waar wat jy gesê het?  

Libby: Wat?  

Maryke: Dat dit okay is om anders te wees. Dat eenders en anders eintlik maar dieselfde 

klink.  

Libby: Jip. (vee Maryke se hare uit haar oë en gee vir haar ‘n tissue aan) Dit is.  

Maryke: Dink jy regtig so?  

Libby: Ek weet so….(oomblik van stilte) Mag ek maar iets vir jou sê? En ek bedoel dit nie 

lelik nie. 

Maryke: (ietwat uit die veld geslaan) Okay. Jy kan seker maar.  

Libby: Jy lyk soos ‘n begrafnisondernemer met daai swart makeup op jou gesig.    

Maryke: Wat? Dis COOL!  

Libby: As ‘n wildbewaarder jou nou sien skiet hy jou wraggies op die plek met ‘n dart gun! 

Maryke: Hoekom? 

Libby: Want hy gaan dink een van sy zebras het ontsnap uit die wildskamp. Kom sit hier dan 

vee ek dit vir jou af…(hulle lag en Maryke maak haar handsak oop en haar makeup remover 

wipes uit vir Libby, Libby vee versigtig haar gesig skoon)  

Maryke: Libby, kan ek jou iets weirds vra?  

Libby: Hang af…solank ek nie saam met jou ‘n tattoo moet kry of my hare moet afskeer nie 

kan jy seker maar vra… 

Maryke: (glimlag) Jis jy is so random….ek wil nou nie soppy klink nie, maar sal jy my 

peetma wees?  

Libby: Maryke, is jy seker jy het nie gedrink nie!  

Maryke: Kom nou, ek is ernstig.  
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Libby: Ek weet nie so mooi nie.  Maryke, ek weet nie vir hoe lank ek nog so sal kan aangaan 

nie, daar sal altyd komplikasies wees. Wat as ek nie meer na jou kan kyk nie?  

Maryke: Dan kyk ek na jou…ons kyk na mekaar. Libby, don’t you get it…elkeen het 

iemand nodig. Selfs ek.  

Libby: Ek dog jou tannie is nie cool genoeg vir jou image nie.  

Maryke: My tannie is nog anyway te funky om ‘n tannie te wees…ek dink sy is cool genoeg.  

Libby: Beteken dit ek mag maar weer jou hemp met die kopbeen op en my legwarmers dra?  

Maryke: Nee flip! Môre gooi ek persoonlik daai outfit van my in die asdrom!  

Libby: Dankie tog! Ek het gevoel soos ‘n grafsteen met daai ding aan.  

Maryke: Trust me, jy het gelyk soos een! (hulle lag)  

Libby: Maryke….onthou net een ding. 

Maryke: Wat? O my word, moet nou nie die moment spoil en soos my ma begin Oprah 

Winfrey quote nie…. 

Libby: Jy gaan fine wees… 

Maryke: Dit is nou antiklimaks. Net fine?  

Libby: Jip. Jou hart gaan nog baie gebreek word, ouens gaan kom en gaan, vriende gaan 

verander, mense gaan jou teleurstel…daarom sê ek nie jy gaan great of awesome of happily 

ever after wees nie, maar jy gaan fine wees. Ek belowe jou. (sy gee haar ‘n drukkie)  

 Maryke: Ek dink ek is fine om net fine te wees. (sy snuif weer) Sal jy môre vir my ‘n song 

van Ray Boston speel? 

Libby: Wie?  

Maryke: Ray Boston. Jou favourite band. 

Libby: (bars uit van die lag) Dit is GE’ KORSTEN!!! En ja, ek sal. Belowe. 

Maryke: Okay. Thanks.  

Libby: Plesier.  



31 
 

Maryke: Hoor hier, is daar nog popcorn oor of het jy alles opgeeet?  

Libby: Nee, hier is nog ‘n hele bak oor. Hoekom? Is jy honger?  

Maryke: Ek dog ons gaan nou movie kyk. (sy trek haar bene op en maak haar gemaklik op 

die bank en skuif onder die kombers in)  

Libby: Bedoel jy? 

Maryke: Finding Dory. Jip.  

Libby: (opgewonde) Is jy ernstig!  

Maryke: Wel, jy het my nou al so nuuskierig gemaak, as ek nie die fliek kyk nie, sal ek nooit 

weet of sy haar familie gekry het nie. Toe, druk play en gee vir my die popcorn aan.  

Libby: Aaaaaa COOOL!  

Maryke: (glimlag) Super cool.  

Libby druk die afstandbeheerder en die musiek begin te speel terwyl die ligte stadig uitdoof 

tot ‘n blou. Die floodlight gaan weer aan. Hulle sit saam onder die kombers en lag en gesels 

tot die verhoog heeltemal verdonker.  

SQ 10 – Finding Dory Tema Musiek 

 

Adlib -  Maryke: Aaaaaw! Cute! Kyk net haar ou ogies! Wow!  

                             Dit is so awesome, dit lyk soos mamma se fotos!  

             Libby:    Dink jy nie dit is lame nie?  

             Maryke: Lame? Never! Dit is super cute!  

             Libby:    Ek het sopas die coolste idee gekry…. 

             Maryke: Wat?  

             Libby:    Sodra jy jou lisensie het dan ry ons en gaan gooi Le Roux se huis met eiers  

                             en toiletpapier!  

             Maryke: Jaaaaaaaaaaa! (hulle lag) Dit is die coolste idee ooit!  

             Libby:    Wag, sjuut, hier begin die fliek nou.  

            Maryke:  Gaan ek huil?  

            Libby:      Hier is genoeg tissues. Trust me. (sy sit die boks tissues tussen hulle) 



32 
 

Die musiek word harder en Libby en Maryke skuif nader aan mekaar tot Maryke met haar 

kop op Libby se skouer lê.  Die ligte doof uit.  

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

 

 

DIE EINDE  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


