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BALLE IN DIE LUG
KARAKTERS:

Dominique Player  Cindy

Gawie Wagenaar  Hannes

Pop Pienaar   Je-ani

Bok de Jongh   Rouel

Con Artist   Rowlen

Basie Yssel   Hannes

Sakekamer man  Barry

 
* Intro song

TONEEL 1
DOM ENTER VANAF HUIS. BAIE BABELAS. PRAAT EN KERM AAN HAARSELF.

POP ENTER VANAF BUITE DEUR.

POP: Goeie middag!

DOM:
Wat ‘n verjaarsdag! Gisteraand was nou vir jou ‘n heerlike verrassings-party wat ek vir
myself gereel het.  

POP:

Tot hoelaat het julle aangehou na ek twee uur huis toe is? Het jy nou eers opgestaan? Dis al
laat middag, kyk hoe lyk die plek!
DOM:

Dit was gisteraand, ne?

POP:

Jip. Dominique Player was weer soos gewoonlik die siel, en liggaam, van die party.

DOM:

Het ek my sleg gedra, Pop? Ek kan nie meer so lekker onthou nie. Ouch! my kop gesels
met my.

POP:
En wat sê jou kop vir jou? Ek moes nie ‘n bottel duur Franse sjampanje by die venster
uitgegooi het net om te wys, 'geld is nie vir my 'n kwessie nie.'

DOM:
Ja, nou onthou ek. Ek het probeer jukskei speel. Of was dit ten pin bowling?

POP:
Jy het na ‘n paar manne se penne gemik.  Dominique, jy maak nie reg nie. Met hoeveel
mans flirt jy op ‘n slag? Die mans op die party was soos brommers om ‘n …



DOM:

Wat kan ek sê? As ‘n vrou ‘n magneet is, trek sy mans na haar toe aan…

POP:
Jy praat van aan-trek, maar al waaraan hulle dink, is uit-trek …

DOM:
Dis nie asof ek iets met hulle doen nie. Ek maak net … hulle knieë so ‘n bietjie lam. Dis al.

POP:

En jou nuutste slagoffers? ‘n katelknapie en ‘n sugar daddy tegelyk!  Jy’s soos ‘n ... soos ‘n
sirkus nar, ‘n juggler wat tegelykertyd ‘n hele klomp balle in die lug probeer hou. Ek weet
nie hoe kry jy dit reg nie.

DOM:
Dis estrogeen, ferromone en adrenalien, kunstig vermeng. Dis verslawend, Pop,
verslawend. Jy moet dit ook probeer, maar jy sal blerie hard moet probeer.

POP:

Vergeet dit. Eendag is eendag en jy laat een van daai balle, of dalk almal val. Ek sidder...

DOM:

Nie solank ek jou, Pop Pienaar, my persoonlike assistant en vriendin, het om my altyd uit
die moeilikheid te hou nie.  

POP:
Dominique, ‘n mens maak nie so nie, nie as jy  die baas van jou eie besigheid is nie. Met
jou kantoor hier by die huis, reg onder jou man Gawie se neus. Jy maak nie reg nie.

DOM:
Jy’s alweer reg, Pop.   Het ek regtig die bottel by die plek se venster uitgegooi?

POP:
Ja, jy het en jy’t gedans… op my lessenaar!

DOM:

En Gawie?

POP:
Ek en hy het maar net daar eenkant gesit en deur die lawaai probeer gesels.  Ek moes kort-
kort sy aandag aftrek soda thy nie als sien nie.

DOM:

Van sien gepraat, ek het netnou 'n persoonlike foto na iemand spesiaal geWhatsapp. Kyk
gou of jy dink dis to much.

POP:

Jy't wat gedoen?

DOM:

Kom ek wys jou. Ons het mos die geheime vir mekaar nie. SKRIK Agge nee! Dit kan nie
wees nie!

POP:

Wat's dit? Wat kan nie wees nie?

DOM:

Ek het dit perongeluk vir my joga groep gestuur!

POP:

Jy bedoel...



DOM:

Dis nou die wêreld in. Kort voor lank is dit op facebook!

POP:

En in die Huisgenoot!

DOM:

Wat maak ons nou?

POP:

Nie 'ons' nie. wat maak jy nou.

DOM:

Pop jy moet help! Cancel dit dadelik!

POP:

Nope! Dis soos tandepasta. Eenkeer uitgedruk, kry jy dit nooit weer terug nie.

DOM:

Wat nou?

POP:

Nou is dit wag en sien.

DOM:

Pop, kyk gou op Facebook of daar al iets is.

POP:

Dom dom dom Dominique! Hier's niks nie. nog nie. kom ons hoop dit bly so.

DOM:

Het Gawie al gery?

POP:

Jy maak nie reg teenoor jou man nie. Hy behoort jou te los.

DOM:
Gawie sal my nooit skei nie. Hy sal dit nie verdra om my gelukkig te sien nie!

POP:
Jy maak nie reg nie, Dominique. Jou man verdien dit nie.

 
TONEEL 2

GAWIE KOM INGESTAP

GAWIE:
Wat verdien ek nie? Skinder julle twee van my?  

DOM:
More my Liefie man. Ek sê nou net vir Pop jy verdien nie dat ek jou so afskeep nie. Al die
lang ure op kantoor. Het jy toe daai lekkende toilet reggemaak waarvan ek jou gister gesê
het?

POP:
ONDERLANGS  Sy onthou van die toilet maar nie van die bottel nie.

GAWIE:



ONDERDANIG  Ek het nog nie daarby uitgekom nie. Ek kort ‘n wasser of iets.

DOM:
Moenie dat ek weer … ek bedoel, kry tog net daai wasser of iets en fieks die toilet!

GAWIE:
Ja, my Skat. Goed my Skat.

POP:

Jou gat my skat.

GAWIE:

Ek sal dadelik dorp toe om dit te koop.

POP:

O ja! Hier is gister 'n pakkie afgelewer.

DOM:

Laat ek sien? Dis seker nog 'n present. Laat ons begin oop maak.

POP:

Dis in bruin papier toegedraai. Sonder enige verdere identifikasie op. Net: 'Item as
ordered.' Vreemd.

GAWIE:

Dan ry ek maar hardeware winkel toe.

DOM:

Gawie? Ek sien nou eers die pakkie is vir jou. dit sê Mr G Wagenaar.

GAWIE:

Vir my? Maar dis dan jou verjaarsdag.

DOM:

Dis van www.gentleman's...

GAWIE:

O, dis vir my! Amper vergeet ek. Ek't iets oor die internet bestel.

POP:

Wat's daarin? Maak oop.

GAWIE:

Nee dis sommer iets waarin julle dames nie belangstel....

DOM:

Dalk pop daar 'n verrassing uit.

GAWIE:

Pop? Hoe weet jy? Ek bedoel dis sommer iets... niks nie.

* FOON LUI
DOM:
Goeie Middag.  Dominique Player eiendomme. Dis sy wat praat…  Mnr Dormehl … van
die sakekamer … ja?  … is u ernstig?  … Natuurlik. Ek bedoel dankie vir die eer…  Ja ek
weet dis nog net ‘n nominasie, maar … Vanaand?  Hierdie vanaand? Na ure? … Kan dit
nie eerder … goed. Vanaand dan. Sien u. Totsiens, Mnr Dormehl.



POP:
Wie was dit?

DOM:
Die sakekamer wil my nomineer vir sakevrou van die jaar!

POP:
Dis wonderlike nuus! Geluk.

DOM:
Maar die voorsitter self kom vanaand ons plek inspekteer! Hy’t glo nie ander tyd nie.

POP:
Vanaand?!  Hierdie vanaand? Dit is al amper vanaand!

DOM:
Ja. Ons sal dinge asap agter mekaar moet kry. Waar begin ons?

POP:

Kyk hoe lyk die plek! Ons begin met die bottels.

DOM:

Begin jy solank met die bottels ek moet net gou weer op Facebook kyk.

TONEEL 3
KLOP AAN DIE DEUR.  BOK DE JONGH KOM INGESTAP
BOK:
Middag middag middag, skone dame…s. Waaroor die opgewondenheid?

DOM: 
Middag Bok. Die sakekamer gaan my nomineer vir sakevrou van die jaar!

POP:
Moontlik nomineer.

BOK:
Maar geluk. Jy verdien dit. TREK WEG MET ‘N LIED  

DOM:
Toe toe, jou charmer. Die nominasie is goed en wel, maar…

BOK:
Maar?

DOM:
Maar die voorsitter kon vanaand reeds om ons te inspekteer.

BOK:
Nou wat’s die probleem?

POP:
Kyk hoe lyk die plek. Ons sal aan die werk moet spring om orde te skep. Jy't ook
gisteraand gehelp om die plek so te kry.

DOM: 
Ek het 'n ander werk vir hom. Bok, jy’s nie verniet my finansiële konsultant en boekhouer
nie. Jy moet dadelik na die boeke kyk. Dit so ‘n bietjie op datum bring.

