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KARAKTERS ( in volgorde van verskyning) 

Mercia Verloren-van-Themaat 

Walter Hahn(Afrikaanse wal-; Haan.) 

Janie de Jager (Afrikaanse ja-) 

 

TYD :   'n Warm dag in Februarie 

 

PLEK :  Edwardiaanse woonstel in Riviera, Johannesburg  

Middelverhoog agter is 'n voorportaal met 'n voordeur wat oop-

maak op 'n gang. 2 groot blompotte. Agter OPS (verhoog regs) is 

badkamerdeur. PS is kombuisdeur. PS voor is leefvertrek met 'n 

deur na slaapkamer. Rusbank en twee stoele, los antieke stoel, 

staankas met groot beeld op, tafel, klavier. Voor OPS is studeer-

kamer wat oorgeverf word. Meubels toe onder lakens. 'n Deur na 

klein kleedkamer. Blikke verf en kwasse op skraagplanke wat rus 

op vier trapleertjies. 

 

VERTALERSNOTA 

Om 'n situasie- en dus woordkomedie te vertaal, bied besondere 

uitdagings. Allereers wil ek nie die oorspronklike teks platvloers 

maak of die styl verander nie. Oorbodige kragwoorde is nie nood-

wendig snaaks nie. Ek het wel die stuk verplaaslik, maar die 

gebruik van te veel Engelse woorde vermy, anders kon dit net 

sowel in Engels aangebied word. Verder is dit nie altyd moontlik 

om op 'n oorspronklike trefreël 'n vertaling te gee nie. Wat jy egter 

op een plek inboet, baat jy weer op 'n ander. Ek poog altyd om nie 

net die teks nie maar ook die karakters te vertaal. Walter en Mercia 

se spraakpatrone wissel na gelang van omstandighede en ek het 

daarby probeer hou omdat dit die komedie verskerp. Ten einde 

outeursregskending te voorkom, haal ek vir Walter se 'optredes' 

aan uit Die Heks (C Louis Leipoldt) en Die Drie Van Der Walts 

(Ernst Schlengeman) maar ek het groot vryhede daarmee geneem. 

Ek vertrou dat regisseur, spelers en gehoor dit sal geniet!   Wim     
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     BEDRYF EEN 

    

[MERCIA KOM UIT DIE SLAAPKAMER 

GEKLEE IN JAPON. SY KYK NA 'N LEË 

SJAMPANJEBOTTEL EN TWEE GLASE EN 

GAAN DAN NA DIE BADKAMER. VOOR- 

DEUR GAAN OOP EN WALTER KOM  IN. 

DRA 'N VERSLETE HEMP EN JEANS EN 

MOTORFIETSHELMET. OM EN BY 58 EN 

VERRINNEWEERD.  HET 'N OU  PLASTIEK-

SAK EN TASSIE. KYK  ROND. EERSTE BE-

SOEK. GAAN NA DIE LEEFVERTREK, KYK 

BY DIE KAMERDEUR IN, GAAN TERUG NA 

PORTAAL EN DAN STUDEERKAMERDEUR. 

GAAN IN EN KYK] 

 

WALTER : Smaak my ek kan gelukkig wees hier [HEL-

    MET AF. OORPAK UIT PLASTIEKSAK. 

    TREK DIT AAN. KRY ELEKTRIESE  

    KETEL, STAP NA BADKAMER. MERCIA 

    GIL. HY GEE HAASTIG PAD EN TREK 

    DEUR AGTER HOM TOE. OOR VOLG-

    ENDE TWEE SPREEKBEURTE GAAN 

    HY NA VOORDEUR, KYK NA  NOMMER 

    EN KOM WEER IN. BESLUITELOOS] 

 

MERCIA : [AF] Wie is jy en wat de joos soek jy hier? 

 

WALTER : [BAIE OPGEWEK]'Skies, mevrou, maar ek't 

    niemand hier verwag nie. 

 

MERCIA : [VERSKYN UIT BADKAMER,  NOU IN 

    HANDDOEKJAPON] Ek ook nie! 
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WALTER : Ek is van Bouwman en Bouwer Bouers. Hulle

    't gesê die woonstel is leeg tot Maandag en ek 

    het drie dae om die studeerkamer oor te verf. 

 

MERCIA : Jy het tien volle dae gehad om die studeer-  

    kamer oor te verf! 

 

WALTER : Nie ek nie, mevroutjie. Steyn was op hierdie 

    jop, maar hy's af siek. Sy rug het gekalf.  

 

MERCIA : Toe ek met meneer Bouwman  gepraat het  

    voor my vakansie in die Seychelles het hy my 

    verseker my man se studeerkamer sal oorge-

    verf wees as ek terugkom. Ek het gisteraand 

    gearriveer en kyk net hier! 

 

WALTER : Is so, ja, reg. Dis Steyntjie se rug se ou laai. 

    Dis weer uit. Hy't 'n werwel op 'n senuwee... 

    Dan kry sy bene die bibberasies.  

 

MERCIA : Hoekom het meneer Bouwman nie iemand  

    anders gestuur nie? 

 

WALTER : Hy het. Vir my. 

 

MERCIA : Voor vandag! Voor vandag! My man keer  

    vanaand terug en sal in sy studeerkamer wil 

    werk, maar dis onmoontlik! Het jy dit gesien?! 

 

WALTER : Mevroutjie, ek het 'n ogie gegooi... en sonder 

    om ou Steyntjie te na te kom, meen ek sy  

    beentjies het al gebewe toe hy in daai kamer 

    was. Ek moet sê...lyk bietjie of iets daar kan 

    uitbroei. 
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MERCIA : Ek sal dit nie duld nie. Meneer Bouwman  

    het my plegtig belowe.....Ek het hom gesê hy 

    het tien dae om die vertrek klaar te maak en 

    dat ek op 11 Februarie terug is. 

 

WALTER : Nee, mooi, sorteer dit uit met hom. [SY  

    SKAKEL] 011 677 5429. 

 

MERCIA : Ek ken die nommer! Meneer Bouwman, asse-

    blief.... A! Dit is mevrou Verloren-van-  

                        Themaat. Een van jou manne het nou net op- 

                         gedaag. Ek het verwag dat my man se studeer- 

                         kamer geverf en die woonstel leeg sal wees...  

[WALTER LUISTER MET AANDAG]                                                                                                                                                  

Die studeerkamer is half klaar en  terwyl ek 

onder die stort is, stap een van jou manne net 

in!....Nee....Meneer Bouwman, ek het nie gesê 

ek is uithuisig tot die 14de nie. Dis tog 

Valentynsdag! Ek het uitdruklik gesê die 

11de... Ja, ek weet een van jou manne is siek... 

Ja, ja, ek het gehoor van sy rug....Wel, meneer 

Bouwman, ek is diep teleurgestel. Almal het 

julle firma sterk aanbeveel. Tot siens!! [LUI 

AF] Hy kon my ten minste geskakel en ingelig 

het dat hy vandag iemand stuur. 'n Bietjie 

ordentlikheid is seker nie te veel gevra nie? 

 

WALTER : Ek meen hy't nie gebel nie, want hy't gedink 

    hier's niemand nie. Het hy mevrou se   

    selnommer? 

 

MERCIA : [GEE HOM 'N KYK] 

 

WALTER : Goed, wil mevrou dat ek spat? 
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MERCIA : Wat spat? 

 

WALTER : Waai. Padgee. Verkas. 

 

MERCIA : Moenie verkas nie! Om hemelsnaam! Nie nou 

    dat jy tog hier is nie. 

 

WALTER : Maar as mevrou my nie hier soek nie.... 

 

MERCIA : Nee....ja! 

 

WALTER : Ek kan gaan en weer terugkom. 

 

MERCIA : Nee! Nee! Jy is nou hier. Bly en gaan voort  

    met  die werk. 

 

WALTER : Maar as dit mevroutjie nie pas nie... 

 

MERCIA : Dit pas my. Ek is bly jy is hier. Bly net hier. 
 

WALTER : Ek is net so bly, mevrou. [SKIELIK   

    HOOGDRAWEND] Die vlugtige blik op u 

    beeldskone liggaam het my so 'n gevoel van 

    die....estetiese gegee. Water wat teen u af  

    dartel. Dit het my herinner aan Millais se  

    skildery van die Griekse godin wat uit die  

    rivier verskyn. Ek dink dit word 'Diana wat  

    bad' genoem. Ken mevroutjie dit? Of dalk vind 

    u nie aanklank by die pre-Raphaeliete nie? 

 

MERCIA : [OORBLUF] Ek dink nie- [IN 'N HOEK]  

    Kan jy nou lostrek? 

 

WALTER : [GEWONE WALTER] Wat lostrek? O, met 

    die werk. Ek kan. 
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MERCIA : Dit is met jou meneer Bouwman wat ek die  

    appeltjie te skil het. Teen jou het ek niks.  

    Jy voer maar net opdragte uit en dit is hy  

    wat vir jou sê om sommer hier in te bars  

    sonder om my vooraf te waarsku!! 

 

WALTER : Nee, maar dan moet jy dit met hom uitpraat, 

    my ding. Ek's maar net sy aflosverwer.  

    Gisteraand het hy my gebel oor hy 'n drie dae 

    joppie vir my het en hier is ek. 

 

MERCIA : [SUG] Ek veronderstel soos dit deesdae gaan, 

    moet ek dankbaar wees dat daar iemand is wat 

    die verwery kan klaarmaak. 

 

WALTER : Dis ou Steyn se rug. 

 

MERCIA : Ja, seker, maar hier is ek met al die meubels 

    opmekaar gestapel en nog net die onderlaag is 

    geverf. 

 

WALTER : Dit spring eensklaps opsy en sy bene ruk-en-

    pluk. Asof dit  elektriese skokke kry. Hy loop 

    skielik soort van so... [DEMONSTREER] 

 

MERCIA : [WIL NIE BETROKKE RAAK NIE] Jy is 

    hier en ek hoop jy sit die goeie werk voort. 

 

WALTER : Wat hy moet doen, is om vir 'n week lank op 'n 

    plank te lê en dan is hy dooddollies. 

 

MERCIA : Orrelstryk! Verskoon my. Hier is my man se 

    studeerkamer. [GAAN IN. WALTER VOLG 

    EN KYK ROND VERAL NA MEUBELS 
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    IN MIDDEL] So, jy kan net voortgaan? 

 

WALTER : Tjop-tjop los ek dit op! 

 

MERCIA : Orrelstryk! Meneer Bouwman het jou sekerlik 

    verduidelik wat ek wil hê. 

 

WALTER : Twee lae 'Arctic white' en vir die houtwerk  

    'heritage green'. 

 

MERCIA : Orrelstryk! Hier is 'n klein kleedkamer met   

    [MAAK DEUR OOP] toilet en wasgeriewe 

    dus is jy heeltemal  onafhanklik. Jy hoef glad 

    nie deur die woonstel te gaan vir enige iets nie. 

    Jy kan die ketel ook daar volmaak. 

 

WALTER : Ja. Dis baie handig, mevroutjie. 

 

MERCIA : [GLIMLAG STEEDS INNEMEND]   
    Orrelstryk. Dan laat ek dit oor aan jou. [STAP 

    UIT EN AF NA SLAAPKAMER]   

 

WALTER : Orrelstryk!?! [SNORK. HAAL CD-SPELER 

    EN CDs UIT. SOEK. SIT EEN IN.   

    MOZART SE HORINGKONSERT. LIG  

    LAKENS OP EN  KYK NA MEUBELS.  

    LEES 'N DOKUMENT OF WAT OP DIE 

    LESSENAAR. LIG NOG 'N LAKEN. KRY 

    TELEFOON. GAAN UIT EN KLOP  

    SAGGIES AAN OOP LEEFVERTREK-  

    DEUR. WAG. KLOP WEER. WAG.   
    Mevrou, ek verwag 'n werksoproep. Is dit  

    orraait as ek hierdie nommer gee? My selfoon 

    het nes Steyn se rug gekraam. [WAG.   
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    TERUG NA STUDEERKAMER, LOS  

    DEUR OOP EN SKAKEL NOMMER.  

    WAG] O, hallo, Dawid! Dis Walter. Ek is by 

    011 683 4567 tot Sondag....Lekker oortyd....Ja.   

    Reg, ja....Nee, goed....Tjeers. [SIT FOON  

    NEER EN MAAK VERFBLIK OOP.  

    VOORDEURKLOKKIE. HY GAAN NA  

    VOORPORTAAL. KYK NA VOORDEUR 

     EN GEE EEN TREE IN LEEFVERTREK 

     IN]  Voordeur, mevrou! [VOORDEUR- 

     KLOKKIE. HY TREK SY SKOENE UIT 

     EN STAP DEUR LEEFVERTREK. KLOP 

     AAN KAMERDEUR. MERCIA KOM UIT 

     BESIG OM HUISJAS VAS TE MAAK]   

     Daar's iemand by die voordeur, u hoogheid. 

 

MERCIA : [ERGERLIK] Ja, ja! Ek het die klokkie  

    gehoor. Ek wou nie onmiddellik gaan   

    oopmaak nie omdat ek nog aantrek. As die  

    voordeurklokkie weer lui, maak asseblief asof 

    jy dit nie hoor nie. 

 

WALTER : Maak so, u hoogheid. 

 

MERCIA : Gaan jy net aan met jou werk.... [GLIMLAG 

    INNEMEND] as jy nie omgee nie. 

 

WALTER : Nes mevroutjie sê. Sorrie dat ek gepla het. 

     

    [VOORDEURKLOKKIE LUI] 

 

MERCIA :  Draai asseblief  daai lawaai sagter. 

 

WALTER : [TERUG NA STUDEERKMAMER] 
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MERCIA : [VERSORG HARE VOOR SPIEËL, GAAN 

    NA VOORPORTAAL EN MAAK DEUR 

    OOP] 

 

JANIE  : [BY VOORDEUR. GLIMLAG DADELIK. 

    SY KAN IN DIE STUDEERKAMER KYK, 

    MAAR KAN WALTER NIE SIEN NIE] 

 

MERCIA : [GLIMLAG BELEEFD] 

 

JANIE  :  Mevrou Verloren-van-Themaat? 

 

MERCIA : Ja? 

 

JANIE  : O, ja. Die einste jy. Verskoon my dat ek  

    staar. Dis maar net dat jy gisteraand soveel  

    jonger gelyk het toe jy in daai restaurant my 

    man se hand vasgehou het. 

 

MERCIA : [OOMBLIK] Waarvan praat jy?! 

 

JANIE  : [GIL SKIELIK] Jou blessit tert! * [OOM- 

    BLIK. VRIENDELIK] Mag ek inkom? 

 

WALTER : *[MAAK VERFBLIK OOP EN HOOR  

    ALLES] 

 

MERCIA : Ken ons mekaar? [ALT:  Het ons al ontmoet?] 

    [GLIMLAG VIR JANIE WAT OOK  

    GLIMLAG EN HULLE RAAK   

    GEWIKKEL IN 'N SJARMEWEDSTRYD 

    WAAR DIE EEN WAT EERSTE KWAAD 

    WORD DIE VERLOORDER SAL WEES] 
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JANIE  : Nee, maar ek is seker jy wil nie dat al jou bure 

    hoor jy't 'n ding aan met my man nie. Ek was 

    nie onbeskof nie, mevrou Verloren-van-  

    Themaat, maar gisteraand het ek rêrig gedink 

    ons is omtrent ewe oud. Dis hoekom ek nou so

    verbaas is. Ek het buite  gestaan en natuurlik 

    was die ligte dof en die ruite is gerookte glas 

    en... En ek reken dis hoekom ek die indruk  

    gekry het jy is nader aan 30 as aan 50. My  

    fout. Is Bertus nog hier? 

 

WALTER : [SKUIF VERFBLIK NADER AAN DEUR] 

 

MERCIA : [BELEEFD] Ag, dit spyt my werklik, maar ek 

    is bevrees jy verwar my met iemand anders... 

 

JANIE  : Hu-uh. Jy's die vrou wat ek by my man gesien 

    het. Vanoggend lyk jy heelwat ouer, maar jy is 

    die selle vrou van gisteraand  by Isabella. 

 

MERCIA : Isabella wie? 

 

JANIE  : Die res-tau-rant in Sand-ton. Jy's so gelukkig. 

    Hoeveel kere het ek al vir Bertus gevra om my

    soontoe te vat, maar hy kerm dis te ver en te 

    duur. Dis getroude lewe vir jou! O, nee, jy is 

    wragtag die selle vrou. Kerslig is baie vleiend, 

    nè. Maar as jý my verbaas, verstóm Bertus my 

    want... 

 

MERCIA : Bertus wie? 

 

JANIE  : Want hy gaan nie gewoonlik vir ouer vroue nie 
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MERCIA : Ekskúúúús?! 

 

WALTER : [TOT BY DEUR OM AF TE LUISTER] 

 

JANIE  : [ROEP]  Bertus?! 

 

MERCIA : Hier is g'n Bertus nie. 

 

JANIE  : Omdat hy my vroeër gebel het en gesê het hy 

    praat uit Saint Lucia, het ek gemeen hy's nog 

    hier by jou in Riviera. [KORT POUSE] Is hy 

    dan vroeg weg? Ek wonder waar is hy? Hy  

    kan nie op kantoor wees nie, want hy kom  

    kastig eers Sondag terug van die visvang-  

    trippie. Dalk is hy nou-nou weer hier. 

 

MERCIA : [ONGEDULDIG EN UIT DIE HOOGTE] 

    Dit spyt my werklik, maar ek het nie die  

    vaagste benul waarna u verwys nie.  

 

JANIE  : Mevrou Verloren-van-Themaat, moenie my  

    twak verkoop nie! 

 

WALTER : [MAAK SY KOSBLIK OOP, GAAN SIT 

    OP 'N TOEGEGOOIDE STOEL EN EET. 

    HY HOU AAN KOU EN RAAK AL HOE 

    MEER BETROKKE BY DIE INTRIGE] 
    

MERCIA : [SOOS TEVORE] Jammer, maar ek weet  

    werklikwaar nie waarvan jy praat nie. 

 

JANIE Ag, bollie! [BABBEL VROLIK VOORT] Jy 

kan jou indink hoe verbaas ek was toe ek 

gisteraand soos gewoonlik by my  huis sit 

en ’n vriendin bel my en vra: “Waar's Bertus?” 
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En ek sê: “Vang vis in Kwazulu-Natal.” En sy 

vra: “Is jy seker?” En ek sê: “Ja. Hy't my tien 

minute gelede uit Saint Lucia gebel.” En sy sê: 

“Ek weet vliegtuie is vinnig, maar darem seker 

nie so vinnig nie. Ek het hom nou net in 

Isabella in Sandton gewaar.” En ek vra: “Het 

jy hom gesíén?” Toe sê sy: “Ja, ons het gaan 

fliek en toe sommer ‘gewindow shop’ en wou 

die kunswinkel sien en langsaan sit Bertus in 

Isabella en hy bestreel so 'n oordeftige vrou.” 

Ek sê: “Dis onmoontlik!” En sy kap terug.  

“Het  ek ook gedink, toe stap ek in om kastig 

te hoor of daar 'n oop tafel is, maar ek hou my 

lyf skraal, en dit was vir seker jou Bertus.” 

Nou, na sy my dit vertel het, het ek in my kar 

gespring en Sandton toe gejaag en was net be-

tyds  om te sien hoe julle Dom Pedros eet... 

 

MERCIA : Ek uh... 

 

JANIE  : Toe drink jy 'n likeur en hy 'n konjak en toe  

    julle opstaan, het ek agter die roltrap gaan  

    wegkruip en gesien hoe julle afry. Ek het julle 

    agtervolg tot julle in jou kar geklim en gery  

    het. Voel my ek's met 'n byl gekap! Jy kan mos 

    nou dink! Maar gelukkig het ek jou kar se 

nommerplaat neergeskryf. [WALTER IS 

BEÏNDRUK]Toe gaan ek vanoggend Linden 

polisiestasie toe en sê ek het 'n vrou gesien wat 

haar oorbel laat val het, maar sy het my nie 

gehoor roep nie. Toe gee ek hom jou registra-

sienommer en wag so 'n rukkie. Hy kyk op die 

Munisipalteit se web en sê hy kan nie vir my 

die inligting gee nie, hy sal die vrou bel, maar 
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ek kan onderstebo lees en het jou naam en 

adres gesien toe hy dit neerskryf. En siedaar! 

Hier is ek. Vir 'n onderonsie! 

 

MERCIA : Ek weet nie wie jy is en waarvan jy praat nie! 

 

WALTER : [KAN NIE SIEN NIE, MAAR DRUK OOR 

    BYNA TEEN DEUR] 

 

JANIE  : [RUK HAMER UIT HAAR MANDJIE EN 

    SLAAN BLOMPOT STUKKEND] 

 

WALTER : [SKRIK, SKOP BLIK OM EN HOU HART 

    VAS] 

 

    [LANG POUSE] 

 

JANIE  : [GLIMLAG VIR MERCIA] Kom nou,  

    mevrou van Tamatie,  geen bog nie.[Die foute  

wat W met name maak, is per abuis, Janie s'n 

t.o.v. M is sarkasties] Jammer oor die blompot, 

maar ek het jou twee waarskuwings gegee. 

Wees regverdig. Twee keer. Dis die hamer wat 

ons saamvat as ons gaan uitkamp. Dis om tent- 

penne in te kap. Ek het dit in die buitekamer 

gaan haal ná Bertus vanoggend so wrintiewaar 

weer gelieg het dat hy van Saint Lucia af bel.  

Ek wou sy kop daarmee infoeter, maar ek dink 

jy kan ook 'n hou kry as jy aanhou met my 

praat asof ek 'n semelbrein is. 

 

MERCIA : [STAAR NA HAMER] 

 

JANIE : [WEER GEMOEDELIK; GESELSERIG]   
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Hoe ook al, as die polisie jou laat weet van die 

oorbel, wees so gaaf en sê dis joune en 

wanneer jy dit gaan haal, dan pos jy dit vir my. 

Dis my gunsteling paar. Ek gee jou my adres... 

[SIT MANDJIE NEER; GRAWE DAARIN] 

 

MERCIA : Ek is uit my hart uit jammer, en gee nie om as 

    jy my met daardie hamer kap nie, maar ek  

    weet waaragtig nie waarvan jy praat nie. 

 

JANIE  : Bedoel jy die polisie het vir my gelieg!!? Jy is 

    nie mevrou Mercia Verloren-van-Themaat van 

    woonstel 6, Riviera Mansions nie? En jy besit 

    nie 'n silwer Megane met die nommerplaat  

    WJV 460 GP nie? Die een hier onder in die  

    parkeergarage. Jy't gedink julle sekuriteit is so 

    goed, nè? R100 en toe is die wag se arm so  

    slap soos 'n seekat s'n. In elk geval, hier's my 

    adres. In Linden. Vir die oorbel. [PLAAS  

    KAARTJIE IN BAK OF SKRYF NEER EN 

    PLAAS IN BAK] Geregistreerde pos, hoor. 

 

MERCIA : Dit spyt my. Ek het geen benul wie jy is nie. 

    Jou man is nie hier nie. Wie hy ook al is. Ver

    -skriklik jammer, maar ek kan jou nie help nie. 

 

JANIE  : Dis onbelangrik. As hy hier was, sou dit lekker 

    wees om daai duur gekroonde tande in sy keel 

    af te moker. Dit terloops. Maar dis eintlik jou 

    man wat ek kom sien het. Willem volgens die 

    foongids. Waar kry ek vir Willem? 

 

MERCIA : Nie hier nie. 
 

JANIE  : So't ek aangeneem, jou dom teef. Nooit ge- 
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    meen hy sal hier wees terwyl jy en my man  

    hier vroetel nie. Wanneer is hy by die huis? 

 

MERCIA : Ek is nie seker nie. Hy is oorsee op 'n sakereis. 

 

JANIE  : Maak nie saak nie. Ek sal weer kom. Wil net 'n 

    vinnige woordjie met hom wissel. Ek wil hom 

    net insê met watse melktert hy getroud is. 

 

WALTER : [LEUN IN KORT POUSE VORENTOE  

    OM BETER TE KAN HOOR] 

 

JANIE  : Hy's seker net so lank weg as Bertus. 

 

MERCIA : Geen benul nie. 

 

JANIE  : Omdat Bertus my gebel het om te sê hy is  

    vanaand terug,  wil ek raai jou man kom seker

    omtrent die selle tyd aan. [GEEN REAKSIE] 

    Moenie jou kop breek nie. Ek val later weer in.  

 

MERCIA : Ek sien! 

 

JANIE  : Sommer uit nuuskierigheid: het Bertus jou ook 

    op die lyf geloop soos al sy ander slaapsels? 

 

MERCIA : Watse slaap...sels? 

 

JANIE  : [LAG] Jy't tog seker nie geskiem jy's die  

    eerste of enigste nie! Genade ons. Hy't al  

dosyne donsies gehad van ons getroud is.  

Gewoonlik loop hy hulle Saterdae raak as ek 

by oudhedeveilings  is en hy my winkel moet 

oppas. Ek neem hom nie heeltemal kwalik nie. 
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Hy's so 'n aantreklike swerkater. Die laaste 

slaapsel was koppig. My lank gevat om van 

haar ontslae te raak, maar uiteindelik het ek. 

Ek het haar in 'n die Roastery opgespoor en 'n 

cappuccino in haar  oor gesmyt. Sy moes sewe 

steke kry. Die  cappuccino was nog in die 

koppie. 

 

MERCIA : Vir oulaas, jammer, maar ek het geen benul  

    waarvan jy praat nie, mevrou De Jager! 

 

JANIE  : Natuurlik nie. Dis hoekom jy my mevrou De 

    Jager noem. Geweet jy sal dit een of ander tyd 

    uitblaker as ek lank genoeg torring. [SY  

    STRAAL] Ek sê jou wat. Ek loer so teen  

    vyfuur weer in. Teen daai tyd het jy dalk al  

    meer nuus oor jou man se aankoms. As jy nie 

    het nie, is dit ook orraait. Dan kom ek   

    môre weer. Kry ek hom dan nog nie, dan kom 

    ek maar weer. Soos die liedjie. 'Hier's ek weer, 

    hier's ek weer met my hamer voor jou deur'.... 

 

MERCIA : Ek sien. 

 

JANIE  : Goed, klim maar terug in die bed. Jammer ek 

    het jou slaap versteur. Dis daai sluwe man  

    van my wat jou heelnag wakker hou. G'n  

    wonder jy lyk vanoggend so opgebruik nie.  

    Dis duidelik hoekom jy 'n bietjie laat moes  

    lê. Vergewe my dat ek jou gesteur het. 

 

MERCIA : [HAAR BESKAAFDE UITERLIKE WIL 

    KRAAK, MAAR SY HERSTEL] Jy het my 

    hoegenaamd nie gesteur nie. 
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JANIE  : [GLIMLAG ONNUTSIG]  Maar, ek sal,  

    Mercia, ek belowe jou. [PLAAS HAMER IN 

    MANDJIE] Sien jou later! [WUIF MET  

    VINGER] 

 

MERCIA :  [KLAP DIE DEUR TOE. JANIE  SE  

    GEGIGGEL HOORBAAR AS SY   

    WEGSTAP. MERCIA LEUN SWAAR  

    TEEN DIE DEUR MET GESLOTE OË EN 

    PROBEER EWEWIG HERWIN] 

 

WALTER : [MAAK KOSBLIK TOE EN ROER VERF] 

 

MERCIA : [GAAN STADIG NA LEEFVERTREK. 

    STAAN STIL. BESEF. GAAN NA 

    STUDEERKAMER. HOOGDRAWEND  

    EN BAASSPELERIG MAAR MET   

    BEWENDE STEM] Gee jy om om die deur 

    toe te hou? Ek wil nie hê die reuk van verf  

    moet regdeur die woonstel dring nie.  

 

WALTER : Tot u diens, madame. 

 

MERCIA : [TREK SY DEUR AGTER HAAR TOE,  

    GAAN NA LEEFVERTREK, TREK DEUR 

    AGTER HAAR TOE EN BEGLUUR DIT. 

    SY IS BLOEDLOOS] Ag, genade tog, laat 

    my net sterf! 

 

[WALTER MAAK DIE STUDEERKAMER-

DEUR VERSIGTIG OOP EN LOER NA DIE 

TOE LEEFVERTREKDEUR. KATVOET TOT 

DAAR EN DRUK SY OOR DAARTEEN. 

MERCIA STROMPEL NA RUSBANK. SIT EN 
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STAAR.  WALTER LOER DEUR 

SLEUTELGAT]   

 

MERCIA : Ag, Willie! Jy gaan my doodmaak. Dood- 

    maak! [STAAN OP EN BEL. WALTER  

    HAAS TERUG EN TEL ANDER FOON  

    OP] Dis Mercia, Elsabie... Dankie dat jy  

    aanbeveel het ek moet by Isabella gaan eet!  

    [WALTER KNIK EN GLIMLAG MET  

    ONNUTSIGE AFWAGTING] Omdat Bertus 

    se vrou ons daar gesien het!... Sy was nou net 

    hier en sy het een van my duurste vase met 'n 

hamer stukkend gekap... Dis een van 'n stel... 

Ja, maar vanaand gaan sy vir Willie vertel. My 

hele lewe is verwoes omdat ek gisteraand by 

Isabella was!... Ja, goed, maar volgende keer 

as jy by 'n goeie restaurant eet, hou asseblief  

jou groot snater! [SIT FOON NEER.  

WALTER OOK. MERCIA VEE MOEG  

OOR HAAR VOORKOP EN SAK WEER 

OP RUSBANK NEER. WALTER ROER 

DIE VERF, DAN GAAN HY NA DIE 

VOORPORTAAL, BESKOU DIE SKER- 

WE, LOER DEUR SLEUTELGAT, STREK 

EN KLOP. MERCIA WIP] 

 

MERCIA : O, koek! [PLAAS HAND OP HYGENDE  

     BORS] 

 

WALTER : Mevrou? 

 

MERCIA : Ja? Kom in, kom in! 

 

WALTER : [MAAK DEUR STADIG OOP EN STEEK 
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     KOP  VERSKONEND OM ASOF HY 'N  

     BUTLER IS EN DIE GESIN PAS 'N  

     VERLIES GELY HET. SY SPRAAK IS  

     OOK EENSKLAPS 'N PAAR SOSIALE  

     STANDE HOËR EN ALGAANDE WORD 

     HY DIE AARDSHOFDIENAAR] Verskoon 

     my as ek u steur, mevrou, maar ek het   

     gewonder wat u vereis en wat my te doen  

     staan met die kleedkamer se deur? 

 

MERCIA : [STAAR HOM ONBEGRYPEND AAN]  

     Kleedkamerdeur?  

 

WALTER : Die een en suite met u eggenoot se studeer- 

     kamer. Ek weet u verlang die vloerlyse en die 

     vensterrame in 'heritage green', maar ek is  

     onseker oor die kleedkamerdeur. 

 

MERCIA : Die kleedkamerdeur? [STAAN OP. TE  

     GESKOK OM DIE 'NUWE' WALTER  

     AGTER TE KOM] 

 

WALTER : [MAAK DEUR PLEGTIG VIR HAAR  

   OOP EN HULLE GAAN NA STUDEER- 

   KAMER. MERCIA STAAR STOM NA  

   DEUR] Ja. Verkies mevrou dit in 'Arctic white’                                                                                                             

     om saam te smelt met die mure? Of sou u  

     verkies dat dit 'heritage green'  is om te pas by  

     die vloerlyse? 

 

MERCIA : [GEEN REAKSIE] 

 

WALTER : [GEDULDIG] Mevrou, indien ek die kleed- 

     kamerdeur 'heritage green' verf, sal ek ook  

     daardie deur 'heritage green' moet verf. Of  
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     dalk nie. Ek kan die een deur 'Arctic white'  

     verf en die ander een 'heritage green'. Of  

   moontlik altwee 'Arctic white'? Of altwee  

   'heritage green'? Maar slegs op instruksies. 