POP:
Kook, bedoel jy…

BOK:
Jy’s reg, die man gaan seker na die boeke wil kyk.

DOM:
Asseblief Bok, kan jy die besigheid se finansies net, eh… goed laat lyk?



BOK:
Ek weet nie so mooi nie…

DOM:
Ek sal dit vir jou die moeite werd maak…

BOK:
Natuurlik sal ek.

POP:
SUG  Balle in die lug…

DOM:
Dankie Bok. Jy’s altyd ‘n staatmaker. Koffie?

POP:

Twee suiker met melk asseblief. Daar's nie tyd vir koffie nie! Die plek moet aan die kant
kom!

DOM:

Daar's altyd tyd vir koffie. Dit sal help met my kopseer. Toe asseblief, Pop? Ek sal dit vir
jou die moeite werd maak.

BOK:
Dankie vir gisteraand se partytjie. Dit was… uiters positief.

DOM:
Wat het als gebeur? Ek bedoel…

BOK:
Jy my belowe jy gaan saam met my Mauritius toe, onthou jy?

DOM:
Mauritius? Het ek dit belowe? Ek kan niks daarvan…

POP:
Balle op die  vloer… EXIT HUIS DEUR

BOK:
Jip. En jy gesê jy sal sommer vir die vakansie betaal. Maar dis nie nodig nie. Bok de Jongh
het genoeg geld van sy eie.  Om te dink: veertien sorgvrye dae in ‘n Mauritius hotelkamer.
 AAN HOMSELF   Ek moet onthou om my pilletjies in te pak.

DOM:
Ek was gisteraand nie heeltemal myself nie. Jy moet nie als glo wat ges…

BOK:
En wie weet: dalk eindig dit in iets waaroor ek al jare droom.

DOM:

HUIWERIG 'n huwelik?

BOK:
‘n Erfgenaam!

POP: ENTER VANAF HUIS
Balle…  Hier’s die koffie. Drink en dink.

BOK:
Terloops, hoe hou jy van jou verjaarsdag-geskenk?

DOM:
HUIWERIG   O, my present?

BOK:

Moenie vir my sê jy het dit nog nie oop gemaak nie?



DOM:

Natuurlik het ek.  KYK NA POP VIR HULP   Ja, ek is mal daaroor. Dankie. Om die
waarheid te sê, ek het dit nou aan.

BOK:
Jy’t dit aan?!  Waar?

DOM:
VOEL ORAL AAN HAAR LYF EN KYK VRAEND NA POP   Aan my … lyf?
POP VROETEL AGTER BOK SE RUG OM DIE PRESENT UIT SY PAKKIE TE KRY.  
BOK:
Aan jou lyf?  ‘n Mens kan nie my present aan jou lyf hê nie!

DOM:
My lyf kan baie dinge doen.  Dankie!     SY OMHELS VIR BOK, HAAR STEEK HAAR
HAND AGTER SY RUG NA POP TOE UIT OM DIE PRESENT IN DIE HANDE TE
KRY. DIS ‘N VULPEN   Hier’s dit!  ‘n Vulpen!  Net wat ek wou gehad het.

BOK:
Ja! ‘n Vulpen in ‘n pragtige dosie.
POP:
GEHOOR SE KANT TOE   Dit gaan nie oor die vulpen nie, maar oor die doosie.

BOK:
Jy sê jy’t dit aan gehad?

DOM:
Eh… Aan soos in na aan my. By my …by my hart. Ek het dit net neergesit toe ek …
gegrimeer het.

BOK:
O. Maar daardie geskenk was maar net oëverblindery ter wille van die ander mense. Jou
eintlike geskenk het ek hier!  
DOM:
Bok jy moes dit nie gedoen het nie!

POP:
Jy ook nie…

BOK:
Toe, maak dit oop. Jy’t mos gepraat van aantrek…

DOM HAAL ‘N G-STRING EN BRA TE VOORSKYN.

DOM:
O, Bok dis pragtig. Is dit vir my?

POP:
ONDERLANGS   Nee, dis vir my.

BOK:
Sal ek dit vir jou aantrek?

POP:

Dis nie regtig jou kleur nie Bok.

BOK:

Sommer hier en nou?

DOM:
Later, Bok, later.  Nou moet jy asb die boeke gaan … versorg.

POP:
Kook…

BOK:



Nou maar goed. Laat ek jou darem net eers ordentlik groet.

BOK EN DOM OMHELS EN BOK EXIT BY BUITE DEUR

 
TONEEL 4

HULLE HOOR GAWIE VANAF BACKSTAGE AANKOM.

GAWIE:

Skatebol? Liefie?

Ek het die rabbertjie-wassertjie-ding gekry. Ek gaan dit net gou deur trek.

DOM GOOI DIE BRA EN G-STRING BY DIE OOP VENSTER UIT

DOM:
Dis die kantoor badkamer se toilet wat lek. Sorg net dat die plek netjies is as jy klaar is.

KLOP AAN DIE DEUR.  CON KOM IN VANAF BUITE DEUR MET ‘N BRA EN G-
STRING IN SY HANDE. HY HET SY KARATE KLERE AAN

CON:
Hey daar sexy! Ek kry dit in die oprit hier buite…

DOM:
Con!

GAWIE:
Wie s’n is dit?

DOM:
Wel, eh, dis…

POP:
Dis myne. Ek moes dit verloor het … daar buite toe ek die sjampanje bottel gaan soek het.

GAWIE:
ONDERSOEK DIE ITEMS  Dis te klein vir jou…?

CON:
Is jy seker dis joune? Dis heeltemal te klein.  

POP:
Ja. Dis one size fits all.

GAWIE TOETS DIE ITEMS

GAWIE:
Dit voel nie so nie.

POP:
Ek… is die one size fits all.

POP VAT DIE BRA EN G-STRING EN BÊRE DIT IN DOM SE LAAI

GAWIE:
Die wassertjie ook.

GAWIE EXIT BADKAMER DEUR



TONEEL 5
DOM:

Pop? Kyk gou asseblief weer hoe lyk Facebook.
En wat bring my karate, joga, tai tea en kung foefie instrukteur hier?

CON:
Ek kom dankie sê vir gisteraand se party.

DOM:
Dit was ‘n reuse plesier. Was jy heel aand hier?

CON:
O ja. Tot by die punt waar jy daai belofte aan my gemaak het…

DOM:
Belofte?
POP:
Balle in die lug…

CON:
Jy’t belowe jy gaan vir my ‘n djoudjou koop waar ek my karate leste kan gee.

DOM:
Het ek dit aan djoudjou belowe?

CON:

Ja. Met ‘n sona waar ons na ure kan ‘ontspan’…En 'n trip na Japan.

DOM:

Japan?

POP:

Eers Mauritius nou Japan?

CON:

Ek wil Japan toe gaan om my volgende dan te ontvang.

POP:

En dan?
Dominique, hier’s nou net ‘n boodskap van Eskom af. ‘n Substasie het glo ontplof. Daar
kan onaangekondigde kragonderbrekings later vandag voorkom.

DOM:
Dit ook nog.

CON:
Terloops, hoe hou jy van jou present? Jammer ek kon nie iets duurder bekostig nie. Jy
onthou mos dat ek ‘n arme weeskind is wat as babatjie op die hospitaal se stoep gelos is?

DOM:
Present?  O, present.

CON:

Moenie vir my sê jy't dit nog nie oop gemaak nie?

DOM:

Nee, baie dankie. Om die waarheid te sê, ek het dit nou aan…? Dit was wonderlik.

CON:

Aan? Waar?



DOM:

Jy weet hier... aan my lyf.

CON:
Regtig? Hoe kan jy Soap-on-a-rope aanhê?

POP GEE DIE PRESENT VIR DOM

DOM:
O, Natuurlik. Soap-on-a-rope.  Ek bedoel: ek het die … eh … die geur van die seep aan
my.  Aan my lyf.  Ek het mos gesê dit was wonderlik.

POP:
Ek was my hande in onskuld

CON:
Nou maar laat ek ruik.  GRYP HAAR. SY GENIET DIT MAAR WIKKEL LOS.

DOM:
Con, jy’s onmoontlik, maar ek hou daarvan.

CON:
Van ‘hou van’ gepraat. Gisteraand se present was met vir die show. Ek het vir jou ‘n ander,
meer persoonlike present gebring…

DOM:
Nog ‘n present? Waar kry jy die geld? Onthou jy’s ‘n arme weesk…

CON:
...weeskind wat as babatjie op die hospitaal se stoep gelos is. En ek het geld nodig om vir
Japan.

POP:

Vir sy volgende dan.

DOM:

Ag man!!

CON:

Hier’s jou present. HAAL ‘N KOEVERT TE VOORSKYN   Kyk! Jy gaan daarvan hou.

DOM:
O Con, hoe kon jy!   MAAK KOEVERT OOP. DIS ‘N VOUCHER EN ‘N PATROON VIR
‘N TATTOE   Nou wat’s dit? Moenie vir vir my sê …

CON:
Dis ‘n voucher, en ‘n patroon vir ‘n … tattoe!