 

MERCIA : Gee jy om om huis toe te gaan? 

 

WALTER : [UITERS VERFYND VERBAAS] Op die 

     daad, mevrou?! 

 

MERCIA : Ja, asseblief. Ek sal vir 'n volle dag betaal. Gee 

     jy om? 

 

WALTER : Hoegenaamd nie, mevrou. 

 

MERCIA : Dit is nie teen jou gemik nie. 

 

WALTER : In die haak. Goed dan, mevrou. [BEWEEG 

     NIE] 

 

MERCIA : Dis net dat ek op die oomblik 'n klein   

     huishoudelike ongeleentheid het. 

 

WALTER : Dit is te begrype, mevrou. 

 

MERCIA : [SKERP] Wat bedoel jy? 

 

WALTER : Ek begryp u opdragte ten volle, mevrou. Ek  

     pak dadelik op. [VEE VERF VAN MENG- 

     STOK AF MET KWAS] 

 

MERCIA : Jammer om die werk so halfpad te staak. Teen 

     jou vakmanskap het ek niks. Eerlikwaar, jy  

     lewer voortreflike diens! 
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WALTER : Om die waarheid te sê, mevrou, ek het nog nie 

     eens begin nie. Al wat ek nog gedoen het, was  

     om die deksel af te haal en die verf te roer. 

 

MERCIA : Jy doen dit so knap! Moenie dink ek is   

     ontevrede met jou nie. 

 

WALTER : [OORDREWE BUIGING] Baie bedagsaam 

     van u, mevrou. 

 

MERCIA : Willie het my baie besondere opdragte gegee 

     oor daardie deur voor hy vertrek het, maar nou 

     het dit my ongelukkig heeltemal ontgaan en 

     hierdie vertrek is uiters belangrik vir hom om 

     sy ontwerpe vir sy vurkhyswaens te bestudeer. 

 

WALTER : Sy wat? 

 

MERCIA : Vurkhyswaens. 'Fork lift trucks'.  

 

WALTER : O, 'fork'.... 

 

MERCIA : Hy verkies om saans hier op sy eie vir twee  

     ure te peins en hy het die kleure vir die vertrek 

     uitgesoek en 'n klein plannetjie geteken vir  

     watter kleure die deure moet wees, maar ek  

     kan nie onthou wat ek daarmee aangevang het 

     nie en hy gaan so woedend wees vir my as hy 

     vanaand tuiskom en ek het jou aangesê om  

     hulle 'heritage green' te verf en eintlik moes 

     hulle 'Arctic white' wees of andersom en ag  

     my moer! [HARDLOOP UIT, DEUR SIT- 

     KAMER, BARS IN TRANE UIT EN KLAP

     KAMERDEUR AGTER HAAR TOE] 
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WALTER : [SPOEL IN STILTE KWASSE AF. FOON 

     LUI] 

 

MERCIA : [MAAK KAMERDEUR OOP OP   

     SKREFIE EN ROEP] Meneer Verfman!  

     Kom hier, asseblief! 

 

WALTER : [STAP DADELIK, TREK SKOENE IN  

     VOORPORTAAL UIT EN GAAN NA  

     LEEFVERTREK] Mevrou, het u gelui? 

 

MERCIA : Sal jy asseblief die foon antwoord? 

 

WALTER : Al te seker, mevrou! 

 

MERCIA : Ek kan nie nou met iemand praat nie. Sê net ek 

     is nie hier nie en neem 'n boodskap. [MAAK 

     DEUR TOE] 

 

WALTER : Reg, mevrou. [TEL OP]  Meneer en mevrou  

     Verloren-van-Themaat se woning. Dis die  

     verwer wat praat... O, dag, meneer Verloren- 

     van-Themaat... U vrou is nie hier nie. Kan ek  

     'n boodskap neem?... Ek begryp. 21:30  

     vanaand... Die rede hoekom ek hier is, is as  

     gevolg van Steyn se rug... Die verfwerk is nog  

     nie afgehandel nie, maar ek maak  nou so  

     vinnig moontlik vordering... O, ja, meneer! U  

     vrou het teruggekeer van haar vakansie... O, ja,  

     ek reken sy het dit terdeë geniet!... Sy het gaan  

     inkopies doen of iets... Alles in die haak,  

    meneer. Sê my asseblief net eers watter kleur  

    die kleedkamerdeur moet wees... Orrelstryk!  

    Tot siens, meneer, en geniet 'n aangename vlug.  
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    [SIT NEER] 

 

MERCIA : [VERSKYN MET ROOI OË. MAAK ROK 

     VAS. SY IS VASBERADE OM BESKAAFD 

     EN IN BEHEER TE WEES] Verskoon my.... 

     uh... Ek was nogal ontsteld. 

 

WALTER : Ag, foeitog, mevrou, moet u nie aan my steur 

     nie. 

 

MERCIA : Dis net dat 'n ding my ondergekry het.   

     [BESEF] Oorgekom het. [BESEF] Platgetrek 

     het. [BLY STIL] 

 

WALTER : Dis gewigtig. 

 

MERCIA : [GEMAAK OPGEWEK]  Wie het gebel? 

 

WALTER : U man, mevrou. Uit Dubai om te sê dat sy  

     vlug binnekort vertrek en dat hy so teen  

     halftien vanaand tuis sal wees. 

 

MERCIA : O, sjit! Ekskuustog. Baie dankie. 

 

WALTER : Hy het ook gevra of u 'n aangename verblyf in 

     die Seychelles saam met u vriendin Elsabie  

     geniet het. 

 

MERCIA : [ANGSTIG] Wat sê jy toe? 

 

WALTER : Dat ek meen julle twee het dit vreeslik geniet! 

 

MERCIA : Dankie. 

 

WALTER : Toe het ek verduidelik oor die vertraging van 
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     die verwery. 

 

MERCIA : Was hy omgekrap? 

 

WALTER : Nie in die minste nie. Ek het hom gevra oor 

     die kleedkamerdeur en hy verkies 'Arctic  

     white'. 

 

MERCIA : Mooi. 

 

WALTER : Ek het genoem dat ek dit so gou moontlik sal 

     afhandel en hy was in sy skik. 

 

MERCIA : Sowaar! 

 

WALTER : Maar as u verkies dat ek gaan, plaas ek die  

     deksel op die verf, gaan huis toe en wag op  

     verdere instruksies. 

 

MERCIA : Dankie. 

 

WALTER : Is dit dan al, mevrou? 

 

MERCIA : Dankie. 

 

WALTER : Ek vertrou u voel spoedig beter. 

 

MERCIA : Dankie. 

 

WALTER : Binne 'n japtrap het ek opgeruim en maak ek 

     spaanders. Ek  begryp dat u alleen wil wees. 

 

MERCIA : [KYK NA HOM] Jy het seker alles gehoor  

     wat daai aaklige vrou my toegevoeg het? 
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WALTER : [UITDRUKKINGLOOS] Hoe nou, mevrou? 

 

MERCIA : Al daai aaklige leuens! [WALTER SE   

     SKYNBAAR VADERLIKE MEEGEVOEL 

     LAAT HAAR STYGENDE HISTERIE  

     OORGAAN IN WEERLOOSHEID. DIS  

     DUIDELIK DAT SY DIE SAAK WIL  

     BESPREEK, MAAR NIE WEET HOE OM 

     DIE GAPING IN SOSIALE STAND TE  

     OORBRUG NIE]  

 

WALTER :  Aangesien u nou vra, mevrou, ek het hier en 

     daar 'n snarsie van haar skellery gehoor terwyl 

     ek my emulsie verdun het... 

 

MERCIA : Ag, jammer! Dit moes so 'n verleentheid vir 

     jou gewees het. 

 

WALTER : [DIE AARDSBUTLER EN DIE VADER] 

     Ag, nee wat, mevrou. Ek kan net vertrou my 

     teenwoordigheid was nie vir u 'n verleentheid 

     nie. Ek gaan net verklee dan vertrek ek. 

 

MERCIA : [HAASTIG] Wil jy dalk 'n koppie koffie hê  

     voor jy gaan? Jammer, ek weet nie wat is jou 

     naam nie. 

 

WALTER : Hahn, mevrou. H-a-h-n. Walter Hahn. Koffie 

     sal lekker wees as u gaan maak... 

 

MERCIA : Moet om vadersnaam nie sê 'as u gaan maak' 

     nie. As daar een ding is wat ek nie kan verduur 

     nie, is dat wanneer jy vir mense koffie of tee 

     aanbied, hulle sê: 'ja, as jy gaan maak'! Ek kan 
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     dit nie veel nie! Liewe land! Dis een van die 

     goed wat my tot raserny dryf! Nou kry ek my 

     senuwee-uitslag. Dis al wat ek nodig het! Dit 

     versprei dwarsoor my rug! [KRAP] 

 

WALTER : Ekskuus, mevrou. 

 

MERCIA : [NEUROTIESE VLOED]  'Ja, dankie' of 'nee 

     dankie', maar dit kriewel tot in my kroontjie 

     wanneer mense sê 'as jy gaan maak'. My  

     voornemens het niks met hulle uit te waai nie! 

     Ek bied vir hulle 'n koppie koffie aan omdat ek 

     vir hulle 'n koppie koffie wil aanbied! 

 

WALTER : [KORT POUSE] Ek is met u, mevrou. 

 

MERCIA : [KRAP HAAR DY. GIL. KLAP NA IETS] 
     Daar's 'n vlieg! Maak hulle jou nie mal nie? In 

     Sjina is daar nie vlieë nie. Het jy dit geweet? 

 

WALTER : [K.P.] Mevrou, dis vir my groot nuus. 

 

MERCIA : O, ja! Hulle het 'n edik uitgevaardig dat vlieë 

     nie die rewolusie dien nie. Elke keer as jy 'n 

     vlieg sien, moet jy dit doodslaan. Wonderlike 

     gedagte. Deesdae doen hulle dieselfde met  

     honde. 

 

WALTER : [K.P.] Dien honde ook nie die rewolusie nie? 

 

MERCIA : Nee... Twee goed wat ek nie kan uitstaan nie, 

     is vlieë en honde... En mense wat sê 'as jy gaan 

     maak'... Ja, daai vrou is die kluts heeltemal  

     kwyt... Maar ek veronderstel jy kon dit uit haar 

     stemtoon aflei? [SOEK DEUR VERTREK] 
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WALTER : Aangesien u dit noem, mevrou, ek het my  

     verbeel ek hoor iets histeries in haar stem. 

 

MERCIA : O, ja! Stapelgek! Maar 'n mens kry dit hier  

     rond. Die vreemdste mense klop aan jou deur. 

     Ek het al gedreig om die sekuriteitswagte te 

     skiet! Ek dink dis omdat ons so na aan die  

     Killarney Mall bly. [KRAP] My gejeuk is nou 

     terug met 'n wit woede. Was jy onlangs daar? 

 

WALTER : Nee wat. Ek gaan sommer Cresta toe vir my 

     dies en daais. 

 

MERCIA : [KOLORATUUR]  Gaan 'n slag daar in. Daar 

     is net uitlanders. Dis asof 'n mens in die Oos-

     bloklande is. Of in Jerusalem. Gee jy om  

     om my linkerskouer te krap? 

 

WALTER : Met graagte. [TERWYL HY KRAP, LUI  

     DIE FOON] 

 

MERCIA : [WIP] Dis sweerlik daai grusame hamerkop. 

 

WALTER : [DROOG] 'n Hamerkop is 'n voël. 

 

MERCIA : Antwoord, asseblief! Sê vir daai hamerkop- 

     voël, ek bedoel vrou, jy is die verwer en  

     jy weet niks. Jy weet niks van niks af nie.  

     Verstaan jy? Het jy dit? 

 

WALTER : Ek het, mevrou. [STADIG EN WAARDIG 

     NA FOON. TEL OP]  Die Verloren-van- 

     Themaat woning. Dit is Walter wat praat.  

     [SLAAN TERUG NA SY OORSPRONK- 

     LIKE PRAATWYSE]  O, jis ou, Dawid! Gee 
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     gou kans. [SKRYF OP IETS] Maandag 12:15 

     by Cast Iron in Illovo.... Honderd bedonnerd. 

     Thanks. Tjeers. [PLAAS FOON TERUG,  

     MAAK KEELSKOON EN HERVAT SY  

     ROL] Dit was vir my, mevrou. Ek hoop nie u 

     gee om dat ek so vrypostig was om u nommer 

     vir 'n sakevennoot te gee nie. Ek wou toestem-

     ming vra, maar... 

 

MERCIA : Ek gee glad nie om nie. Is jy lus vir 'n glas  

     sjerrie? 

 

WALTER : Uh... 

 

MERCIA : Ek gaan een drink. [SKINK 'N GROOT   

     GLAS SJERRIE] Wil jy ook een hê? 

 

WALTER : Gits, mevrou, sjerrie gee my hamerkopvoël...   

      Ek bedoel, laat my hoenderkop voel. Ekskuus. 

     Dit het net uitgekom. Goed, mevrou. Ek sal 'n 

     glasie geniet. [SY GEE VIR HOM DIE  

     GROOT GLAS]  Sjoe! Dankie. 

 

MERCIA : Ek is glad nie in 'n opgeruimde bui nie.  

     [TERWYL SY VIR HAAR OOK 'N   

     GROOT GLAS SKINK] 

 

WALTER : Nee. Jammer, mevrou. Dit het net uitgeglip.  

     Soos die biskop sê vir die aktrise. 

 

MERCIA : [LUISTER NIE] Krap weer my rug.   

     [WALTER GEHOORSAAM] Nee, meer  

     regs. Daar's hy! So jy vertel grappies? 
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WALTER : Ek dink humor is ’n smeermiddel... vir  

     gesprekke. 

 

MERCIA : Ek kan nie grappe vertel nie. [KRAP   

     TERWYL SY WEGBEWEEG] Goeiste, daai 

     vrou is 'n koei! Nou kry ek glads vir Bertus  

     jammer. Verveel ek jou? Sê net en dan gaan jy. 

     Dis nie nodig om so hoflik te wees nie.  

 

WALTER : Geensins, mevrou! Ek geniet die sjerrie terdeë. 

 

MERCIA : Dis die ware jakop. Dis nie daai uitlandse drek 

     wat orals te kry is nie. Ek moet 'n Valium sluk! 

     Toe nou, gesels met my, om hemeslnaam! 

     [GRIKKEL IN HANDSAK]  Waar woon jy? 

     O, Cresta, het jy gesê. Nou raak ek skoon ver- 

     geetagtig! Daai teef wil my regtig verskeur.  

     Praat met my! Anders dink ek te veel. Praat  

     oor enige iets. En sit gerus. [DRINK PIL] 

 

WALTER : Watter onderwerp sal u prikkel? 

 

MERCIA : Het jy 'n vrou? 

 

WALTER : Gehad. 

 

MERCIA : Oorlede? Geskei? 

 

WALTER : Sy het my gelos. 

 

MERCIA : Hoekom? 

 

WALTER : Sy het dit nooit eintlik verklap nie, maar dis 

     waarskynlik omdat ek 'n niemand is.  
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MERCIA : Ek dog jy's 'n Hahn. 

 

WALTER : 'n Niemand. 'n Nonentiteit. 

 

MERCIA : Het jy weer iemand? 

 

WALTER : Nee. Niemand stel  belang nie. Ek het tot al op 

     die Internet probeer by Koekie vir Eensames. 

 

MERCIA : Ek kon raai jy het nie 'n vrou nie  te oordeel 

     aan die stopsels in jou sokkies. 

      

WALTER : Is dit kwansuis vanselfsprekend? My vrou het 

     nooit eens vir my 'n knoop aangewerk nie.  

     [PROBEER DIE STOPSELS BEDEK] Ek 

     moes nog altyd my eie naaiwerk doen. 

 

MERCIA : Die kleur pas nie. 

 

WALTER : Maar dit pas by my rooi sokkies.  

 

MERCIA : Ek sien. Jy het jou rooi sokkies gestop en toe 

     kry hierdie bruines ook gate.  

 

WALTER : Nes u daar sê, mevrou. Die hele geskiedenis.  

 

MERCIA : Wie stop vandag nog sokkies? [SKIELIKE  

     GIL] O, koek! Willie gaan 'n koronêr skiet!  

     [K.P.]  Jy het nou-nou-net jou volgende werk  

     gereël. 

 

WALTER : U bedoel die telefoonoproep. Dis maar net my 

     deeltydse werk. Dit sal glad nie hierdie taak 
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     beïnvloed nie. 
 

MERCIA : Wie is die persoon wat jou gebel het? 

 

WALTER : Die ou wat vir my ou....uh....onderhoude reël. 

 

MERCIA : Dis nie verfwerk nie? 

 

WALTER : Nee. Nee. 
 

MERCIA : My man verafgood my. Hy is sewentien jaar 

     ouer as ek en hy voel nog altyd 'n bietjie on-

     seker oor my. Nie dat ek hom al ooit rede  

     gegee het voor Bert... Waarvoor is die onder-

     houde? 

 

WALTER : In hierdie geval, mevrou, moet ek 'n reklame- 

     maatskappy gaan sien wat 'n televisie-  

     advertensie maak. 

 

MERCIA : Hoekom wil hulle jou sien? 

 

WALTER : Dis 'n oudisie. Hulle soek 'n tipiese bank- 

     bestuurder om 'n nuwe skeermes te adverteer. 

 

MERCIA : [KRAP] Ek het sewe jaar laas my senuwee- 

     uitslag gehad. O! O!! Jy is by Bouman. Bonnie 

     Lee Bouman! 

 

WALTER : Nee, ek is by Anonymous Faces dot com. Ek 

     verf vir Bouwman en Bouwer Bouers. 

 

MERCIA : O. Is dit 'n stokperdjie van jou om in jou aftyd 

     in televisie-advertensies te verskyn? 
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WALTER : 'n Mens kan maar sê meer stokperdjie as 'n  

     beroep. Die laaste een was agt jaar gelede. 

 

MERCIA : Eintlik is jy dus nie verwer nie? 

 

WALTER : Nee, ek is, mevrou. Meer verwer as iets  

     anders. Huise verf betaal my huur. 
 

MERCIA : Is jy 'n soort model? 

 

WALTER : [GEKRENK] O, nee, nee, mevrou! Ek is 'n 

     toneelspeler. 

 

MERCIA : Werklik! [MET MEER AGTING. MAAK 

     SY GLAS VOL] Akteur, nè. Het ek al van jou 

     gehoor? 

 

WALTER : Nee, mevrou, niemand het nog van my gehoor 

     nie, buiten SARS. 

 

MERCIA : Was jy al op TV? 

 

WALTER : Lanklaas. 

 

MERCIA : Wanneer was jou laaste verskyning? 

 

WALTER : 13  Augustus 2008. 

 

MERCIA : Waarin? 

 

WALTER : Mevrou sal my nie onthou nie. Ek is al vergeet 

     voor ek nog bekend kon word. 

 

MERCIA : Sê asseblief. Ek kyk dikwels televisie.  
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WALTER : Dit was in episode drie van Fees van die  

     Ongenooides. 

 

MERCIA : Sowaar! Ek het dit gesien. 

 

WALTER : Ek was die boer wat Cobus Rossouw se perd 

     se leisels vasgehou het. 

 

MERCIA : Daai stukkie onthou ek nie. 

 

WALTER : Hoekom sou mevrou? Ek was skaars tien  

     sekondes op die skerm. 

 

MERCIA : Om te dink ons het besluit alles is verby! Dis 

     die ergste! Vanoggend het ons gesoen en ek  

     wou hom nie laat gaan nie, want dit was die 

     afskeid. Wat is jou naam nou weer? Dalk het 

     ek al van jou gehoor. 

 

WALTER : Nee, mevrou. Niemand het nog ooit van my 

     gehoor nie. 

 

MERCIA : Jy weet nooit. Dalk het ek al! 

 

WALTER : Dit sal vir u niks beteken nie. Ek is nie iemand 

     nie. Hahn. 

 

MERCIA : Hahn. Ja....Hahn....Wat is jou voornaam? Sê 

     my. 'n Mens weet nooit. Ek onthou name baie 

     goed! 

 

WALTER : Walter Hahn. 

 

MERCIA : Nog nooit van jou gehoor nie. 
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WALTER : Baie min mense het....nie eens my eie ma nie..

     Sy kan nooit my toneelnaam onthou nie. Sy  

     vra altyd: “Wie's Walter Hahn? Wat's verkeerd 

     met die naam waarmee jy gebore is?” Sy kan 

     glad nie insien hoekom ek dit moes verander 

     nie. 

 

MERCIA : Wat is jou regte naam? 

 

WALTER : Phillip Henn. 

 

MERCIA : So nou 'luier' jy maar. Dis mos die woord wat 

     julle akteurs gebruik. 

 

WALTER : Eerlik, mevou, ek het nog nooit enige akteur 

     hoor sê hulle 'luier' wanneer hulle nie werk  

     nie. Dalk is dit wat die publiek dink wat  

     hulle doen. 

 

    [MERCIA STAAR DEUR VENSTER] 

 

WALTER : [LEDIG GLAS] Dit was aangenaam, mevrou. 

     Sal mevrou vir meneer Bouwman, die een van 

     Bouwman en Bouwer Bouers, laat weet  

     wanneer ek weer moet kom? 

 

MERCIA : Ek moet eers met daai mal vrou klaarspeel.  

     Daai aaklige hamervrou wat vir my man 'n  

     boel verregaande leuens wil vertel. [STAP  

     OOR EN VUL SY GLAS] Daai voorstedelike  

     tarratees is vasberade om wraak te neem. Dis 

     'n noodtoestand. Stem jy saam? 

   

WALTER : [DEFTIG] Hoe dan so? As u man haar ont-  
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     moet sal hy dadelik merk sy's van lotjie getik 

     en al wat hy hoef te doen, is om haar uit te  

     lewer aan die gereg. 

 

MERCIA : [VERSKRIK] O, ja! Seker. 

 

WALTER : Aangesien u heeltemal onskuldig staan teen al 

     haar aantygings, het u inderdaad geen   

     'ongeleentheid' nie. 

 

MERCIA : [WEER UIT DIE HOOGTE] Die moeilik- 

     heid is Willem is nog altyd effens  krapperig 

     oor daardie soort ding. Hy is baie  streng opge-

     voed en sy stokou pa is vandag nog 'n pastoor  

    in Postmasburg. Daar is 'n geringe gevaar dat  

    hy kan vermoed waar daar 'n rokie is...  Dus  

    sou ek verkies dat sy hom glad nie ontmoet nie. 

 

WALTER : U sal dit ongetwyfeld kan opklaar. 'n   

     Veertiende eeuse dame het 'n soortgelyke  

     tameletjie gehad. Sy het dit baie behendig  

     hanteer, volgens Boccaccio. 

 

MERCIA : Wie?! 

 

WALTER : Bo-kat-sjio. Hy het die 'Decamerone'  geskryf. 

     Dis 'n baie vermaaklike versameling verhale 

     van die vernuftige wyses waarop vroue hulle 

     mans verneuk. 

 

MERCIA : [SPRANKIE BELANGESTELLING] Nè?!
  

WALTER : Inderwaarheid, toe ek daardie dame in die  

     voorportaal hoor,  het ek gedink aan Boccaccio 

     se storie van 'n man wat onverwags tuiskom en 
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     sy vrou se minnaar betrap waar hy in 'n vaatjie 

     wegkruip. [SWAK ITALIAANSE AKSENT] 

     “Wie-e isse hierdie-e man wat-e hom-e in-e- 

     my-e vaatjie e-versteek?!” 
 

 MERCIA : Jy klink nes 'n Italianer. 

 

WALTER : Ek het 'n oor vir aksente. Ek het baie ingebore

     aanlegte, maar my loopbaan het nooit sy vroeë 

     beloftes vervul nie. 

 

MERCIA : Jammer om dit te hoor. 

 

WALTER : Nugter weet hoekom. Maar nou ja, Deon Lotz 

     kry al my rolle. 

 

MERCIA : Dit kan ek my indink. Wat het die vrou toe vir 

     haar man geantwoord? [SKINK VIR HOM] 

 

WALTER : Wel, in daai dae het hulle ontroue vroue  

     verbrand so sy moes blitsvinnig dink.   

     [ITALIAANSE AKSENT] “Jou-e onverwag-

     se e-tuiskoms het-e die-e lieflike verrassing-e 

     wat-e ek-e vir jou-e voorberei het, liederlik-e 

     bederf,” mor sy. “Watse e-verrassing?” vra hy. 

     “Wel-e, die-e man in die-e vaatjie wil-e die-e 

     vaatjie koop en-e hy-e soek nou-e lekplekke.” 

     Die man kan dit vanselfsprekend hoor en hy 

     klim uit en sê hy is hoogs tevrede, betaal  die 

     eggenoot vyftig dukate en verkas met die  

     vaatjie. Die eggenoot is in sy noppies, want hy 

     sukkel al  maande om die lekkende vaatjie ver- 

     koop te kry. So, jy sien, as jy daai vrou wil  

     uitoorlê, moet  jy net Boccaccio lees. 
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MERCIA : Is dit 'n dik boek? 

 

WALTER : Drie volumes. 

 

MERCIA : Nee, hel. My man is vanaand  halftien hier.  

     Hoe  kan daai veertiende eeuse vrou my  

     buitendien help? Ek het nie 'n minnaar in 'n  

     vaatjie nie. 

 

WALTER : Aangesien jy onskuldig staan teenoor haar  

     aantygings, hoekom moet jy moeite doen?  

     Laat jou man haar ontmoet en waag 'n klein 

     huismolessie. Hy sal gou sien sy's betjoins.  

     [DEUR PORTAAL NA STUDEERKAMER 

     EN BEGIN OORPAK UITTREK] 

 

MERCIA : [OORWEEG, STAP STADIG NA HOM EN 

     STAAN IN DEUR. GEPYNIG:] Eintlik....om 

     baie eerlik te wees....as mens nou regtig die  

     fynskrif  wil lees, dan moet ek erken....en nou 

     is ek erg openhartig met jou....dan kan jy maar 

     sê....in alle regverdigheid....dat daar 'n sprankie 

     waarheid in haar aantygings is... 

 

WALTER : O, goed, ek verstaan, mevrou. [SOOS IN  

     HOF] Dus erken u nou dat u wel egbreuk met 

     haar man gepleeg het. 
 

MERCIA : Ek sou dit nie só stel nie. Ek het net 'n   

     vlugtige, geringe verhoudingtjie met haar man 

     gehad... Net tien dae elke jaar vir die afgelope 

     drie of vier jaar....en vanoggend het ons  

     waarskynlik vir goed afskeid geneem. Maar 

     daai vrou met die minnaar in haar vaatjie...? 
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WALTER : Vergeet van die vaatjie! Dis die beginsel van 

     haar bedrog wat handig te pas kan kom soos in 

     om iemand aan iemand anders voor te stel as 

     nog iemand anders. 

 

MERCIA : Sonder 'n vaatjie? 

 

WALTER : [GEDULDIG] Ja. Eerstens, het die vrou in die 

     voorportaal al ooit u man ontmoet? 

 

MERCIA : Nee. Ek het haar dan eers vanoggend ontmoet. 

 

WALTER : Dan vra u net 'n mansvriend om op te daag  

     wanneer mevrou  De Jager hier is. 

 

MERCIA : So, het jy tog elke woord gehoor? 

 

WALTER : [BESKEIE]  Seker al die hooftrekke, mevrou. 

     As sy aankom, gee u voor om baie angstig te 

     wees en dan daag u vriend op en u groet hom 

     as u man. “Middag, Willem!” En hy sê: “Mid-

     dag....uh...” 

 

MERCIA : Mercia... 
 

WALTER : Mercia. 'n Welluidende naam! Al wat die heer 

     hoef te doen, is om daar te staan en ernstig lyk 

     terwyl mevrou De Jager afpak. Dan vertrek sy 

     triomfantlik, want sy het haar oogmerk bereik. 

 

MERCIA : Gits, ek hou daarvan. 

 

WALTER : O, ja, dis 'n slinkse streek. Dis hoekom dit van 

     die veertiende eeu af slaag. 
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MERCIA : Maar die paar mans wat ek ken, is òf  gay òf  

     bevriend met Willie en teenoor hulle sal ek  

     moet bieg. Daarvan hou ek niks. 

 

WALTER : Boccaccio se vroue het altyd hulle broers  

     gekry om hulle eer te beskerm.  

 

MERCIA : My broer woon op Kreta in 'n nudiste-oord. 

 

WALTER : [SIT OORPAK IN SAK] In daai geval,  

      mevrou, het jy jou tjips gehad. Ek hoop hulle 

      is nie te gepeper nie. [NA VOORPORTAAL]  

      Voorspoed, mevroutjie.  [SIT HELMET OP] 

 

MERCIA : Jy wil  nie dalk my man wees vir 'n paar uur 

      nie?    

 

WALTER : [BY VOORDEUR, HAND OP KNOP] 

 

MERCIA : As jy Maandag moet voorgee jy is 'n bank- 

     bestuurder, kan jy mos vanaand lag-lag  

     voorgee om die besturende direkteur van 'n   

     groot maatskappy te wees. Dis goeie oefening. 

 

WALTER : Dit het by my opgekom dat dit 'n rol is wat ek 

     met 'n sekere swier kan vertolk, maar dit sou 

     baie onprofessioneel wees om dit self voor te 

     stel. Aangesien u dit geopper het....uh my  

     die rol aangebied het....uh....sal daar 'n  fooi ter 

     sprake wees, mevrou? Ek moet vra omdat ek

     my beroepstatus in ag moet neem. 

 

MERCIA : Uiteraard! Hoeveel sal jy vra? 
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WALTER : Ek sal huis toe moet gaan om my beste pak  

     aan te trek. My eie garderobe word dus ook  

     gebruik. 

 

MERCIA : Nee, jy het omtrent Willie se bou. Pas een van 

     sy pakke aan. 'n Ontwerper het dit vir hom  

     gesny en gemaak en ek glo mevrou De Jager 

     sal die verskil tussen jou pak en....nie dat ek 

     ongeskik wil wees oor jou pak nie, meneer  

     Hahn. 

 

WALTER : Glad nie. Ek stem saam. As my pak so goed 

     soos jou man se snyerspak gelyk het, het daai 

     ontwerper op straat gebedel. 

 

MERCIA : Hoe klink R3 000,00 vir jou? 

 

WALTER : Goeie hemel, nee, mevrou! Vir daai fooi kan 

     jy Tobie Cronjé kry! 

 

MERCIA : Sy sal hom herken! 

 

WALTER : Ek het meer gedink aan R500,00 kontant as dit 

     sal pas. 

 

MERCIA : Hoe klink 500 nou en 500 as jy haar oortuig jy 

     is my man? 

 

WALTER : [HAAL HELMET AF] Blik....kieskos! Ek het 

     nog nooit 'n bonus ontvang omdat ek 'n gehoor 

     oortuig het nie! Dis ongehoord! Ja, nee,  

     mevroutjie, daai ooreenkoms aanvaar ek  

     geredelik en op grond van die aansporingsfooi 

     dra ek my haarstuk kosteloos. 
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MERCIA : Jou wat? 

 

WALTER : My grimeertassie is 'n skatkis. Alles is daarin. 

     Ook 'n voortreflike pruik. Ek dra dit oral saam 

     net in geval van 'n onverwagse oudisie.  

 

MERCIA : Oe nee! Bly soos jy is. Willie is baie blesser 

     as jy. [VERTWYFELD] My man is uiters  

     gesaghebbend. Het jy al ooit 'n magnaat  

     gespeel? 

 

WALTER : Ek was al 'n gesaghebbende stasiemeester. 

 

MERCIA : Waarin was dit? 

 

WALTER : 'n Klein rolletjie in Trans-Karoo. 
 

MERCIA : Dit was honderd jaar gelede! 

 

WALTER : Twintig. Mens kry dit nou op DVD. 

 

MERCIA : Dus weet jy hoe om die rol te vertolk van  

     iemand wat gewoond is daaraan om bevele te 

     gee? 