DOM:
‘n Tattoe? Vir wie?

POP:
SARKASTIES  Vir Francois Hougaardt. Maar hy’t nie meer ‘n oop plek op sy lyf vir nog
‘n tattoe nie.  Dalk een plekkie…    Dis vir jou.

CON:
Ja. Net vir jou, my Enigste, Soos jy my ook gisteraand genoem het. Ek weet net waar op
jou lyf dit moet kom …

DOM:
Dankie, Con. Wys my…

CON BEGIN VIR DOM BEVOEL EN SY SPEEL SAAM.



TONEEL 6
DAN HOOR HULLE VIR GAWIE ENTER VANAF BADKAMER

GAWIE:
My Skattebol, ek dink die rabbertjie kom hier aan, maar ek’s nie seker…  HY KYK OP
 Wat gaan hier aan?
POP SIEN DIE KRISIS EN GRYP IN

POP:

Sy sê net gou dankie. Dis nou my beurt om dankie te sê. Dankie Con. GRYP VIR CON EN
BEGIN HOM DRUK 
GAWIE:

Donkey Kong? Ek hou meer van Mario Brothers

DOM:

Nee ons sê dankie vir Con. Sê jy ook dankie Gawie.

GAWIE:

Dankie Con....Dankie waarvoor?

DOM:
Dankie vir … vir…

POP:
Con het … eh … hy’t aangebied te help om … hy’t aangebied om ons karre vir ons te
valet, verniet.

GAWIE:
In daai klere?
DOM:

Dit is kar – ate klere…

CON:
Ek het eintlik gekom om…

DOM:
Gawie, die toilet aseblief. Hoeveel keer moet ek nog vra?

POP:
Kom, gaan wys my die probleem by die toilet, Gawie. My oupa se oom se boetie se oupa
was ‘n loodgieter.

DOM:

Man vergeet nou van jou oupa se oom se boetie se sussie se baba en maak die toilet reg!

GAWIE:
Ek haat dit.  Ek wens soms ek was eerder met ‘n pop getroud wat nie my nie die hele tyd
rond order nie.

POP:
Met my?

GAWIE:
Nee. ‘n Pop. Nie jy nie, Pop. Maar eendag is eendag.

POP EN GAWIE EXIT BADKAMER DEUR



TONEEL  7
CON:
Dit was close.  Maar hy moet tog een of ander tyd ingelig word, oor ons.

DOM:
Later, Jongman, later.  Kom hier…

GOOI CON OP TAFEL
DOM:
Con, jy is mos ook ‘n joga meester ook?

CON:
Joga?  Ja, natuurlik. Hoekom?

DOM:
Ek gaan genomineer word vir sakevrou van die jaar.

CON:
Geluk. Wanneer vier ons dit?

DOM:
Later. Jy moet my gees in die regte gemoed kry vir vanaand. Die man van die sakekamer
kom my interview. My karma moet reg wees.

CON:
Ek het net die regte ding daarvoor. Die Karma Sutra! Posisie nommer drie en dertig A…
 HY GRYP HAAR

BOK ENTER VANAF BUITE DEUR

DOM:

Eh, … Bok is dit jy?

BOK:
En wie’s dit diè, as ek mag vra?

DOM:
Dis Con, my karate instrukteur en ook joga instrukteer.

CON:
En kar-wasser…

DOM:
Con, dis Bok, my finansiële raadgewer.

CON:
Aangenaam.

BOK:
Onaangenaam. Jy was mos ook gisteraand op Dominique se verjaardag partytjie?

CON:
Ja, jy ook. Ek het gesien hoe jy haar op en af kyk soos 'n belaansstaat.

BOK:
En jy mannetjie, wou haar gisteraand in veel meer met haar doen as net rek en strek.

DOM:
Toe nou julle twee.



 
TONEEL 8

BOK:
Jys nog nat agter die ore, Mannetjie. Jy weet nie hoe om ‘n vrou te bekoor nie. TREK
WEG MET ‘N SONG

CON:
O ,ne?   SING OOK ‘N VALS NOOT OF TWEE. DIE AKSIE WORD HERHAAL

CON:
Man. Hoe om 'n vrou te bekoor is met 'n romantiese kata, ek noem dit 'n rata.

POP EN GAWIE ENTER VANAF BADKAMER. DIE RES KOM DIT NIE AGTER NIE

INTUSSEN SLAAN GAWIE SY OË TEN HEMELE MET ‘N UITDRUKKING VAN
MISNOȄ.  POP TRIPPEL ROND, OP SOEK NA ‘N MANIER OM DIE KRISIS TE
ONTLONT

DOM:
Skei nou uit, julle twee.  SIEN DAT VIR GAWIE   O, hier’s jy. Die toilet hierdie keer
reggekry?

GAWIE:
En wat gaan hier aan?

DOM:
Hulle… hulle…

POP:
Hulle oefen vir ‘n konsert.

GAWIE:
Konsert?

DOM:
Ja, vir die Kerskonsert.

GAWIE:
Maar dis nou eers Februarie?

DOM:
‘n Mens kan nooit te vroeg begin nie.

POP:
Ons het die toilet reggekry.

DOM:
Wat was toe fout?

INTUSSEN MIK BOK EN CON NOG STEEDS NA MEKAAR IN DIE AGTERGROND

GAWIE:
Ons moes net ‘n ou rabbertjie reg aansit.

POP:
ONDERLANGS,TERWYL SY NA DIE ANDER TWEE KYK  Ek hoop ander mense sit
ook rabbertjies reg aan…

DIE LIGTE FLIKKER EN GAAN DAN AF.  ‘N GESKUIFEL EN ‘N EFFENS VROUE-
GILLETJIE.  AS DIE LIGTE WEER AANGAAN, STAAN BOK EN POP ASOOK CON
EN GAWIE IN ‘N OMHELSING.  HULLE LOS DADELIK EN DIE MANNE MAAK
WOES VERSKONING

Bok:
Jammer. Ek het gedink dis Dom.. dis donker en…



CON:
Ek het gedink jy is Dom... nie jy is dom nie net...

DOM:
Back to business. Terwyl julle nou almal hier is:  ons moet die kantoor regkry vir die
nominasie besoek. Sal julle twee asb die streamers af haal teen daardie muur? Gawie, gaan
haal 'n asblik vir al die bottels en papier borde.

GAWIE EXIT BY HUIS DEUR. BOK EN CON STAP NA POP SE LESSENAAR.  

DOM KYK NA DATUM

POP:
Wat is dit? Het jy nog babelas?

DOM:
Ja maar dis nie dit nie. Pop, ek dink ek mag dalk...

POP:
Wat is dit? Praat!

DOM:
Ek is laat…

POP:

Nee man daar is nog genoeg tyd voor die man van die sake kamer kom.

DOM:

Presies, ek is oor my tyd!

POP:

HARD  Oor jou tyd? KYK VINNIG OM NA DIE MANS.  FLUISTER   Oor jou tyd?  Jy
bedoel…

DOM:
Ja! Ek dink ek het dalk 'n peanut in my pensie, 'n broodjie in die oondjie.

POP:

Jy's op die rug geskop!

DOM:

Op die rug geskop?

POP:
Ja! So hard dit maak 'n knop voor. Hoe kon jy so dom wees!?  Ek bedoel: Is jy seker?

DOM:
Redelik seker. Maar ek sal moet toets.

POP:
Bliksem! Dis nou vir jou ‘n ding.

DOM:
Wat gaan ek doen, Pop?

POP:

Dis wat jy reeds gedoen het! Dis na alle waarskynlikheid Gawie s’n.

DOM:

Onmoontlik.

POP:
Onmoontlik?

DOM:



WYS   Gawie is … gesnip-snip. Hy is gestop-stop...

POP:
Bliksem!

DOM:
Ons wil mos nie kinders hê nie. En nou dit!

POP:
Weet jy wie die pa is?  KYK OM NA DIE MANS

DOM:
Ek’s nie seker nie. Dis daai Kersparty se skuld. Dis ‘n groot gemors.

POP:
Dis nou tyd vir nugter bly en kalm dink. Ek sal nounou ‘n toets by die apteek gaan kry.
Dalk is jy verniet op hol.

GAWIE ENTER VANAF HUIS

GAWIE:
Ek het julle manne al ‘n slag of wat hier gesien. Julle was ook op die partytjie. Maar ons is
nog nooit formeel voorgestel nie. Ek is Gawie Wagenaar.

BOK:
Nie Player nie?

GAWIE:
Nee. Ek het my van gehou.

CON:
Wagenaar, sê jy?
GAWIE:
Ja. Ek waag nooit. Ek soek sekerheid. Elke keer as iemand sê ek moet ‘waag’, dan word ek
naar.

CON:

Regtig? Word jy genuine naar van die woord waag?

GAWIE:

Ja, ek wil op gooi. Sien dit het alles by geboorte begin. My ma was disleksies toe word ek
voete eerste gebore, my pa het twee linker hande gehat so ek het nooit leer dans nie en....