 

WALTER : Lag-lag.  Jy moet my Kardinaal uit C Louis 

     Leipoldt se Die Heks  hoor. Ek doen dit vir  

     oudisies. Dit het my al 'n paar rolle besorg.  

     Een keer het dit my die hoofrol in Bed, Ontbyt 

     en Konfyt gekry. Ook in My Vrou se Ma se  

     Poeding... 

 

MERCIA : Lyk my jy het baie ondervinding. 

 

WALTER : Een en twintig jaar. Ek was by die Stadsraad 
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     tot ek 38 was, maar ek het gedog ek kan netso-

     wel doen wat ek nog altyd wou toe my vrou 

     weggeloop het met my beste vriend se vrou. 

 

MERCIA : [TWYFEL WEER] Liewe land. 

 

WALTER : Twintig jaar is niks in die lewe van 'n toneel-

     speler nie, daarom is ek nie so bitter  teleurge-

     steld soos die meeste onbekende akteurs van 

     my ouderdom nie. Want ek weet ek is goed. 

 

MERCIA : [GROOT VERTWYFELING] Ek is seker. 

 

WALTER : Ek wag net vir die groot deurbraak. Dit skeel 

     my ook nie as dit nooit kom nie, want ek  

     geniet dit en dis die geheim van 'n gelukkige 

     lewe! Om te doen waarvan jy hou. Dis my idee 

        van sukses. Jy gaan waarde vir jou geld kry, 

     mevroutjie. Ek blink uit as deftige karakters al 

     moet ek dit nou self sê. Jy het gepraat van  

     gesaghebbend. Goed. 'n Gesaghebbende man.  

     Laat ek dink....Ja! Daardie deeltjie. [GOOI  

     ARMS IN LUG EN BULDER]  “Neeeeeeee!! 

     [MERCIA WIP] Lieg nie, vrou!” [GRYP  

     MERCIA AAN ARM. SY DEINS TERUG] 

     “Orsinia, ek wis veel meer as wat jy vermoed!” 

     [GEWONE OORBESKEIE MANIER VAN 

     PRAAT] Of verkies u 'n gesaghebbende  

     poëtiese man? [ARMS IN BALLET-  

     HOUDING. DIESELFDE STEM AS  

     EERSTE EEN MAAR SAGTER] “Dit is  

     geen droom nie, Orsinia. Jy en ek was nooit 

     dood nie. [MERCIA BESKOU HOM WAN-

     TROUIG. WEER IN 'NORMALE' STEM] 
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     Of 'n romantiese eggenoot? [VAT HAAR  

     HAND EN KNIEL] “Orsinia, wys my die  

     plek waar ons saam gestaan het....Eens toe jy 

     myne was....” [K.P. DAN LOS HY SKIELIK 

     HAAR HAND EN STAAN OP] Verloren-van 

     -Themaat? Nyderlands. [BAIE VROT  

     HOLLANDSE AKSENT MET WAANSIN 

      IN DIE OË] “Maar wij hebben dezen schat in 

    aarden vaten, opdat de uitnemendheid der  

    kracht zij Almachts en niet uit ons!”  

    [GEWONE WALTER] Of is jou man dalk  

    Engels? [OORDREWE HOT POTATO] “Of  

    course you can stay, but will be put through  

   vast inconveniences!” [MERCIA PROES.  

   WALTER SIT RUSTIG WEER SY HEL- 

 MET OP EN GAAN HAAL SY SAK IN SK.  

 TERUG NA VP. SY SPRAAKPATROON 

SOOS MET AANKOMS] Mevrou sal vir 

meneer Bouwman sê wanneer ek weer moet 

inval. 

 

MERCIA : Jy gaan tog nie? 

 

WALTER : Smaak my dis beter as u een van u mans- 

     vriende vra. Iemand van u stand. 

 

MERCIA : [AGTERNA AS HY WIL UITGAAN]   
     Nee, asseblief, moenie! Ek het jou nodig. Ek 

     het jou nie uitgelag nie. Dit was verstomming. 

     Senuwees. Jy is deksels goed en ek is so bly 

     dat jy aangebied het om my te help. Ek is  

     regtig in Tamatiestraat en sonder jou is ek  

     verlore. Jammer as ek jou beledig het! Dis my 

     senuwees. Hulle is aan flarde. Dis nou eers  
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     half-elf en sover is my dag nag! Vergewe my.
  

WALTER : [PLUK SY HELMET AF EN STAMP DIE 

     ANDER BLOMPOT STUKKEND fok weet 

     wat dit die produksie gaan kos. Daar's seker 'n 

     truuk - W.] Ag, sorrie. Was 'n ongeluk. 

 

MERCIA : Dis onbelangrik. 

 

WALTER : [KYK VIR OOMBLIK NA HAAR EN DAN 

     MET ONDERDRUKTE EMOSIE EN  

     BAIE EERLIK:] Ek wou g'n negentien jaar  

     by die Stadsraad werk nie. Maar ek het Lettie  

     op die paal gesit. En my pa, wat 'n wateraan- 

     lêer was, het gesê hy kan toutjies trek om my  

     by die lone-afdeling van die Stadsraad in te kry.  

     Ek kan altyd toneelspeel vir 'n stokperdjie,  

     maar ek skuld Lettie dit om met haar te trou.  

     Toe trou ons. Toe skryf ek nie in vir Drama by  

     Pretoria Tech nie... en ek loop betaal lone by  

  die Stadsraad. Ek was maar vrot, want ek het  

  nie daarvan gehou nie. Ek wou altyd toneel- 

  speel. Toe't ons nog 'n baba en twintig jaar  

  later is die kinders uit die huis uit en ses  

  maande daarna loop Lettie met Truida weg. Ek  

  het my deel gedoen. Vir  twintig jaar het ek ons  

 aan die lewe gehou... Dit was nou tyd om te  

 doen wat ek wou. Toe word ek akteur... Een  

 dag sal ek dit dalk maak, maar tot dan is ek  

 tevrede om saam te draf... en te wag vir die  

 volmaakte rol... Toneelspeel is my hartstog.  

 Traak my nie wat ek as verwer doen nie. Traak  

 my nie as die klante my sleg behandel nie.  

[K.P.] Laas week moes ek die selle slaapkamer 

twaalf keer oorverf. Twaalf  keer voor die 
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feeks tevrede was. Maar ek het niks getraak 

nie.  Sy't my verkleineer en my werk afge-

kraak, maar dit kon my min skeel, want verf  is 

net my huurgeld. Dis nie ék nie. Die ware ek is 

om voor te gee  ek's iemand anders. Ek kan nie 

toelaat dat dit bespot word nie. Jy kan op my 

trap as verwer, maar nie as toneelspeler nie. 

Dit is ek! Dit is my lewe! Daarvoor het ek agt 

en dertig jaar gewag, mevrou. 

 

MERCIA : [EFFE ONTROERD] Ek vra innig om  

     verskoning. [K.P.]  Pas asseblief een van  

     Willie se pakke aan, meneer Hahn. [NA  

     LEEFVERTREK] 

 

WALTER : [HUIWER EN VOLG]  Nee. 

 

MERCIA : Nee? 

 

WALTER : Aikôna. Jy't my ontstel. Ek is nie meer hier as 

     verwer nie, maar as toneelspeler en jy het my  

     in die gesig gevat. 

 

MERCIA : Ek is werklik baie jammer. Jy sal sekerlik  

     uitblink as Willie. Ek het alle vertroue in jou. 

     Jy is besonder goed. 

 

WALTER : Lig jou rok op tot bo jou 'panties' en sing  Die 

     padda wou gaan opsit met sy nooi in die vlei. 

 

MERCIA : Ekskuus?! 

 

WALTER : Wys my jou panties en sing Die padda wou  

     gaan opsit met sy nooi in die vlei. [K.P.] Dan's 
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     ons kiets. 

 

MERCIA : Jammer, meneer Hahn, maar nou is ek nie by    

     nie. [KRAP HAAR JEUK] 

 

WALTER : Jy begryp nie my omstandigheid nie. 

 

MERCIA : [WANHOPIG] Ek is in die war. Dis duidelik 

     dat ek op 'n seerplek gedruk het. Dit was nie 

     aspris nie. Vergewe my. En verduidelik jou  

     omstandigheid aan my. 

 

WALTER : Ek wou  nie jou 'panties' sien om dat ek jou  

     belus nie. [K.P.] 

 

MERCIA : Nie? 

 

WALTER : Jy's nie die soort vrou wat ek smaak nie. 

 

MERCIA : Ja....nee...seker nie... 

 

WALTER : Vroue met jou 'adelstand' stem....en die aange- 

     plakte uitspraak van woorde en daai boetiek 

     voete draai my nie aan nie. 

 

MERCIA : Ja....nee....nou snap ek. 

 

WALTER : Dis nie dat hulle my koud laat nie.  

 

MERCIA : Nie? 

 

WALTER : Ek verpes hulle! 

 

MERCIA : Net so! 
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WALTER : [BOOTS NA] Oorfatsoenlike vroue met  

     êtepetête stemme wat getuig van gepamper- 

     langde bevoorregting [GEWONE STEM]  

     doen niks vir my knaters nie. 

 

MERCIA : Dit wil vir my voorkom asof hier iewers 'n  

     misverstand ingesluip het, meneer Hahn. Ek 

     stel hoegenaamd nie in jou belang nie. Ek het 

     geen begeerte om jou sinnelik te prikkel nie. 

     Ons bespreek tog sekerlik net 'n sake-ooreen-

     koms? 

 

WALTER : As vrou bekoor jy my niks. 

 

MERCIA : Juis. En ek gee glad nie om nie. 

 

WALTER : Ek raak nie persoonlik nie. 

 

MERCIA : Uiteraard nie. 

 

WALTER : En ek is nie 'n wraakgierige mens nie.   

     Gewoonlik sal ek nie daarvan droom om jou te  

     verneder nie. 

 

MERCIA : Reg. 

 

WALTER : Daar het jy my 'omstandigheid'.  

 

MERCIA : [OOMBLIK] Reg. [OOMBLIK] Uhhh....wat 

     is jou omstandigheid?       
  

WALTER : Mevroutjie, jy moet ook verkleineer word. Dis   

     my omstandigheid. Ek verkwansel nie my  

     professionele waardigheid vir R500,00 vooruit 

     en R500,00 bonus nie. Nou is ek 'n toneel- 
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     speler sover dit jou aangaan. Ek is nie wit  

     rommel nie. [EWE VROLIK] Maar jy hoef  

     nie te sing of enige iets nie. 

 

MERCIA : [VERLIG] Werklik!? Dankietog. Dis uiters 

     bedagsaam. 

 

WALTER : Ek sal nie weer vra nie. 

 

MERCIA : Ek is so dankbaar. Jy is 'n baie ordentlike man. 

 

WALTER : So tata, mevrou Verloren-van-Themaat. Ek sal 

     meneer Bouwman sê jy sal een of anner tyd 

     bel. 

 

MERCIA : Meneer Hahn! Asseblief. [WALTER STAP 

     NA DEUR] Moenie gaan nie. Vaderhert,  

     luister, al kan ek nie doen wat jy verwag nie.... 

     natuurlik nie....geheel en al nie....ek is nie 'n 

     ontkleedanseres nie... Ek kan dit nie doen nie... 

     dis heeltemal buite die kwessie, maar ek sal 

     jou fooi verhoog na R2 000,00... [WALTER 

     GAAN NA VOORPORTAAL EN SIT  

     HELMET OP]Nou goed dan. Op die oomblik 

     het ek jou meer nodig as wat jy my het, dus  

     maak ek 'n laaste aanbod van R3 000,00.  [SY 

     NA VOORPORTAAL WANNEER HY  

     VOORDEUR OOPMAAK] R4 000,00? [HY   

     AF]  R5 000,00 en dis my laaste aanbod! [HY 

     MAAK DEUR TOE. SY IS OORBLUF,   

     RUK DEUR OOP EN SKREE MET GANG 

     AF] Meneer Hahn! [OOMBLIK] Net 'n  

     oomblik! [K.P. WALTER VERSKYN  

     WEER IN DEUR. SY GAAN NA LEEF-   
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     VERTREK. HY MAAK VOORDEUR TOE 

     EN VOLG HAAR. K.P. SY KYK DEUR  

     VENSTER. HY WIL PRAAT, DRAAI DAN 

     OM MAAR STAAN STIL EN KYK WEER 

     WANNEER SY SING. SY LIG HAAR ROK

     SOWAT 15 CM EN SING:] “Die padda wou 

     gaan opsit met sy nooi in die vlei...” [K.P. EN 

     LAAT ROKSOOM SAK] 

 

WALTER : Ek kry jou rêrig jammer. Dis nie net dat jy my 

     as toneelspeler beledig het nie. Nee, ek moet 

     erken iets van die klasse-oorlog het ook  

     ingesluip. 

 

MERCIA : Watter klasse-oorlog? 

 

WALTER : En dis 'n jammerte, want dis nie jou skuld dat 

     jy is soos jy is nie....maar ek kan ook nie help 

     dat ek is soos ek is nie. My ouers kon my nie 

     na 'n privaatskool stuur nie. 

 

MERCIA : Hoe haglik vir jou! 

 

WALTER : Suid-Afrikaners is nou nie so erg soos die  

     Britte met klassisme nie, maar ons blink uit in 

     snobisme. Julle soort piepie mos laventel! 

 

MERCIA : Aanvaar jy dus my verhoogde aanbod? 

 

WALTER : Nooit, mevroutjie! Ek het reeds die voorwaar-

     des aanvaar. R500,00 voorskot en 'n  verdere 

     R500, 00 as my spel oortuigend is. Ek soek nie 

     meer geld nie. Ek verwag ook nie die on- 

     moontlike van jou soos om skoene in Brixton 
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     te gaan koop nie. Ek wil jou belaglik maak  

     soos jy my belaglik gemaak het. As jy dit uit-

     rig, gaan ons aan. Waar was ons? 

 

MERCIA : [TREK ROKSOOM OP TOT BY   

     BOBENE. K.P. TREK SOOM OP TOT  

     BY MIDDEL. K.P.] 

 

WALTER : Waar's die padda wat wou gaan opsit? 

 

MERCIA : Ek ken nie die liedjie so goed nie, meneer  

     Hahn. [SING] “Die padda wou gaan opsit met 

     sy nooi in die vlei, ahum. Die padda wou gaan 

     opsit met sy nooi in die vlei, ahum.  Die padda 

     wou gaan opsit met sy nooi in die vlei....”  

     [K.P. SY KYK SMEKEND NA WALTER  

     WAT DAN SAAM SING] “Maar 'n opsitkers 

     kon hy nêrens kry,” [SY KRAP VERWOED] 

     “Ahum, ahum, ahum.” 

 

WALTER : [HAAL STADIG SY HELMET AF EN  

     STAP OM HAAR] “Don't call us, we'll call 

     you.” [MERCIA LAAT SOOM SAK]  

     Dankie, dankie op 'n plankie! Ek het dit geniet. 

     [GRINNIK] Jou man se pakke? Ek lyk nogal 

      goed in 'n dubbelborspak [ALT streeppak/    

      snyerspak]. In 'n Seder Val in Waterkloof  het 

      ek so 'n mooi -----pak gedra. 'Walter Hahn is 

      'n regte haan'  was die resensie-opskrif in die 

      Benoni City Times. 

        

MERCIA : [BEHOEDSAAM INNEMEND] Ja....ek kan 

      dink. Wie was jy? 

 

WALTER : Die professor. Dis nou 'n goeie komedie oor 
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      klassisme en snobisme. 

 

MERCIA : My man se klere hang daar in die slaapkamer. 

      [MAAK DEUR OOP MAAR HUIWER] 

 

WALTER : Dames eerste. 

 

MERCIA : Hy sal hê wat jy soek. [STAP IN] 

 

WALTER : “Walter Hahn is 'n regte haan!” [STAP IN.  

      DEUR GAAN TOE] 

 

 

       --GORDYN-- 
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       BEDRYF TWEE 

 

WALTER : “Hoekom het ek met jou in die huwelik  

      getree? Die vloek van die huwelik!” [K.P.] Jy 

      is so vals soos  jou wimpers en naels! Skoert! 

      Skoert! Skoert! 

 

MERCIA : [HOU HOM ANGSTIG DOP] 

 

WALTER : [STAAN AGTER DIE RUSBANK EN DRA 

      STYWE  PAK. RUSBANK EN TWEE  

      STOELE SE  KUSSINGS IS VERWYDER. 

      DIE PLASTIEKBANDE IS SIGBAAR.  

      AGTER OP 'N KARTON IS  KUSSINGS 

      OPGESTAPEL, MET LAP GEDRAPEER 

      EN DIE BORSBEELD WAT IN BEDRYF 

      EEN OP DIE KAS GESTAAN HET, IS BO-

      OP.  DIE HELE 'MENS' IS SOWAT 1, 6  

      METER HOOG. 

 

WALTER  : [WYS VINGER NA DIE 'MENS'] “Die  

      mense praat alle soorte bogtery; en sommige 

      van dié mense is selfs die sekretarisse van  

      kardinale! [HY KOM OM DIE RUSBANK, 

      MET OOG STEEDS OP BEELD. SY  

      BROEK IS OOK TE KORT. SWAAI  

      VINGER NA BEELD]  Bewys aan my dat 

      die vrou 'n heks en 'n hoer is! Heilige Moeder, 

      wees my behulpsaam! Lewer aan my die...  

      [GROOT GEBAAR DIE LUG IN]...die  

      tasbare en die induskutabele sigbare bewys,  

      mevrou De Jager....of verwens die dag dat jy in 

      moederskoot verwek is!” 
 

MERCIA : [SENUAGTIG EERBIEDIG] Ekskuus dat ek 
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      jou weer onderbreek, meneer Hahn[WALTER 

      VRIES IN DIE OORDREWE HOUDING] 

      Sal mevrou De Jager begryp wat beteken  

      'indus...'? 

 

WALTER : Induskutabele. 

 

MERCIA : Daai een, ja. Ek is nie seker ek begryp nie. 

 

WALTER : Mevrou! Die dame se aankoms is op hande! 

      Dis nou 16:50. Dis nie die oomblik om ons  

      finale repetisie te stop en C Louis Leipoldt se 

      dialoog te bevraagteken nie![STAP BROM- 

      BROM WEG] 

 

MERCIA : [HAASTIG] Dis nie wat ek doen nie, meneer 

      Hahn. Ek dink meneer Leipoldt is skitterend. 

      Ek was net nie seker wat indus....kutabele sig-

      bare bewys beteken nie en ek dink ook nie sy 

      sal  nie. 

 

WALTER : [GEDULDIG]  Ek vra bloot of sy onweerleg-

      baar kan getuig van waar sy jou saam met haar 

      man gesien het. 

 

MERCIA : [HOOGS WEIFELND]  Dink jy nie dis  

      makliker en vinniger as jy dit sommer  in 

      alledaagse taal sê nie? 

 

WALTER : Ek praat met haar in die gewone, alledaagse 

       taal wat 'n man sal besig teenoor sy vrou se  

      aanklaer. Ek leen by Die Heks, ja, maar ek  

      probeer, ten spyte van onderbrekings, om sy 

      gevoelens in die eietydse omgangstaal oor te 
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      dra. [SUG HARD EN WOEL VINGER AAN 

      BINNEKANT VAN TE STYWE KRAAG] 

 

MERCIA : [LAFHARTIG] En jy kwyt jou uitstekend  

      van jou taak, meneer Hahn. Dis net so.... 'n  

      groot mondvol... 

 

WALTER : [BLAF] Sê die aktrise vir die biskop!!! 

 

MERCIA : [VAN STRYK] Aan die begin het jy genoem 

      een van my mansvriende hoef net 'n paar  

      woorde te sê. 

 

WALTER : Dit was voor jy my gevra het om die rol te  

      vertolk [NEEM DIE KLASSIEKE HOU- 

      DING IN MET HAND OP BORS] U het my 

      versoek om die rol van u veronregte eggenoot 

      te vertolk en dit is die enigste manier waarop 

      ek reg daaraan kan laat geskied... ten opigte 

      van die voorskrifte van my artistieke gewete. 

      [SKIET MOUBOORDJIE MET MIDDEL-

      VINGER: NEERHALEND EN MISNOEG] 

 

MERCIA : Tot dusver kon die arme mevrou De Jager nog 

      nie 'n woord inkry nie! 

 

WALTER :  Sover dit my betref, het die geagte dame  

      WYS NA BEELD] my net mooi alles vertel. 

      Sy babbel die afgelope tien minute aaneen.  

      [REK MOND WYD] 

 

MERCIA : Regtig? Dit het ek nie gehoor nie? 

 

WALTER : [SLUIT OË GEDULDIG] Hoekom sou ek 
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      haar vra vir bewyse dat jy 'n slet is as sy dit  

      nog nie beweer het nie? 

 

MERCIA : Wanneer het sy dit gedoen? 

 

WALTER : [NADRUKLIK] Tydens my pouses het ek  na

      haar  geteem geluister. [PROBEER  STYWE

      BAADJIEMOU ONDER OKSEL VERLIG] 

 

MERCIA : [VERTWYFELD] Maar in die afgelope uur 

      was daar nog nie een pouse nie. 

 

WALTER : [TERSYDE MAAR HARD] Ag, genade,  

      behoede my van amateurs! [VIR M] Ek het 

      haar doelbewus nie tyd gegee om te praat nie.  

 

MERCIA : Jammer ek is so dof, maar wat is die doel as jy 

      haar nie 'n spreukbeurt gee nie? 

 

WALTER : Want sy's nie hier nie, jou koolkop! 

 

MERCIA : [YSIG] Ek sien. Nou is ek met jou, meneer  

      Hahn. Ek het gedog sy gaan daar sit terwyl jy 

      aangaan oor induskutabele sigbare bewyse en 

      gesmyt word in 'n tenk vol paddas.... 
 

WALTER : 'n Drein vol platannas. [ROL OË]  Wanneer 

      die dame opdaag, sal ek haar toelaat om alles 

      te sê wat sy kom sê het en dan my geïmprovi- 

      seerde optrede dienooreenkomstig aanpas.  

      [TREK STYWE MIK VAN BROEK] 

 

MERCIA : Ek sien. 

 

WALTER : Wat ek die ganse middag gedoen het, was om 
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      telkens haar laaste sin te bedink en daarop te 

      reageer. Was dit nie klinkklaar nie? Duidelik 

      nie. My hele aanbieding is opsigtelik bo jou 

      vuurmaakplek. Jy verstaan niks. Dis selfs erger  

      as toe ek in Chris Barnard se  Pa Maak Vir My  

      'n Vlieër Pa gespeel het in . 

 

MERCIA : Ek is jammer. Vergewe my. Dis net dat ek nie 

      seker was wat gebeur nie. 

 

WALTER : Hoekom dink jy wys ek na daai hoop stoel- 

      kussings elke keer as ek klaar gepraat het? 

 

MERCIA : Dis wat my begin verwar het. 

 

WALTER : Ek doen dit... [WYS GROOT NA 'MENS'] 

      om aan te dui dat sy praat. Jy het seker gedink 

      ek is stapelgek?! 

 

MERCIA : Ja, wel....uh....uh....ek het nou die prentjie. 

 

WALTER : Jy't sweerlik gedink ek is van my sinne beroof. 

 

MERCIA : Dis net dat ek vandag 'n bietjie stadig van  

      begrip is. 

 

WALTER : [GLUUR NA HAAR, DRAAI WEG] Bietjie!

      Vanselfsprekend kan ons nie die toneel met 

      juiste besonderhede repeteer nie, want ons is 

      sonder ons hoofspeelster. Ons kan slegs die  

      emosionele vordering van my karakter skets 

      volgens die stellings wat ons vermoed die  

      dame sal maak. 

 

MERCIA : [TERSYDE] Dan beskuldig jy my van hoog-
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      drawendheid. [VIR HOM] Nou snap ek! 

 

WALTER : Mevrou, ek is professioneel.  

 

MERCIA : [SENUAGTIG KRUIPERIG] En jy kwyt jou 

      skitterend van jou taak. 

 

WALTER : Ek het vir verskeie oudisies my Kardinaal  

      gedoen.  Die Heks. Ek het 'n geweldige voor-

      liefde vir hom. Ek weet hoe voel ’n man wat 

      moet hoor die vrou wat hy bemin, is ’n snol. 

 

MERCIA : Jy vertolk dit volmaak... Ek wonder net of ons 

      so streng by die Kardinaal moet hou? 

 

WALTER : Hoe kan ons daarop verbeter? Hoe kan ons  

      beter vaar as om te leen by daardie meester- 

      stuk van nyd en wraak? 
 

MERCIA : Alles goed en wel, meneer Hahn, maar dalk 

      hoef ons nie die hele verloop te gebruik nie. 

      As ek my reg verbeel...[LAG SENUAGTIG] 

      ....word die vrou op ’n brandstapel gesit! 

 

WALTER : Ons vervang dit met die dwarsklap. Dis tog  

      wat ons gerepeteer het... 

 

MERCIA : Dis nog ’n ding. Moet jy my klap? 

 

WALTER : Jammer, mevrou, maar as ek jou nie aanstaan 

      nie, en jy nie hou van wat ek doen nie, sal ek 

      maar te bly wees om uit hierdie wurgkostuum

      te klim en huis toe te gaan. Ek het my R500,00  

      Ek gaan graag huis toe. 
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MERCIA : Nee, meneer Hahn, dis alles orrelstryk!! Ek  

      raak maar net senuweeagtig omdat sy nou  

      enige oomblik kan opdaag. Gaan gerus voort. 

 

WALTER : Dankie. Reg. Mag ek aangaan met die finale 

      repetisie? 

 

MERCIA : Asseblief. 

 

WALTER : [STAP OOR, WYS NA 'MENS'. K.P.] Waar 

      was ek? 

 

MERCIA : Induskutabele sigbare bewyse. 

 

WALTER : Dankie.  “Of verwens die dag dat jy in   

      moederskoot verwek is....eerder as om my   

      wraak op die hals te haal!” [TERWYL HY  

      HAND VOOR BY BROEK INSTEEK OM 

      MIK TE LAAT SKIET GEE] Jy sien, eintlik 

      praat die Kardinaal met broeder Plácido, maar 

      dis oral van toepassing. [WYS MET GROOT 

      GEBAAR NA 'MENS', DRAAI NA   

      MERCIA EN PRAAT MET NADRUK]  
      Nou, om jou ontwil en om heeltemal seker te 

      maak dat jy weet wat posvat: die vrou gee my 

      nou heelwaarskynlik meer besonderhede van 

      hoe en waar sy jou en haar man gesien het. Ek 

      sal stadig na die venster stap en uitkyk.  

      [DOEN DIT. K.P] 

 

MERCIA : Praat sy nog steeds? 

 

WALTER : Ja. [K.P.] Daar is sy klaar. [SPEEL ROL] “Ek 

      waarsku u, mevrou De Jager, as u haar belas- 
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      ter... Het u ooit opgemerk hoe erg in elkeen  

      van ons die lus woel om iemand anders te  

      folter? Drink dan liefs die orwiëto met dol- 

      kruid. Deurgrond dit, mevrou, dat ek   

      onbetwisbare stawing verlang omdat ek glo  

      my geliefde is onskuldig. My geliefde Elsa...” 

      [NORMAL STEM] Nee, wag....wat is jou  

      naam nou weer? [KLAP VINGERS] 

 

MERCIA : Mercia. 

 

WALTER : Reg. Elsa is die heks. [ROL] “My geliefde 

      Mercia se waarde is groter as al die skatte van 

      die Vatikaan.” 

 

MERCIA : Verskoon my, meneer Hahn, maar wat beteken

      ‘orwiëto met dolkruid’? 

 

WALTER : [BLAF] Mevrou!! Nog een onderbreking en 

      ek verlaat die gebou! [K.P.] Dankie. [DRAAI 

      WEG EN SNIK] “Dit sou verkieslik wees dat 

      sy die ganse Romeinse leër beheks het in my 

      onwetenheid. Maar nou....nou....vaarwel my 

      geruste gemoed. Vaarwel tevredenheid. Vaar-

      wel my verhoogde uitvoerproduksie....my  

      seëvierende aandelehouersvergaderings....alles 

      wat my strewe deugdelik maak. Hoe kon jy  

      so agter my rug steek, Monica?” 

 

MERCIA : Mercia. 

 

WALTER : Verdomp! Mercia!  Mercia! Mercia! 

 

MERCIA : [VERSIGTIG] Meneer Hahn, is dit nie ‘my in 
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      die rug steek’ nie? 

 

WALTER : Dis wat ek gesê het. [NA HAAR. IN ROL] 

      “Laat my jou gelaat beskou. [LIG HAAR  

      KEN] Kyk diep in my oë. Heilige Moeder!! Jy 

      is so vals soos die hel! Heksehoer!” [KLAP 

      NA HAAR MAAR SY DRAAI KOP TE  

      GOU WEG VOOR SY HAAR HANDE  

      KLAP] Nee, nee, nee! Jy draai alweer te gou 

      weg! 

 

MERCIA : Anders klap jy my raak! 

 

WALTER : Gee my krag. Ons oefen al heelmiddag. Net 

      wanneer jy voel my hand kom aan, moet jy jou 

      kop skerp wegdraai en jou hande klap. Ek het 

      jou met ’n meter gemis! 

 

MERCIA : Maar ek wil nie geklap wees nie! 

 

WALTER : As jy maak soos ek sê, sal ek jou nie klap nie. 

      Tydsberekening! Die geheim van die verhoog. 

      Goed, as ek  sê ‘reg’, draai en klap. [TREK 

      BROEK SE MIK AF] 

 

MERCIA : Kan ek  nie maar net in trane uitbars en kamer 

      toe hardloop nie? 

 

WALTER : Na ek jou geklap het. Dis waarvoor sy hier is. 

      Dis wat sy van my verwag om te doen. Ons  

      moet 'n ‘show’ opsit. Dis wat ek nie in jou  

      klapperdop kan kry nie. 

 

MERCIA : [YSIG MAAR BANG] Goed, ek kry my  

      tydsberekening by jou. 
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WALTER : Dankie. [STAP TERUG EN DEKLAMEER] 

      “Laat my jou gelaat beskou. [LIG HAAR  

      KEN] Kyk diep in my oë. Heilige Moeder!! Jy 

      is so vals soos die hel! Heksehoer!” Nou! 

      [KLAP HAAR RAAK] 

 

MERCIA : [GIL] Hoe durf jy!!? [VRYF GESIG] 

 

WALTER : [GEDULDIG] Die keer was jy weer te laat. 

 

MERCIA : Ek het gewag vir jou om te sê ‘reg’. [SNUIF 

      REGTIG] 

 

WALTER : Ek het. [KYK NIE NA HAAR NIE] 

 

MERCIA : Jy het nie. Jy't gesê ‘nou’! Niemand het my  

      nog ooit geklap nie! [KYK IN SPIEËL] Daar 

      gaan 'n vieslike rooi merk wees. Eerlikwaar, 

      meneer Hahn, daar is geen rede hoekom jy my 

      moet klap nie. 

 

WALTER : As jy net maak soos ek sê, sal my hand vier 

      sentimeters voor jou neus verbygaan. Toe ek 

      dinges gespeel het....watsenaam in watsdaai-

      plek....wanneer nou weer?....is ek elke aand  

      geklap en dit was nie een keer raak nie. 

 

MERCIA : Kan ek nie maar net maak asof ek in trane uit-

      bars wanneer jy my ‘heksehoer’ noem en  

      kamer toe storm nie? 

 

WALTER : [SUG. DAN BAIE WAARDIG] Akkoord,  

      mevroutjie. Dit sal nie naastenby so oortuig-  

      end wees nie, maar ek moet my neerlê by my  

      gebrekkige toebehore. [TREK MIK VAN  
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      BROEK AF] Talentloos. Dis die storie van  

      my lewe. Ek werk altyd met amateurs.   