BOK:
Aangenaam, Gawie Wagenaar.

GAWIE:
Noem my asb net Gawie. Sonder die van.

BOK:
Goed Gawie. Ek is Bok. Bok de Jongh.

CON:
Want jy hou van jong bla….

BOK:
Van jong en vars idees.

CON:
Jy’s onhandig, ou man.

BOK:
Jy praat nie so met ‘n ouer persoon nie.  Het jou Ma jou nie maniere geleer nie?

CON:
Ek het nie ‘n Ma nie. Ek is ‘n arme weeskind wat as babatjie op die hospitaal se stoep gelos
is.



GAWIE:
Ek weet nog nie mooi wie jy is nie?

CON:
Ek is Con.

GAWIE:
En jou van?

CON:
Arendts

BOK:
Artist. Con Artist.

CON:
Nee, Con Arendts, nie Con Artist nie.

BOK:
As jy Con Artist was , sou jy dit nie waag om so met my te praat nie.

GAWIE:
Moenie daai woord gebruik ie, asseblief.

CON:
Watter woord?
BOK:
Ekskuus. Ek het vergeet jy’s allergies vir die woord ‘waag’.
GAWIE EXIT BY HUIS DEUR.

DOM:
Dankie julle. Nou moet ons aan die werk spring om alles verder reg te kry. Bok, sal jy asb
die boeke en state regkry.  En Con, wees ‘n skat en gaan kyk by die drukkers of ons nuwe
brosjures al reg is.  En Pop, kan jy asap apteek toe gaan.  SÊ ‘APTEEK’ SAGGIES

DIE MANS EN POP EXIT BY BUITE DEUR

DOM:
Dis sweerlik so. Ek moet elke paar minute toilet toe.

DOM EXIT NA BADKAMER
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GAWIE ENTER VANAF HUIS DEUR MET ‘N OPBLAAS POP.

GAWIE:
Dominique Player, nou luister jy vir my!… Nee nee! Geen woord van jou kant nie… Van
nou af gee ek die orders. Van nou af dra ek die rok … ek bedoel broek in hierdie huis…
Nie ‘n enkele woord nie. My behoeftes en my opinies gaan voortaan aandag kry. Verstaan
ons mekaar?... Dis beter…!

* TOILET FLUSH
DOM ENTER VANAF BADKAMER DEUR

DOM:

Gawie, wat maak jy in my kantoor? En met wie praat jy?

GAWIE:
Ek… ek…

DOM:
En wat het jy daar?



GAWIE:
Niks. Ek bedoel … dis ‘n …

DOM:
Laat ek bietjie sien. Gawie!!!

GAWIE:
Dis nie soos dit lyk nie…

DOM:
Nou hoe lyk dit? Dis 'n seks pop!

GAWIE:
Ek… ek oefen om te dans!  

DOM:

Wat? Die foxtrot?

GAWIE:

Nee, die tango en die fok..folk spele!  MAAK LOMP PASSIES MET DIE POP   Om jou
later na die oujaarsdans te kan vat.

DOM:
Die oujaarsdans is tien maande ver.

GAWIE:
Soos jy gesê het, ‘n mens kan nooit te vroeg begin nie…?

KLOP AAN DIE DEUR

DOM:
Daar’s iemand by die deur!

GAWIE:
Wat nou? Die pop!

DOM:
Net ‘n oomblik.  Gou! Sit dit … haar in die kas!

GAWIE PROP DIE POP IN DIE HANGKAS EN EXIT BY HUIS DEUR

DOM:
Binne!

CON KOM BINNE MET DIE BROSJURES

Con:
Haai daar, Mooiste!  Hier’s die brosjures van die …

DOM:
Dankie, Con. Jy kom of jy gestuur is.

CON:
Ek was gestuur. Deur jou.

DOM:
Dankie vir die goed.  Nou dat ons alleen is …

CON:
Ek het aan dieselfde ding gedink.

DOM:
Jy lyk so sexy in jou karate klere…

CON:

Ek sê jou wat. Gryp daai voucher dan laat sit ons jou tattoo op.

DOM:



Nee ek kan nie nou nie Con, die man van die sake kamer is oppad.

CON:

Ek het dieselfde een, kom ek wys jou CON TREK SY BROEK AF

DOM:

Nee Con! Jy kan nie nou......oeh kyk daai boudjies.

O, so ‘n jong lyf …

HULLE BEGIN SMOOCH ENS.  DAN HOOR HULLE GAWIE AANKOM.

GAWIE VANAF BACKSTAGE

GAWIE:

Dominique? Is dit die man van die sakekamer?

DOM:

Jy moet dadelik gaan!

CON:

Ek het nie 'n broek aan nie!

Dom:
Gou!  In die kas!

(MUTE CON MIC) SY PROP HOM DADELIK IN DIE KAS, NET BETYDS

GAWIE ENTER VANAF HUIS DEUR

GAWIE:
Wat lyk jy so verskrik?

DOM:
Ek … ek’s nog ontsteld oor die pop.

GAWIE:
Jammer daaroor. Ek kom dit … haar net gou haal om te gaan weggooi.

GAWIE STAP NA KAS. DOM PROBEER HOM DAAR WEGHOU.

DOM:

Ja.... NEE! Gawie, voor jy dit doen, is daar eers iets wat jy vir my moet doen.

GAWIE:
EK sal nou. Net eers die pop uit die kas kry.
DOM:
Sy kan wag. Kom eers hier dat ek vir jou ‘n drukkie kan gee.

GAWIE:
Wat maak daai broek daar?

DOM:

Broek? waar?

GAWIE:

Daar!

DOM:

Oh ja. Dis 'n karate broek

GAWIE:



Karate broek?

DOM:

Ek wil nou karate oefen.

GAWIE:

Wil jy op my karate oefen?

DOM:

Ja, ek is nog baie onsteld oor daai pop!

DAARS ‘N GELUID UIT DIE KAS

GAWIE:
Arme Pop. Ek hoop nie sy’t afgeblaas nie. Sy was nogals duur. Dalk is sy stukkend
gesteek.

GAWIE PORBEER MET ALLE MAG BY DOM VERBYKOM. SY SIEN SY GAAN NIE
GEKEER KRY NIE.

DOM:
Waag 'n bietjie. Gawie Wagenaar, jy sal dit nie waag om die kas oop te maak nie…

GAWIE:
Jy weet jy moenie die woord w…w… daai woord sê nie!

DOM:
Waag waag waag!

GAWIE EXIT BY HUIS DEUR IN

DOM:
Jammer, Gawie, maar ek moes iets doen.  ROEP NA KAS   Con!  Con, jy kan uitkom.

GEEN REAKSIE

DOM:
Con, dis nie nou tyd vir speletjies nie.

DOM MAAK DIE KAS OOP.  EERS PEUL DIE POP UIT.  EN TOE VAL ‘N FLOU CON
UIT DIE KAS.

DOM:

Con! Is jy … nie okei nie? Con! Praat met my!  SY SLEEP HOM SO ‘N ENT VAN DIE
KAS AF WEG.  Ek hoop nie hy’t versmoor nie. Ek moet hulp gaan kry, wag eers jou broek
aan trek. Wat maak ek nou? Pop! Kom help. Demmit! Sy’s nie hier nie. Sy sou geweet het
wat om te maak.  Con!  KLAP HOM LIGGIES OP DIE WANG   Con, kom by, asse-groot-
blief.

DOM PROBEER ONBEHOLPE CON SE KARATE BAADJIE VIR HOM AANTREK.
 POP DAAG OP.

POP:
Dominique, hulle het gesê hulle sal kom af lewer. Jy kan ook net nie genoeg kry nie!

DOM:

Nee man kom help!

POP:

Is hy dood?

DOM:
Nee, net flou. Sal later verduidelik. Jy’t ‘n keuse. Of mond tot mond of jy gaan haal water.



POP:
Ek’s so goed soos weg!

POP EXIT BY HUIS DEUR. DOM BEGIN MOND TOT MOND.  CON KOM
VERBASEND VINNIG BY EN WIL DADELIK VRY

DOM:
Tipies man. Trek dadelik jou broek aan.

CON:
Ek’s okei kaal, dankie.  Kan ek nie eerder vir jou help uittr…?

POP ENTER VANAF HUIS DEUR MET WATER.  

POP:

Jy het lekker vinnig by gekom!

DOM:

Man trek jou broek aan!

HULLE HOOR GAWIE AANKOM EN CON IS WEER TERUG IN DIE KAS.  MAAR
DIE POP LÊ STEEDS BUITE. GAWIE ENTER VANAF HUIS DEUR.

Toneel 10
GAWIE:

Dominique....

POP:

Gawie!! Ek dink die buite kraan lek ook.

GAWIE:

Wat soek pop op die vloer?

POP:

Ek's nie op die vloer nie. Hier's ek.

GAWIE:

Nie jy nie pop. My pop. Laat ek haar gou in die kas sit. Staan eenkant toe asseblief
Dominique, dat ek die pop kan bêre.