      Vyftien jaar gelede, op die openingsaand van 

      'n Seder Val in Waterkloof  in Benoni, is ek aan 

      die einde van die eerste bedryf toegejuig. ’n 

      Ovasie. En die resensent was daar en ek het 

      geweet ek lewer die vertolking van my lewe.  

      Tydens pouse in die kleedkamer het ek ge- 

      gloei. Met my binnekoms in die tweede bedryf 

      het die deur vasgesteek en toe moet ek inkom 

      deur die kaggel. Die gehoor was verstom. Daar 

      ’s mos nie 'n Vader Krismis in Seder nie. Storie 

      van my lewe. Makie saak hoe goed ek is nie, 

      daar’s altyd iets wat my kelder. [REK MOND] 

 

MERCIA : Maar ek is opgetrek met die manier waarop jy 

      my help. Jy is skitterend as my man! 

 

WALTER : Dis baie gaaf. [KYK OP HORLOSIE] Sal  

      ons vir oulaas deurgaan wat ons moet doen as 

      daai vrou opdaag? 

 

MERCIA : Jy gaan nou uit en stap tien minute na haar in 

      asof jy van die lughawe af kom. Laat sy met 

      die sak patats uitkom. Dan gaan ek uit om jou 

      kastig tyd te gee om na  te dink. Ek los jou hier 

      om op jou eie van haar ontslae te raak en sal 

      jou na 'n halfuur op die landlyn bel. As jy  

      antwoord, sê ek verkeerde nommer en ons sit 

      neer. As jy nie antwoord nie, is sy weg. 

 

WALTER : Daar’s’y!! Jy snap die werkinge van die  

      toneel veel beter as die gevoelswaarde, maar 

      as alles voor die wind gaan, sal dit werk. 
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MERCIA : Ek is jou ewig dankbaar. Dis net wonderlik  

      hoe jy vir my in die bres tree. 

 

WALTER : [DEKLAMEER]“Tree in die bres met jul   

      volle liggame en versper die gaping in die  

      vestingmuur wat deur die beleëraars se storm- 

      ram gemaak is! Rig op die ramshorings en  

      blaas luid.” * Ai! Ai, wat 'n monoloog! Ek neig 

      nie na ydelheid nie, maar ek is  ook 'n vol- 

      maakte Germanicus.  Nou sal niemand dit  

      seker meer aanbied nie. Ek het daardie mono-

      loog voorgedra terwyl ek die salarisse en lone 

      vir die Stadsraad uitgewerk het.  Eensklaps het 

      ek nie agter 'n piepklein lessenaartjie gesit in 

      Braamfontein nie. Ek was in 'n vesting van die 

      Romeinse leër. Hulle dra my op 'n vergulde  

      baar. En ek verklaar: “Tree in die bres met jul  

      volle liggame en versper die gaping in die  

     vestingmuur wat deur die beleëraars se storm- 

     ram gemaak is! Rig op die ramshorings en  

     blaas luid. Nie alleen moet ons  die goue  

     arende herower nie, bowenal moet Agrippina,  

     my geliefde eggenote, se broer se dood  

     gewreek word. Hier staan ek nakend voor julle,  

     [SPRING OP STOEL] blaas dus my rams- 

     horing!” [TREK BROEK SE MIK] [*  L.W.  

     In geval van navraag – hierdie monoloog kom  

     nie uit N P van Wyk Louw se Germanicus nie.  

     Dis my gegorrel. Van Wyk Louw se werke is  

     nog in outeurseg. En die mengelmoes  

    Shakespeare en Euripedes wat volg, is  

    eweneens opgedis. W] 

 

MERCIA : Meneer Hahn, meneer Hahn, dis 'n baie   
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      waardevolle stoel daai! 
 

WALTER : [ONVERSTOORD] “Bedek nie julle woede 

      met saggeaardheid nie. [MERCIA  KRAP 

      HAAR GEJEUK] Vriende, Romeine, landge-

      note, skenk my julle ore! Ons is hier, nie om 

      Caesar te betreur nie, maar om Rome te bevry. 

      Jokaste, vrou, moeder, vrou, moeder, steek uit 

      my oë. Verblind my teen die sonde en die  

      vloek van die Sfinks.” 

 

MERCIA : [TERWYL SY WEER KRAP] Asseblief,  

      meneer Hahn... 

 

WALTER : “Cleopatra, mooiste vrou op aarde, selfs  

      mooier as Helena vir wie Troje verwoes is, het 

      my slang jou gepik? Nee! Lieg nie, vrou! Orsi-

      nia, ek wis meer as wat jy vermoed! Jou sal  

      ek verdelg! Jy sal in 'n drein vol platannas  

      gewerp word!” 

 

     [OP DIE OOMBLIK WAT WALTER SE   

     VOETE DEUR DIE SITPLEK BREEK, LUI  

     DIE VOORDEURKLOKKIE] 

 

MERCIA : O, fok!! 

 

WALTER : 'Beginners on stage'! Beginners op die   

      verhoog!! 

  

    [MERCIA HELP WALTER UIT DIE STOEL KOM. 

    HY HARDLOOP NA STUDEERKAMER. SY KYK 

    NA STOEL EN GOOI TYDSKRIF OOR    

    STUKKENDE SITPLEK, DAN NA VOORPOR- 

    TAAL EN MAAK VOORDEUR OOP. JANIE  IS  
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    ONMIDDELLIK INGENOME MET MERCIA SE 

    OPSIGTELIKE ANGS EN KOMMER] 

 

JANIE  : A, goeiemiddag, mevrou Allesverloren. Is ek 

      ontydig? 

 

MERCIA : Ja....uh...nee. Kom in. [NEEM JANIE NA  

      LEEFVERTREK, JANIE BEKYK ALS]  

 

JANIE  : Die ou woonstelle is darem....uh....hoe sal ek 

      nou sê...? 

 

MERCIA : [ERG HOOGDRAWEND] My eggenoot is 

      nog nie tuis nie, maar ek verwag hom enige 

      oomblik. Ek dink nie jy hoef te lank te vertoef 

      nie. 

 

JANIE  : Lekker! Ek weet hy kom vanand terug. Ek het 

      jou man se 'P.A.' gebel en sy waarborg hy's  

      môre met muggiepoep op kantoor. Dis tjop- 

      tjop om hom te Google. Reken, hy's   

      uitvoerende hoof van Global Fork Lift   

      Trucks. Dit was slim van my, nè. 

 

MERCIA : Dit was. 

 

    [OOR VOLGENDE DIALOOG : WALTER MAAK 

    STUDEERKAMERDEUR OOP EN SLUIP NA  

    VOORDEUR. HET 'N REISTAS EN SY TASSIE.  

    MAAK VOORDEUR OOP, PLAAS 'BAGASIE' IN 

    GANG, SIT SLEUTEL IN SLOT, MAAK DEUR   

    AGTER HOM TOE] 

 

JANIE  : Ek het nie geskinner nie, hoor. 
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MERCIA : Dankie. Ek waardeer dit. 

 

JANIE  : Net vertel ek moet hom dringend sien oor 'n 

      persoonlike sakie. 

 

MERCIA : Ek is werklik dankbaar. 

 

JANIE  : Jy sê hy kan nou-nou hier wees. 

 

MERCIA : Enige oomblik. Hy't van Oliver Tambo af  

      gebel net nadat hulle geland het. Mevrou De 

      Jager, net een vraag, as ek mag. Is jy vasbe- 

      rade om Willie te vertel? 

 

JANIE  : Meer as. 

 

MERCIA : Kan ek jou nie ompraat nie? 

 

JANIE  : Daar's nie 'n manier nie. 

 

MERCIA : [GLIMLAG MET DUN LIPPIES] Dan is dit 

      'n uitgemaakte saak. Sit gerus. Ek gaan tee  

      maak.  [GAAN NA KOMBUIS] 

 

JANIE  : Lekker! [GAAN NA RUSBANK. MERK  

      DAAR IS NIE KUSSINGS. HUIWER.  

      GAAN NA LEUNSTOEL. INSGELYKS.   

      FRONS EN KYK WEER. TOETS EEN 

      VAN DIE BANDE. HUIWER. GAAN SIT 

      DAN. LYK REG, MAAR KRUIS BENE EN 

      LEUN TERUG EN VAL TUSSEN BANDE 

      DEUR. GIL. SY IS VAS, MET AGTER- 

      STEWE  OP VLOER EN DIE BANDE  

      WEERSKANT HAAR LYF. SY SUKKEL 
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      UIT, KYK ROND, STAP NA DIE STOEL 

      MET TYDSKRIF OP. NET WANNEER SY 

      LG.  WIL OPTEL...] 

 

MERCIA : [UIT KOMBUIS]  Of verkies jy dalk 'n  

      drankie, mevrou De Jager? 

 

JANIE  : [TEL TYDSKRIF OP TERWYL SY   

      KOMBUIS SE KANT TOE ROEP] Nee,  

      dankie. Tee sal lekker wees. [BLAAI DEUR 

      TYDSKRIF EN GAAN SIT. VAL REG- 

      DEUR. GIL. DIE KEER KAN SY NIE  

      UIT NIE] 

 

MERCIA : [OP MET SKINKBORD. SIEN NIE VIR 

      JANIE NIE]  Ek stem. Daar's niks soos 'n  

      koppie tee nie. Ek het groentee en Rooibos  

      gemaak vir 'n keuse. En ek gaan van hierdie 

      hemelse eclairs geniet. Dis vieslik vetmakend, 

      maar onweerstaanbaar. Ek hoop jy sal ook  

      daarvan neem. Wat is jy?  Groen 'Extra  

      Virgin' of Rooibos? [DRAAI OM EN SIEN 

      JANIE WAT STOM SUKKEL EN GIL] O, 

      gatta! Ek  is jammer! Ek moes jou gewaarsku 

      het oor daai stoel. Wag, laat ek jou help.  

      [GAAN NA JANIE WAT STOEL WEERS-

      KANTE BEET KRY]  Wat dink jy is die  

      maklikste? 

 

JANIE  : Vra jy my?! 

 

MERCIA : Hoe wens ek Willie was al hier. [K.P.] Hy's so 

      goed met die soort penarie. So handig! Nie- 

      temin, ons kan jou nie so los nie. Dit sal Willie 
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      erg verwar. En hy sal sy humeur verloor. Sy 

      tante het vir hom die stoel op haar doodsbed 

      gegee. 

 

JANIE  : Ek het dit nie gebreek nie. Ek het net gaan sit 

      toe trek ek deur die gat. 

 

MERCIA : Goed, hou vas. Op my dag by die privaatskool 

      was ek 'n Padvindster met baie ondernemings-

      gees. Wat daarvan as ek jou bene vashou en jy 

      druk op? 

 

JANIE  : Dit kan dalk werk. 

 

MERCIA : Mooi. [DRUK OP JANIE SE KNIEË] Druk 

      nou op met jou arms! [JANIE MAAK SO] 

      Gee my nou jou hand. [JANIE GEE EEN  

      HAND, MAAR MERCIA LOS ALTWEE 

      EN LAAT JANIE WEER TERUGVAL] O, 

      gatta! Net 'n oomblik. Ek dink ons moet, soos 

      Willie altyd sê, weer die bloudruk beskou... Jy 

      dra sykousies! Hoe fraai! 

 

JANIE  : Doen net iets, asseblief! Ek word versmoor  

      deur my eie kniekoppe! 

 

     [MERCIA KEER STOEL MET JANIE EN AL 

     OM EN WIKKEL DIT LOS] 

 

MERCIA : My nederigste verskoning. 

 

JANIE  : [STAAN OP EN STRYK KLERE REG] My

      'pantihose' is in hulle 'glory' in.  

 

MERCIA : Maar ek moet erken,  jy is omtrent soepel.  
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      Doen jy joga? Ek dink ek moet die stoel  

      liewers iewers elders sit. Hy moet dit tog nie  

      merk sodra hy inkom nie! 

 

JANIE  : Ek het dit nie gebreek nie! 

 

MERCIA : Nee....ek het....toe ek die gordynkap wou  

      bykom. Laat ek dit wegsit. As hy sien sy  

      enigste Ou-Kaapse tolletjiestoel lyk só terwyl 

      jy hom inlig oor my egbreuk, sal dit net mooi 

      die laaste strooi wees. [GAAN NA SK. KYK. 

      SIEN WALTER IS WEG. SIT DIE STOEL 

      IN KLEEDKAMER. TERUG NA LEEF- 

      VERTREK] Hy het hoeka so 'n helse Flaamse

      humeur. [HULLE SIT VERSIGTIG]   

 

JANIE  : Ja, op sy webwerf  sê dit hy is in Antwerp  

      gebore. 

 

MERCIA : En hy het nog steeds sy Flaamse uitspraak. 

      [BESEF] Ek bedoel hy het nog steeds sy  

      voorliefde vir die Flaamse uitspraak. Hy het 

      glad nie 'n Flaamse aksent nie! 

 

JANIE  : Ek ken nie eintlik Flaminke nie. Is daai julle 

      troufoto? 

 

MERCIA : O, koejawel! [HAASTIG SOONTOE EN  

      BEDEK] Ek moet dit wegsit! Anders sal dit 

      hom heeltemal oorstúúr! [NEEM NA   

      KOMBUIS] 

 

JANIE  : [ROEP AGTERNA] Mevrou Verloren-van- 

      Themaat, kan ek jou ook een vraag vra? 
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MERCIA : [VERSKYN]  Al te seker. 

 

JANIE  : Is jou 'affair' met Bertus oor? 

 

MERCIA : Ja. [K.P.] Maar hoekom sou jy my glo? 

 

JANIE  : Bertus en ek het saam middagete gehad. Hy 

      sweer dis uit tussen julle. 

 

MERCIA : Nou toe nou. 

 

JANIE  : Maar ek sal jou eerder glo. 

 

MERCIA : Het jy hom vertel jy was hier? 

 

JANIE  : Ja. Sommer op 'n gevoel het ek sy gholfklub 

      gebel en Kosie het gesê hy is op die baan. Net 

      toe hy vir die twaalfde putjie wou afslaan, het 

      ek agter 'n bos uitgespring. 

 

MERCIA : Was hy verbaas? 

 

JANIE  : Natgepis. En sy bal het in die water beland.  

       Maar toe het ons lekker gaan eet in Greenside. 

       Hy weet te vertel ek het julle gesien met 'n  

       afskeidsete. 

 

MERCIA : Dis waar. Dis nooit in woorde gestel nie, maar 

       ons altwee het geweet. 

 

JANIE  : En julle gaan mekaar nooit weer sien nie? 

 

MERCIA : Nee. Dit was 'n vlugtige verliefdheid....maar 

       dit was bloot liggaamlik en ons het dit in die 
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       vakansie uitgeput. 

 

JANIE  : Mevrou Verloren-van-Themaat, ek is bereid 

       om dit te aanvaar. 

 

MERCIA : Dankie. [K.P.] Beteken dit jy hoef nie meer vir 

       Willie in te lig nie? 

 

JANIE  : O, nee. Ek moet Willie vertel. Maar ek sal  

       byvoeg dat ek meen die verhouding is oor. 

 

MERCIA : Ek sien. Nou maar toe. 

 

JANIE  : Dis net regverdig. Ons het nou niks meer  

       vir mekaar te sê nie, so ek sal tienuur weer   

       kom... 

 

MERCIA : Hoe nou?! Nee! Moenie gaan nie. Teen daai 

       tyd is Willie regtig hier. Ek bedoel, hy sal nou 

       enige sekonde hier wees. 

 

JANIE  : Dit weet ek, maar ek wil hê hy moet eers jou 

       weergawe hoor. [UIT DIE HOOGTE] Ek  

       maak hierdie vergunning aangesien ek bereid 

       is om te aanvaar dat jou verhouding met my 

       man iets van die verlede is en daar dus   

       versagtende omstandighede is! 

 

MERCIA : [OORBLUF]  Nee! Nee, wag, mevrou De  

       Jager! Ek wil nie eers vir Willie my 'weergawe' 

       gee nie. [BEGIN KRAP. DAN WANHOPIG] 

       Ag, vader tog, luister....voor jy loop...  [KRAP 

       VERWOED] 
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JANIE  : Ja....? 