DOM:

Nee! Ek bedoel, pop het nog nie die pop gesien nie.

POP:

Wow, dis 'n mooi pop, ek het nie geweet mens kry sulke poppe nie. Wat maak mens.....Is
dit 'n sek...

GAWIE:

Dis ‘n dans pop…

POP:
Oh oky. Nou kom dans saam met my en die pop.

GAWIE:
Ek weet nie so mooi nie, Pop.

POP:
Met wie praat jy? Met my of met die pop?

GAWIE:
Ek praat met jou, Pop.



POP:
Nou maar haak by ons poppe in. POP DANS MET GAWIE

INTUSSEN EXIT CON BY BUITE DEUR.  POP HOU GAWIE STEEDS BESIG

Dom:
Nou toe, julle twee, drie. Skei uit. Daar’s werk om te doen. Die man van die sakekamer is
nounou hier.

DAN IS DAAR ‘N KLOP AAN DIE DEUR

DOM:
Agge, nee. Nie nou al nie.  Gou bêre die verdomde pop. 
DOM LOOP DEUR TOE

GAWIE:
Watter pop?  HY GRYP DIE POP MAAR VOOR HY DIT IN DIE KAS KAN PROP,
KOM SY TERUG MET ‘N PAKKIE VAN DIE APTEEK

DOM:
Dis ‘n pakkie van die apteek. Pop, het jy iets bestel?
POP:
Dominique, dis van die apteek.
DOM:
Nou hoekom sal die apteek…?  
POP:
Onthou, daardie grimeer potlood wat jy bestel het…

DOM:
Maar ek het nie ‘n grimeer potlood … MAAK DIE PAKKIE OOP EN HAAL DIE
SWANGERSKAP TOETS UIT   O, diè grimeer potlood.

GAWIE: Dis g’n grimeer potlood nie. Dis ‘n swangerskap toets…!

DOM:
Wil jy nou meer!  Dat die apteek nou so ‘n fout kon maak.

GAWIE:
Wie se toets is dit? Dominique? Dit kan nie joune wees nie.
DOM:
Dis, dis … Pop s’n.

GAWIE:

Pop?    KYK OM DIE BEURT NA POP EN NA DIE POP   Watter pop?  Dit was nie ek
nie!  Belowe.

POP:
Ja dis myne.  Maar dis nie vir my nie.  Dis vir my …Doberman vriendin.

HULLE HOOR BOK FLUIT VANAF BACKSTAGE

GAWIE DRUK DIE POP TERUG IN DIE KAS
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BOK:
Naand mense. Die sonsondergang is so mooi vanaand. Dominique, ek het die state en die
boeke gebring.

DOM:
Dankie Bok. Jy’s ‘n darling.

GAWIE:
Julle sal my moet verskoon. Ek voel nie te wel nie.

GAWIE EXIT BY HUIS DEUR IN

DOM:
Het jy die boeke so ‘n bietjie …

POP:
Gekook!

DOM:
Versorg.

BOK:
Net vir jou.

DOM:
Laat ek sien.

BOK:
Kyk nou mooi.    

POP:
Ek gaan tee maak.  
POP EXIT BY HUIS DEUR.  

CON ENTER VANAF BUITE DEUR

CON:
Hallooo. Waar’s al die mense?
DOM EN BOK KOM SKULDIG AGTER DIE LESSENAAR OP

CON:
Wat maak julle daar?

DOM:
Ons … ons…

BOK:
Het net rekenaar kabels reggemaak.

CON:
Ek sien geen kabels nie.

DOM:
Watse plant het jy daar, Con?

CON:
O, dis my favourite potplant. Nog 'n geskenk. Sy blare maak die lekkerste tee wat jou sal
laat ontspan.

POP ENTER VANAF HUIS

POP:
Dis dan ‘n dagga plant!  Jy kan nie die ding hier los nie. Dis onwettig.

CON:
Is nie!



POP:

Is!

CON:

Is nie!

DOM:
Okay dankie julle twee, ek drink graag 'n ou groen teetjie, maar ons al dit erens moet
wegsteek voor die man van die sakekamer kom.

BOK:
Kan ons nou asb na die boeke kyk?

DOM:
Ek sal nou, Bok. Wil net gou weer badkamer toe. Wys solank vir Pop.

DOM BEDUIE VIR POP DAT SY DIE TOETS IN DIE TOILET WIL GAAN DOEN EN
BEWEEG TOILET TOE

POP:
Bok, wys my waar het jy die boeke op die stoof gehad.

BOK:
Op die stoof?

POP:
Waar het jy die boeke gekook.
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KLOP AAN DIE DEUR.

POP:
Dis dalk die man van die sakekamer!  Almal, lyk besig!

BOK GAAN SIT AGTER DOM SE LESSENAAR MET DIE BOEKE EN CON GOOI ‘N
LAP OOR DIE POTPLANT EN GAAN STAAN VOOR DIT. 
GAWIE ENTER VANAF BUITE DEUR AS YSSEL

POP:
Naand meneer. Is u van die sakekamer?

YSSEL:
Nee. Ek is Yssel. Ace Yssel. Ek soek Me Dominique Player. Ek’s hier in my privaat
hoedanigheid.

POP:
Sy’s juis in die privaat. Iets waarmee ek intussen kan help?

BOK:
Wat het jou kop oorgekom?

YSSEL:
Interesante storie. Ek het gisteraand ewe onskuldig by ‘n sekere gewilde restaurant verby
geloop toe tref ‘n bottel baie duur Franse sjampanje my teen die kop…

CON:
‘n Vlieënde bottel baie duur Franse sjampanje.  Nou hoe kon so iets gebeur?

POP:
Ek dink ek gaan roep vir Me Player.  STAP BADKAMER TOE EN ROEP VIR DOM.
Dominique?!

DOM:
SAGGIES AAN POP  Wat is dit? Ek kon nog nie die toets …



Pop:
Dominique, Dis Mnr Yslik.

YSSEL:
Yssel.

DOM:
Aangenaam Mnr Yssel. Hoe kan ek help?

BOK:
‘n Bottel duur Franse sjampanje het die man gisteraand teen die kop getref.

CON:
‘n Vlieënde bottel.

YSSEL:
Ek het gaan uitvind dat dit tydens u verjaardag partytjie was. Enige idee wie dit by die
venster kon uitgegooi het? Was dit u, Me Player?

DOM:
Ek? My party? Is u seker? Ek kan niks daarvan onthou nie.

POP: 
Meneer, dit kon nie sy gewees het nie. Sy’t nie ball sense nie. Nie in daai sin nie.
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BOK:
Meneer, die dame was die hele aand in my geselskap. Sy het nie so iets gedoen nie.

CON:
Om die waarheid te sê was sy die hele aand in mý geselskap.

POP:
Meneer, ek is seker as ons u mediese kostes betaal, kan ons die saak as afgehandel beskou?
YSSEL:
Ek wil net sê ek oorweeg dit om die saak verder te vat.

DOM:
Verder vat? U bedoel…

SAKEMAN ENTER VANAF BUITE DEUR

HY INSPEKTEER DIE PLEK: MAAK DIE KAS OOP EN DIE POP VAL UIT; LIG DIE
DOEK VAN DIE DAGGAPLANT AF;  BEKYK DIE SWANGERSKAP TOETS; TEL

DIE TATTOE PATROON OP; ENS. SKUD SY KOP EN MAAK NOTAS. 
YSSEL:
Ek gaan jou vir skadevergoeding dagvaar.

DOM:
Dagvaar? U is seker nie ernstig nie.

POP:
Meneer Yslik, dit was ‘n onskuldige partytjie. Ons weet nie hoe so iets kon gebeur het nie.

DOM:
Asseblief meneer, dit gaan my ruineer.

YSSEL:

Daaraan moes u gedink het voor u die bottel gelanseer het.

CON:
Agge nee. As sy bankrot speel, wie gaan dan vir Japan betaal? Ek, arme weeskind.



BOK:
As sy als verloor, sal Oom Bok tot haar redding kom.

Dom:
My oom is baie lief vir my...PROBEER HAAR SJARME OP HOM   Mnr Yssel, ek is
seker ons kan iets uitwerk tussen die twee van ons…

Pop:
Nog ‘n bal in die lug…

YSSEL:
Dit klink na ‘n goeie plan. Dalk ‘n ou eiendompie teen ‘n weggeeprys?

DOM:
Dis nie wat ek eintlik in gedagte ge…

DIE SAKEKAMER MAN MAAK KEEL SKOON.  ALMAL KYK VERSKRIK OP.

Dom:
Meneer! U is seker van die …

SAKEKAMER MAN
Die sakekamer. Dis korrek.

DOM:
Baie welkom. U wil seker ‘n onderhoud met my voer. En voel vry om rond te kyk en enige
vrae te vra.

BOK EN CON BEWEEG NA DIE AGTERGROND. TEL DIE POP OP EN MAAK
GRAPPIES DAARMEE

SAKEKAMER MAN:
Ek het reeds genoeg gesien. Ek sal na die boeke wil kyk. AAN YSSEL   En waar pas u in
die prentjie in?
YSSEL:
Ek, wel , ek…

POP:
Hy’s ‘n … kliënt. Hy’s hier op besigheid.

DOM:
Ja, ‘n gewaardeerde kliënt wat nou juis op pad is.

BOK:

Ek gaan net gou badkamer toe

BOK EXIT BY BADKAMER DEUR

YSSEL:
Nee, ek gaan nerens nie.

SAKEKAMER MAN:
O.  En ek wil met u man praat.

DOM:

Met my man?

POP:

Met jou man

YSSEL:
VERSKRIK   Met haar man?

YSSEL:
Ek moet gou iets in my motor gaan kry.



YSSEL EXIT BY BUITE DEUR
SAKEKAMER MAN:
Die stabiliteit van julle huwelik is vir ons ‘n sterk oorwegende faktor.

POP:
Ek gaan roep hom gou.

POP EXIT BY HUIS DEUR
DOM:
Mnr ….?

SAKEKAMER MAN:
Dormehl. Me Player, u is as kandidaat vir sakevrou van die jaar deur verskeie mans
genomineer. Maar…

DOM:
Maar?
SAKEKAMER MAN:
Daar is veskeie sakies wat my tot kommer stem.

POP EN GAWIE ENTER VANAF HUIS

DOM:
Mnr Formeel, dis my man Gawie.
SAKEKAMER MAN:
Aangenaam, Mnr Player.

GAWIE:
Wagenaar. Ek het my van gehou. 
SAKEKAMER MAN:
Mnr Wagenaar, hoekom dink u moet u vrou die nominasie kry?
GAWIE:
Wel, ek, hoe sal ek sê…
DOM:
Wat Gawie eintlik wil sê, is dat ons huwelik op die rotse… ek bedoel rots-vas is. Stewig en
sekuur.

SAKEKAMER MAN:
Stem u saam, Mnr Wagenaar?

GAWIE:
Ekskuus? Ek bedoel, ja. Defnitief. Die rots ding…

BOK ENTER VANAF BADKAMER DEUR

SAKEKAMER MAN:
Dankie, Mnr Wagenaar. Me Player, ek sal ook graag met iemand objektief wou praat, soos
‘n klënt.  Die meneer wat nou net hier was, is mos ‘n gewaardeerde kliënt. Die een met die
verband. Waar is hy?
DOM:
Nee, hy sal net alles uit verband trek.

POP:
Ek dink nie ons kan dit met hom waag nie.

SAKEMAN:

Nee ek wil met daardie man gesels.
GAWIE EXIT BY HUIS DEUR IN

DOM:
Is u seker u wil met daai man praat? Hy het 'n hoofpyn. Wil u nie liewer met my finansiële
raadgewer of my … life coach praat nie?  Laat ek hulle aa u voorstel. Dis Bok die Jongh

CON:
Want hy hou van jong blare.



DOM:
En dis Con Arendts

BOK:
Con Artist

SAKEKAMER MAN:
Aangenaam. Maar ek wil met daardie kliënt eerder praat. Dis reeds laat en my tyd is min.

YSSEL(GAWIE) ENTER VANAF BUITE DEUR.
YSSEL:
Iemand soek my?
SAKEKAMER MAN:
Ja, Mnr…?

YSSEL:
Yssel. Ace Yssel. Hoe kan ek help?
SAKEKAMER MAN:
Meneer, hoe sou u Me Player beskryf?

YSSEL:
Treffend, in die kol, bulls eye,'n pot shot!

POP:
Dit was ‘n ongeluk.

SAKEKAMER MAN:
Dink u die sakekamer sou dit kon waag om haar as sakevrou …

YSSEL WORD AMPER NAAR

POP:
Mnr Yslik, jy lyk vaagweg bekend.  Het ons al ontmoet?

YSSEL:

Nee, ek dink nie so nie.

SAKEKAMER MAN:
Ek word ongelukkig teruggeroep hoofkantoor toe. Ek moet gaan, maar ek is voor die aand
om is weer terug.  

SAKEMAN EXIT BY BUITE DEUR
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POP:
Nou moet ons aan die werk spring en die plek in orde kry.

YSSEL:
Wat van my?

POP:
Wat van jou?

YSSEL:
Onthou, ek wil nog prosedeer.  Oor die bottel. VAT AAN SY KOP. SY VERBAND SKUIF
EN VAL AMPER VAN SY KOP AF, MAAR HY HERSTEL VINNIG.  Moenie vergeet
nie: ek is nog kwaad.

DOM:
Meneer, dit sal moet wag. Ons moet voorberei.  Waar’s Gawie. Ons het hom nodig.
 GAWIE!  SY ROEP IN DIE HUIS IN.  

Yssel:
Hier’s ek!   Ek bedoel.  Hier’s ek nog steeds, maar nie vir lank nie.



YSSEL EXIT BY BUITE DEUR

DOM EXIT BY HUIS DEUR

POP:
Con. Bêre nou die pop en spring aan die werk. Doen enige iets nuttigs of verkas.

CON EN BOK EXIT BY HUIS DEUR

DOM ENTER VANAF HUIS DEUR

DOM:

Waar is Gawie?

POP:

Vergeet nou eers van Gawie en gaan doen om hemels naam daai toets. My senuwees is
klaar.

DOM:

Wat van my senuwees? Okay ek gaan. Waar's die toets?

DOM EXIT BY BADKAMER DEUR

POP:

Wat gaan ek doen om die plek reg te kry?

GAWIE ENTER VANAF BUITE DEUR

GAWIE:

Waar's Dominique?

POP:

Gou toilet toe.

GAWIE:

Alweer?

POP:

Vrouesake.

* Foon lui
POP:

Dominique eiendomme goeie midag ek bedoel goeie naand.... Mnr Verveel! Dis nou 'n
verrassing, jy was dan nounet hier. Het julle klaar besluit oor die nomi....Oh U het 'n paar
vrae? Kwel vrae? Nee vra maar... Die drankbottels, die pop, die daggaplant, die sw...toets
en die tattoo? Mnr Formeel, daar's 'n logiese verduideliking vir alles.... U luister? Oh okay
goed... well.. eh... die baie bottels... eh

BOK:

Mnr Dormehl, hier was gisteraand 'n dood onskuldige partytjie...ja....me Player het
verjaar.....die baie bottels...eh....

CON:

Ons is 'n depot vir glass recycling! Recycling ja..... die pop?...G'n mens weet nie...eh ek
bedoel...

GAWIE:

Die pop was net 'n practical joke Mnr Kaneel. Iemand het ons daarmee by die venster
probeer skrik maak... en toe.... eh



POP:

En toe... en toe.. dag ek dis 'n inbreker en toe gooi ek hom, ek bedoel haar, dit met 'n
bottel... belowe!

CON:

'n Botteld baie duur franse sjampanje... te duur vir 'n arme weeskind wat op die hospitaal se
stoep...

BOK:

Maar sy't mis gegooi toe tref sy perongeluk 'n omstander... ja vat my woord meneer...

GAWIE:

'n Onskuldige man ernstig gewond... ja, 'n regte wond.. aan die kop... die daggaplant? Nee
ek weet nie dis.... dis..

BOK:

Die daggaplant? Laat ek sien..eh.. die man het aan skok gely en ons moes hom kalmeer....

CON:

En die wond ontsmet! Ja, met die daggaplant....baie goed vir omtsmet,,,nee ons was nie
gerook nie...nooit nie.. die tattoo? Dis nice nê? Dit was 'n pressie vir dom....

POP:

Dis vir die bottelman... Net ingeval hy sy hare verloor van al die skok dan kan ons sy hele
kopvel tattoeer...belowe...als die waarheid...jaek staan self verbaas... kophou te midde van
al sulke chaos? Moeilik meneer Verbeel, moeilik. Ek? Hoe bedoel U aanvallig?.... U's 'n
regte vleier. Totsiens, Mnr Bordeel.

 
TONEEL 15

BOK:
Ek dink ek gaan kry gou ‘n CD met strelende musiek in my motor vir as die man kom. Dit
sal help met die regte stemming.

BOK EXIT BY BUITE DEUR

CON:
Dit klink te veel na werk hier. Ek gaan ‘n boek oor ontspanningsoefeninge kry. Ek stap
saam  

CON EXIT BY BUITE DEUR

GAWIE:
O.  Sê vir Dominique ek voel nie lekker nie.

POP:
Wat’s fout?
GAWIE: Ek kry ‘n uitslag. Jeuk vreeslik. Voel duislig. Kolle voor my oë......ens. Ek is siek
POP:
Foeitog. Laat ek sien.

GAWIE:
Nee, dis niks nie. Ek gaan gou ongevalle toe. Onthou om vir Dominique te sê.  

GAWIE EXIT BY BUITE DEUR

POP:
Sterkte.



* TOILET FLUSH
DOM ENTER VANAF BADKAMER

DOM:
Wie was dit?

POP:
Gawie. Hy’s gou ongevalle toe. Voel nie lekker nie. Uitslag, kolle voor die oë, ensovoorts.
Hy's siek.

DOM:
Hy kan nogal ‘n scene opsit.

POP:
Skaam jou.  ONTHOU DAN   Die toets!  Wat sê dit? Praat!

DOM:
GAAN SIT   Well.....ja...ek is..

POP:

Jy is wat?

DOM:

Ek....eh...jy weet... ek is...

TONEEL 16
YSSEL ENTER VANAF BUITE DEUR

YSSEL:
Gedink julle’s onslae van my?

POP:
Agge nee, Mnr Yslik. Sy’t mos gesê sy’s jammer.  AAN DOM   Jy het mos?

DOM:
Ja, natuurlik.

YSSEL:
So, daarmee erken jy dit was jy?
DOM:
Ja, ek bedoel nee.  Miskien.

POP:
Wil u nog prosseseer?

YSSEL:
Prosedeer. O ja. Ek’s net hier om julle in te lig.

DOM:
DRAAI WEER DIE SJARME KRAANTJIE OOP   Ace, ek kan mos maar vir jou Ace
noem?  Ace jy is tog nie ernstig om ‘n arme weerlose vroutjie te wil staan en hof toe sleep
nie…Ek kan dit vir jou die moeite werd maak.

YSSEL:
Laat ons mekaar mooi verstaan, Me Player.  OORDEREWE MET GESAG   Ace Yssel laat
nie met hom mors nie.   HERHAAL SY OEFENING MET DIE POP WOORDELIKS  
Nee nee! Geen woord van jou kant nie… Van nou af gee ek die orders. (Van nou af dra ek
die rok … ek bedoel broek in hierdie huis…)  Nie ‘n enkele woord nie. My behoeftes en
my opinies gaan voortaan aandag kry. Verstaan ons mekaar?... Dis beter…!

POP:
KYK NA YSSEL    Is jy gerook?

DOM:



ONDERDANIG   Ja, Mnr Yssel. Reg, Mnr Yssel.

POP:
KYK VRAEND NA DOM   Is jý gerook?

YSSEL:
Skuus?  Jy bedoel Ja, soos in ja? Dis beter. Ek laat nie met my mors nie!

DOM:
Dis reg so.  Ek hou van sterk mans wat nie op hul koppe laat sit nie.

YSSEL:
Regtig?  Ek bedoel. Dis soos dit altyd sal wees.

DOM:
Ek was ‘n stoute meisiekind. Jy moet my straf.

POP:
Jy ȉs gerook. Stop dit!

DOM:

Nie jy nie, hy.

YSSEL:
Wel, ek’s nie seker nie.  DAN WEER STERK   Nee, Me Player, vanweë u positiewe
gesindheid sal ek u hierdie keer oorsien. Maar moenie vir een oomblik dink dat ek sag
geword het nie.

DOM:
Natuurlik nie, Mnr Yssel. Dankie, Mnr Yssel. Plesier Mnr Yssel.

YSSEL:
Dan gaan ek maar. Dankie vir u tyd, Me Player.

YSSEL EXIT BY BUITE DEUR

DOM:
So u gaan my nie str…

POP:

Die man sê mos dis okei.  Totsiens.  YslIk dankie vir u tegemoetkomendheid.  

 
TONEEL 16

POP:
Wat gaan aan met jou?
DOM:
Ek kan myself nie help nie. Sterk mans doen dit vir my.

POP:
Slaan my dood. Waar was ons voor die man opgedaag het?  O ja, by die toets. So?

DOM:
Dit ȉs so…

POP:
Jy bedoel…

DOM:
Ek is in die ander tyd, daar is 'n peanut in my pensie 'n broodjie in my oondjie...

POP:
So jy is in die rug geskop?!

DOM:



Ja!

POP:
Bliksem!  Is jy seker?

DOM:
Kyk self.

POP KYK EN SIT DAN HAAR ARM OM DOM SE SKOUER

POP:
Ek’s so jammer.

DOM:
Wat gaan ek doen, Pop? Dis ‘n katastrofe.

POP:
Ek gaan maak vir jou ‘n koppie tee. Dan werk ons ‘n plan uit.

DOM:
Dankie. Wat sal ek sonder jou doen?

POP EXIT BY HUIS DEUR

BOK ENTER VANAF BUITE DEUR

 
TONEEL 17

BOK:
Ek as jy so sit?

DOM:
Ag, sommer. Wat het jy daar?

BOK:
‘n CD met ligte klassieke musiek wat ek in my motor gehad het. Ons kan dit speel as die
man van die sakemaker hier is.
DOM:

Dankie.

BOK:
Is daar’s ‘n player hier erens?

DOM:
WYS NA HAARSELF  Hallo?   O, jy bedoel ‘n CD bedoel ‘n speler.  Daar's een iewers in
die huis.

BOK:
Eers iets anders..  Dominique, nou dat ons alleen is: wat van ons twee?

DOM:
Ons twee? Wat bedoel jy?
BOK:
Jy weet ek is mal oor jou. Wat hou die toekoms vir ons in?

DOM:
Bok, ek’s getroud. 
BOK:
En?  Dit weerhou jou nie van … jy weet…

DOM:
Ons het goeie tye saam, maar …

BOK:
Maar wat? 



DOM:
Gawie is ‘n … sensitiewe man. Ek moet vir die regte oomblik wag.

BOK:
Om hom van ons te sê?

DOM:
Wel, ja. Wees net geduldig.

BOK:
EK wag geduldig. Maar intussen…  HY NEEM HAAR IN SY ARMS

POP ENTER VANAF HUIS DEUR

POP:
Dominique, hier’s die tee. Oom Bok, wat maak jy alweer hier? Nee, los maar. Ek kan sien.

BOK:
Naand vir jou ook, Pop.

DOM:
Bok het net gou ‘n CD met gepaste musiek gebring vir wanneer die sakekamer man weer
kom. Pop, gaan soek jy en Bok gou ‘n CD speler. Dis erens in die huis.

POP:
Kom, oom Bok.  AAN DOM

POP EN BOK EXIT BY HUIS DEUR

DOM:
SKINK DIE TEE    Dominique Player, jy’s kniediep in die … bollie. Nee, skouer diep. Jy
sal iets moet doen. En ophou om ander dinge te doen.

 
TONEEL 18

CON ENTER VANAF BUITE DEUR

CON:
Naand, Sexy. Wat sit jy so en praat met jouself asof jy probleme het?
DOM:
Hello, Con. Dis goed dat jy hier is. Ons moet praat.

CON:
Ek weet.  Ek wil ook praat.

DOM:
Die ding tussen ons…

CON:

Die tafel?

DOM:

Nee nie dit nie..

CON:

Japan! Dis waaroor ek wil praat. dink jy nie dis 'n goeie idee dat ons twee saam soontoe
gaan nie.

DOM:
Dis oor ons twee wat ek wil praat.

CON:
As ons twee, 'n item is...



DOM:|
Stadig nou. Con. Ek’s getroud.

CON:
Jy’t self gesê dinge tussen jou en Gawie werk nie meer nie.

DOM:
Hy’s ‘n sensitiewe man. Ek kan dit nie aan hom doen nie.

CON:
Ek kan self ‘sensitief’ wees.   NEEM HAAR IN SY ARMS

DOM:
Wag, Con.  HY WAG NIE EN GAAN VOORT.  SY GEE NOG EFFE WEERSTAND EN
GEE HAAR DAN OOR.

POP EN BOK ENTER VANAF HUIS DEUR

POP:
Con, wat maak jy alweer hier?

BOK:
Ja, wat soek jy alewig hier?
CON:
Ek het vir Dominique ‘n boek gebring met oefeninge.

* FOON LUI
POP:
Hallo? Dominique, dis vir jou. Dis die hospitaal.  DOM NEEM DIE FOON

DOM:
Maar ek het dan nounet eers die toets gedoen.

Dominique Player eiendomme....Ja? … Is u seker dis Gawie? Kwarentyn, sê u?  … Ek kom
dadelk.   Nie?  Wanneer dan? …. Goed. Totsiens.   SY LAAT DIE FOON STADIG SAK

POP:
Wat’s dit? Wat het gebeur?

DOM:

Dis Gawie. Hy’s in die hospitaal.

CON:
Wat het gebeur?

BOK:
‘n Ongeluk?

DOM:
Nee.  Veel erger.
POP:
Wat!?  Praat!

DOM:
GAAN SIT  Hy’t een of ander epidemie opgedoen. Hy’s in die waakeenheid, onder
kwarentyn.

POP:
Die uitslag, ek kolle voor die oë…
DOM:
Dis glo ‘n hoog dodelike virus uit Noord Oesbekistan. Niemand word by hom toegelaat
nie. Ek kan eers oor drie uur gaan. Sy kanse om te oorleef is uiters skraal.
BOK:
Uiters skraal?



CON:

Dis nou jammer.

POP:
Arme Gawie.

DOM:
Arme ek.

POP:
Dis nou tyd vir daardie strelende musiek. Bring dit, Bok. Kom, Oom Bok.
Dis beter as ons almal besig bly. Die man van die sakekamer is nounou hier.

POP EN BOK STAP EENKANT

CON:
Nou’s dit tyd.

DOM:
Tyd? Tyd waarvoor?
CON:
Wel, Gawie is op pad uit. Nou kan ons twee se planne inskop.

DOM:
Ons planne? Inskop?

CON:
Ons twee, jy weet. Met die djoudjou en geld vir Japan.

DOM:
Ek’t nie nog krag daarvoor nie. Dinge raak nou te veel.

POP:
Con, vat hierdie daggaplant hier weg. Hier's iets op Facebook.

DOM:

Wat? Ek's amper te bang om te kyk. KYK Dankie tog!

POP:

Wat's dit?

DOM:

Ek het gelukkig perongeluk die verkeerde foto na die verkeerde ontvanger gestuur.

POP:

Jy bedoel?

DOM:

Ek het 'n foto van my hondjie en nie van my katjie gestuur. Dankie tog!

POP:

Dit kan jy weer sê. SIEN CON RAAK Nee Con! Jy kan nie die plant daar sit nie, wag laat
ek jou kom help.

CON EN POP EENKANT

BOK:
Dominique, ek wil nie onsensitief klink nie, maar dis vir die beste?

DOM:
Vir die beste?

BOK:
Met Gawie op pad uit, kan ons twee … nader aan mekaar beweeg.



DOM:
Jy is onsensitief. Gawie bly my man.

BOK:
Jy’t self gisteraand gesê wat ons het, is spesiaal en dat ek alles is wat jy in ‘n man soek.

DOM:
Ja, maar…

BOK:
DRAAI NA DIE ANDER   Mense, ek het ‘n aankondiging om te maak.

DOM:
SMEKEND    Pop!  Help! Die balle is besig om te val…

BOK:
Dis tyd dat amal maar kan weet. Ek en hierdie wonderlike vrou het besluit…

* VISUAL CUE - BACKTRACK (SOME ENCHANTED)
CON: 
Mense mense. Ek het ook 'n aankondiging om te maak.  

POP:
Balle orals!

CON:
Ek en Dominique het planne om …

 
TONEEL 19

YSSEL ENTER VANAF BUITE DEUR

YSSEL:
Naand mense. Me Player, ek wou net weer kom hoor of ek reg gehoor het.

POP:
Agge nee Meneer Yslik. Dis baie ongeleë. Me Player het pas baie slegte nuus gekry.

YSSEL:
En wat mag dit wees?

DOM:
My man is besig om te sterf.

YSSEL:
En is u ontsteld daaroor?
CON EN BOK:
Nee, natuurlik nie

POP:
Nie julle nie!

DOM:
Natuurlik is ek ontsteld. Baie ontsteld.

YSSEL:
Dit is inderdaad slegte nuus.   VAT HAAR HAND.  Ek is so jammer om dit te hoor.
DOM:
Dankie. Dis gaaf van u.   U’s sterk èn sensitief.  

POP:
AAN YSSEL   As jy ons nou sal verskoon…

DOM:



Dis vir my ’n groot skok , die ding oor my man.

YSSEL:
VERSIGTIG   Jy sê jy voel iets vir jou man, vir Gawie?

DOM:
Hy frustreer my as hy so onseker oor dinge is. Maar ek gee regtig om vir hom.

YSSEL:
GAWIE STEM    Dankie.   YSSEL STEM   Ek bedoel, regtig?

DOM:
Nou dat hy op sterwe lê, besef ek eers werklik wat hy vir my beteken.

BOK EN CON KYK VERDWAAS EN SELFS GESKOK NA MEKAAR

Yssel:
Jy gee om vir hom?  Jy bedoel omgee soos in jammer kry?

DOM:
Nee. Ek’s regtig lief vir hom.

POP:
Maar wat van hulle?  

BOK EN CON:

Ja! wat van ons?

DOM:

Con? Ek wens ek kon. En Bok, jy's bev..ange maar Gawie is die man vir my.
YSSEL:
Dankie Dominique. Ek het dit nooi geweet nie.

POP:
O, dis so mooi…

BOK:
Nee, Meisiekind, Jy’s net oor-emosioneel. Jy kan ‘n veel beter lewe hê …

CON:
Wat van my? En wat van Japan …

DOM:
Nee. Al lê my man op sterwe, weet ek…

DIE LIGTE BEGIN FLIKKER

Pop:
Eskom  alweer!

 
TONEEL 20

DIT WORD VIR ‘N PAAR OOMBLIKKE SWART.  WANNEER DIE LIGTE WEER
AANGAAN, IS DOM EN YSSEL IN OMHELSING SOWEL AS BOK EN CON. CON
LOS DADELIK, MAAR BOK HOU VIR CON LANGER AAN SY SKOUERS

BOK:
Ek … vir ‘n oomblik het en gedog…

DOM EN YSSEL HOU BIETJIE LANGER VAS

YSSEL:
Ekskuus.  Ek kon my nie keer nie.

DOM:



Jy … voel bekend …

BOK:
AAN CON   Jy sê jy’s ‘n weeskind?

CON:
Ja. Hoekom?

YSSEL:

Dominique, ek moet iets bely…

DOM:
Ek verstaan nie…

BOK:
Toe ek en jy nou-nou … omhels het.

CON:
Ja, wat daarvan?
BOK:
Ek het ‘n hangertjie om jou nek raakgesien.

YSSEL:
Ek is jammer ek het jou bedrieg. Ek is nie regtig Ace Yssel nie.

POP:
Wat die doner gaan hier aan?

DOM:
Nie Yssel nie?  Ek verstaan nie…

GAWIE:
Dis ek, Gawie.
DOM:
Gawie??  En verstaan nie…

BOK:
Die hangertjie. Waar het jy dit gekry?

CON:
Dit was glo om my nek toe ek by die hospitaal gelos is.  Dis ‘n halwe
hartjie.  Hoekom?

BOK:

Ek het 'n soortgelyke hangertjie. Kom ons kyk of die twee helftes pas.
 BOK GEE SY HANGERTJIE VIR CON.  HY PAS DIE TWEE.

 POP:

 Bliksem  

DOM:
Gawie, my man! Is dit jy?!

POP:
Goeie bliksem!

GAWIE:
Ek is so jammer.  Ek moes dit seker nie gedoen het nie.

DOM:
So, jy’s nie besig om dood te gaan nie?
GAWIE:
Nee! Jy kan maar sê ek het uit die dood opgestaan – omtrent soos Aardklop! eintlik was ek
nooit regtig siek nie



DOM:

So jy't my verneuk?!

POP:

Hierdie is beter as 7de laan.

BOK:
Jou Ma was baie jonk.  Sy’t nie geweet wat om te doen toe sy uitvind sy
verwag jou nie.
CON:
Toe los sy my op die hospitaal stoep sonder om vir jou iets daarvan te sê?
BOK:
Ja. Al die jare soek ek onverpoos na jou. En nou’t ek jou gekry.

POP:

Mens sou sweer ons is in Binnelanders


DOM:

Hoe durf jy so met my gevoelens speel? Ek is woedend! Ek is lus en...

GAWIE:

Genoeg gepraat vroumens! Kom hier!

DOM:

Oeh my sterk man, jy doen dit vir my!

GAWIE:

Jy't die toets geslaag. Ek weet jy is lief vir my en net vir my.

DOM:

Van nou af dra jy die broek in die verhouding, kom hier jou rowwe bliksem!

POP:

Buite in die strate was jakarandas uit hul nate.
CON:
Het jy en my Ma…?

BOK:
Ja oggend, middag en aand....oh Nee. Ons paaie het geskei.

CON:
Dit beteken dat jy … my Pa is…

BOK:
En jy my lank verlore seun en uiteindelik 'n erfgenaam!

CON:

My eie pa!

POP:
Wat van my?

DOM:
Gawie ek is so jammer dat ek met jou gemors het.

GAWIE:
Ag dis okay... ek bedoel waag dit net weer!  VAT VERBAAS AAN SY EIE LYF   Kyk, ek
kan dit waag!



POP:
Wat van arme ek?

DOM:
Daar’s nog net een klein dingetjie... Ek eh... ek... ek..

POP:

Sy verwag!

GAWIE:
Verwag?!  Yes! Die dokter was toe reg. Hy’t net vandag vir my gesê die snip-snip het toe
nie gewerk nie!

DOM:
Jy bedoel…?  Jy gee nie om nie?

GAWIE:
Naruurlik nie!    STERK   Kom hier, my vrou!

HULLE OMHELS MEKAAR

* SIT SOLANK SAKEMAN MIC AAN
POP:
Hey!! wat van my?

SAKEMAN ENTER VANAF BUITE DEUR

SAKEKAMER MAN:
Juffrou, om te kan kophou te midde van soveel chaos, moet jy goed wees.  Ons het toe
besluit om eerder vir jou te benoem as sekretaresse van die jaar!

POP:

Uiteindelik is al die balle in die lug.

* GO PLAYOFF