 

MERCIA : Kan ek jou iets persoonliks vertel....[KRAP 

       WILD] iets oor my....streng vertroulik. 

 

JANIE  : Jy't tog nie iets opgedoen nie?! 

 

MERCIA : Hoe nou? 

 

JANIE  : Iets wat Bertus by jou kon opdoen en my mee

       kan  aansteek? [KRAP ONBEWUSTELIK] 

 

MERCIA : [YSIG] Ek het niks 'opgedoen' nie. 

 

JANIE  : Nou vir wat krap jy so? 

 

MERCIA : Dis my senuwee-uitslag. Dis nie aansteeklik 

       nie. 

 

JANIE  : O, goed. So....wat wou jy my vertel? 

 

MERCIA : Dit is uiters belangrik. 

 

JANIE  : Ja? 

 

MERCIA : [STAAN OP, KYK SUBTIEL NA   

       HORLOSIE EN STAAR DAN DEUR  

       VENSTER] Dit is net dat.... [VERSTAND  

       STAAN STIL] Die reine waarheid.... Ek moet 

       dit van my hart af kry en dan kan jy gaan. 

 

JANIE  : Nou uit daarmee! 

 

MERCIA : Gisteraand... 
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JANIE  : Ja? 

 

MERCIA : Toe jy my....in Isabella gesien het...  [KRAP] 

 

JANIE  : Ja!! 

 

MERCIA : By daardie intieme tafeltjie... 

 

JANIE  : Oorkant my man. Ja? 

 

MERCIA : Jy het gelyk. Heeltemal gelyk. Ek erken dit! 

       Ek het in Isabella by 'n intieme tafeltjie  

       oorkant jou man gesit. 

 

JANIE  : Dis hoekom ek hier is. Ek sal agtuur terugkom. 

 

MERCIA : Ja, ja, maar daar is iets wat jy nie weet nie. 

 

JANIE  : Julle het aangesteek! 

 

MERCIA : [LOER NA HORLOSIE] Jy hou vol jy het 

       my gisteraand saam met jou man in Isabella 

       gesien. 

 

JANIE  : Ons is al hoeveel keer daardeur! 

 

MERCIA : Maar....en dis die groot maar... 

 

JANIE  : Maar wat?!! 

 

MERCIA : Jy sê jy het gesien ons eet Dom Pedros. 

 

JANIE  : Ja. 
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MERCIA : Nee. 

 

JANIE  : Nee wat? 

 

MERCIA : Op daardie punt moet ek heeltemal verskil.  

 

JANIE  : Watse bleddie punt?! 

 

MERCIA : Ons het nie Dom Pedros geëet nie. Dit was 

       gewone vanielje roomys. 

 

JANIE  : So??!! 

 

MERCIA : A! Ja! Aha! So. Dit kan jy weer sê. A, ja-a.  

       Nou [TERUG NA VENSTER] die kruks van 

       die aangeleentheid... 

 

JANIE  : Praat!!! 

 

MERCIA : Het jou vriendin my aan jou beskryf na sy my 

       gesien het? 

 

JANIE  : [SUGTENDE Jaaaa. 

 

MERCIA : Hoe het sy my aan jou beskryf? 

 

JANIE  : Nou vir wat wil jy daar gaan grawe? Dit was 

       nie vleiend nie. Sy's my vriendin! 

 

MERCIA : Vertel my assebief presies wat sy gesê het. 

 

JANIE  : Nou watse nut het dit nou? 

 

MERCIA : Ek vra mooi. 
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JANIE  : Dit sal jou net omkrap en jy's klaar in 'n toes. 

 

MERCIA : Asseblief. Ek sal nie omgee nie... Vertel my, 

       asseblief. Dit is vir my lewensbelangrik. Neem 

       jou tyd en vertel my elke liewe dingetjie.  

 

JANIE : Sy't heel eerste gesê jy dra glads te veel  

      ‘make-up’. 

 

MERCIA : [SKERP] Teef! [DAN]  Dis grimering! 

 

JANIE  : Luister, ek wil regtig nie my tjom of haar  

       mening oor jou bespreek nie. [NA DEUR] 

 

MERCIA : [PROBEER WANHOPIG TYD WEN]  Nee! 

       Nee! Sy is reg. En dis die kruks van my hele 

       verknorsing. 

 

JANIE  : Wat?! Wat?! Wat?!! 

 

MERCIA : Dis so erg om te erken.... ek kan nie oorvertel 

       hoe ek dit haat om te erken nie. 

 

JANIE  : My goeie donner! 

 

MERCIA : Ek het te veel grimering aangeplak. 

 

JANIE  : En dis nou die belangrike ding wat jy vir my 

       wil sê?! 

 

MERCIA : [VERSLAAN EN VERSLAE]  Ja. 

 

JANIE  : Jammer oor jou 'make-up' probleme en jou  

       help-my-krap, mevrou Verloorder, maar rêrig,  

       dit traak my efôl! [DRAAI WEER NA  
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       DEUR] Ek sien jou later. 

 

MERCIA : Moenie! Jy kan nie op so 'n donker, nat aand 

       uitgaan nie. 

 

JANIE  : Dis nog lank nie donker nie en dit reën nie.  

 

MERCIA : Nee, ek kan jou werklik nie laat uitgaan en vir 

       drie ure in die strate ronddwaal nie! 

 

JANIE  : Ek gaan huis toe ry, vir Bertus aandete maak 

       en weer terugry. 

 

MERCIA : Dit is nie. Jy gaan net omdat ek so ongasvry 

       was. Hoe onbeskof van my. Drink eers tee. 

 

JANIE  : Jy weet wat jy met jou tee kan doen. 

 

MERCIA : Ek moet jou tuis en welkom laat voel. Kom ek 

       vermaak jou totdat Willie hier is. [NEEM  

       STELLING IN EN SING. JANIE GAAP  

       HAAR AAN] “Die padda wou gaan opsit  

       met  sy nooi in die vlei, ahum. [TREK  

       ROKSOOM 15 CM OP] Die padda wou  

       gaan opsit met sy nooi in die vlei, ahum.  

       [TREK ROKSOOM TOT ONDER   

       'PANTIE'] Die padda wou gaan opsit met sy 

       nooi in die vlei.... [TREK SOOM OP TOT 

       BY MIDDEL] Maar 'n opsitkers kon hy 

       nêrens kry. Ahum, ahum, ahum.” [LAAT  

       ROKSOOM SAK] 

 

JANIE  : Jy't groter probleme as 'make-up' en jeuk. Ek 

       loop. 
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MERCIA : [SING NOU HARD EN BEGELEI HAAR 

       OP KLAVIER, MAAR DIS NET NOTE] 

       “Hy vra toe vir Vuurvlieg om sy lig uit te huur, 

       ahum; Hy vra toe vir Vuurvlieg om sy lig uit te 

       huur, ahum; [JANIE NA VOORPORTAAL] 

       Hy vra toe vir Vuurvlieg- [MERCIA  NA  

       VENSTER EN SKREEU. JANIE STORM 

       TERUG. MERCIA SIT VINGER VOOR  

       MOND.  FLUISTER:]  Kyk.... [JANIE  

       BAIE HUIWERIG NA VENSTER] Daar  

       oorkant... [JANIE KYK] Dis betowerend! 

 

JANIE  : Wat? 

 

MERCIA : Daar onder op die grasperk. Dis die mooiste 

       iets wat ek nog gesien het. 

 

JANIE  : Al wat ek sien, is twee honde wat naai. 

 

MERCIA : Wat?!! Waar? [KYK] O, Daar het jy dit. Dit 

       gebeur selfs in die beste buurte. 

 

JANIE  : Jy moet jou pille drink en 'n bietjie gaan lê.  

       [WIL AFSTAP] 

 

MERCIA : Moet my asseblief nie alleen los nie. Ek sal  

       van my kop af gaan. [TERWYL SY NA  

       BUFFET DRAF EN IN LAAIE KRAP VIR 

       KASTANJETTE] Jy't nog nie my Spaanse 

       dans gesien nie. [KRY DIT] Ek gaan elke  

       Dinsdagaand! [NEEM HOUDING IN EN  

       DAN FLAP SY HAAR ROMP OM JANIE. 

       [WALTER  KOM IN MET BAGASIE, NA 

       LEEFVERTREK. VERSTOM. MERCIA 
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       DANS VOORT. SY EN JANIE SIEN HOM 

       TEGELYK. HY HET 'N PRUIK EN 'N  

       HOED OP EN SPOG MET 'N WELIGE  

       SNOR] 

 

JANIE  : Meneer Verloren-van-Themaat? 

 

MERCIA : Oeeee! Willie!! Mensig! Daai snor! Jy het  

       nooit teenoor my laat val jy kweek 'n snor nie! 

       [GIGGEL, HISTERIESE LAG, STORM 

       NA SLAAPKAMER. KLAP DEUR AGTER 

       HAAR TOE] 

 

WALTER : [EFFE AGTERDOGTIG. HET TAS, 'N  

       EMIRATES LUGREDERY SAK EN 'N  

       KOERANT]  Mercia? [KYK NA JANIE; NA 

       DIE DEURMEKAAR LEEFVERTREK]  
       Wat op aarde...? Wie is jy? Wat makeer my  

       wederhelfte? [SIT BAGASIE NEER] 

 

JANIE  : Is jy meneer Verloren-van-Themaat? 

 

WALTER : Uh....einste... Verskoon my 'n oomblik. [NA 

       SLAAPKAMERDEUR TERWYL HY  

       BOONSTE KNOOP VAN HEMP  LOS- 

       MAAK. OOR VOLGENDE WIKKEL HY 

       DAS LOS] Mercia? 

 

MERCIA : [MAAK DEUR OOP] Luister, Willie. [OË   

       SLAAT WEER OORMEKAAR EN SY  

       KLAP DEUR TOE] 

 

WALTER : Wat de swerkater vat hier pos? [REM AAN 

       STYWE MIK VAN BROEK. HAAL HOED 

       AF] 
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JANIE  : My naam is Janie de Jager, meneer.  

 

WALTER : O? Ken ek jou? 

 

JANIE  : Ons het nog nie ontmoet nie. 

 

WALTER : Ja....uh....net so 'n oomblik. [PROBEER  

       SLAAPKAMERDEUR OOPMAAK. DIS 

       GESLUIT. HY KLOP] Mercia, wat de  

       ongeluk is aan die gang? [K.P. MERCIA  

       MAAK DEUR OOP. HAAR HARE   

       IS DEURMEKAAR EN GESIG WIT  

       GEPOEIER. KYK NA WALTER MET  

       ONDERDRUKTE ONTPLOFFING EN  

       PROBEER HIERNA OM NIE NA HOM  

       TE KYK NIE] 

 

MERCIA : Mevrou De Jager, vertel hom hoekom jy hier 

       is. 

 

JANIE  : Nou goed dan. Ek het gewag dat jy by die huis 

       kom, meneer, sodat ek jou kan vertel jou vrou 

       het die laaste drie jaar elke jaar vir tien dae 'n 

       'affair'  met my man gehad. 

 

WALTER : [SIT 'VERBYSTERDE' GESIG OP WAT 

       HY NOG NIE TEVORE GEDOEN HET  

       NIE: HOOG GELIGTE WENKBROUE 

       EN GROOT OOP MOND. HY KYK DAN 

       NA MERCIA. SY SIEN DIT EN WIL  

       WEER HISTERIES WORD. DAN KYK  

       HY NA JANIE EN WEER NA MERCIA. 

       UITEINDELIK:] Ek-s-kúúús?! 
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JANIE  : Vanjaar was hulle op die Seychelles. Vir tien 

       dae! Terwyl jy op jou sakereis was.  

 

WALTER : Ekskuus?! 

 

JANIE  : Bertus het my gesê laas jaar was hulle op  

       Mykonos en die vorige jaar in die Maldives. 

       Hy't  dit alles erken, want gisteraand't ek hom

       en jou vrou in 'n restaurant sien handjies hou. 

 

WALTER : Skokkend. [POUSE. OOR NA DRANKIES. 

       SKINK 'N STYWE] Nou het ek 'n stywe.... 

       brandewyn nodig. 

 

MERCIA : [SPONTAAN]  Willie drink nie! [DAN NA 

       JANIE] Gewoonweg drink Willie nie. 

 

WALTER : Nou drink ek. [REGTIG KWAAD] Enige  

       besware?   

 

MERCIA : Nee, natuurlik nie. Dis jou huis. Jy kan maak 

       soos jy wil. Dis maar net dat jy jare laas  

       gedrink het. 

 

WALTER : Ek versonderstel die dame het die waarheid  

       gepraat oor jou en haar man wat op die 

       Seychelles vleeslik verkeer het? 

 

MERCIA : ....Ja. 

 

WALTER : En jy is verbaas dat ek versterking nodig het?! 

 

MERCIA : [SENUAGTIG] Jammer. Drink gerus. Kom 

       ons drink almal. Ek kan doen met een. Ek kan 
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       doen met 'n paar! 

 

WALTER : [SKINK TWEE GROTES EN GEE VIR  

       JANIE EN MERCIA] 

 

JANIE  : Dankie. [K.P.] Jammer ek het jou by-die-huis- 

       kom so opgeffff...oeter, meneer Verloren-van- 

       Themaat. 

 

WALTER : Ag, noem my sommer Wal- [DROOG] Noem 

       my gerus.... [VROETEL MET STYWE  

       KLERE] 

 

MERCIA : [SNAP] Kan ons maar sit, Willie? 

 

WALTER : Ja....noem my gerus Willie. Ek is sprakeloos. 

       Dit gaan my verstand heeltemal te bowe! 

 

JANIE  : Ek is met jou, Willie. Gisteraand was ek net so 

       toe my vriendin my bel en sê sy't hulle saam  

       gesien. Ek wou dit ook nie glo nie. Bertus het 

       my wys gemaak hy gaan vang vir tien dae vis 

       by Saint Lucia. Laas jaar was hy kastig Austra-

       lië toe vir sake. En twee jaar gelede was hy in  

       Kuala Limpóér. Om skielik te besef hy't my so 

       lank belieg....en elke keer sluk ek dit! Toe gaan 

       kyk ek self en daar staan ek nes jy nou stokstyf 

       geskok. 

 

WALTER : En dit duur al die afgelope drie jaar?! 

 

      [MERCIA DRAAI WEG. NA VENSTER. SIEN 

      NIE DAT WALTER BRIL OPSIT] 
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MERCIA : [OOR BOGENOEMDE] Maar daar is een 

       ding wat mevrou De Jager weglaat, Willie... 

       Dit is dat... [SIEN BRIL, PROES, SLAAN 

       OOR  IN HOES] Verskoon my. [DRAAI  

       WEER NA VENSTER EN HOES.   

       PROBEER ONDERDRUK] Dit is net dat... 

       [HAAR STEM SLAAN DEUR, SY BYT  

       HAAR LIP] Afskeid....gisteraand....sê jy  

       hom... [GEE OP] 

 

JANIE  : Jou vrou en my man het glo gisteraand 'n  

       afskeidsete gehad en uitgemaak. Vir my het dit 

       nie so gelyk nie, want hulle het handjies  

       gehou, maar ek sal maar aanvaar dis waar. Dit 

       maak nogtans niks verskil aan drie jaar se  

       verneuk nie! 

 

WALTER : Het jy vir drie jaar 'n verhouding met Jana se 

       man gehad? 

 

JANIE  : JaNIE.            

  

WALTER : Het jy vir drie jaar, terwyl ek in die buiteland 

       was, hier 'n verhouding met JaNIE se man  

       gehad? 

 

MERCIA : [GEDEMP, MAAR KYK STEEDS DEUR 

       VENSTER] Nie hier nie. Sy het jou mos gesê.  

       Ons was op eilande. Jy hoor dan! 

 

WALTER : Moenie daardie stemtoon met my aanslaan nie, 

       meisietjie! 

 

MERCIA : Ek is baie jammer, Willie. [DRAAI TERUG 
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       MAAR KYK NIE NA HOM NIE] Ek het jou 

       lief, Willie. Nog altyd. En vir altyd.  

 

WALTER : Maar al die jare wat ons saam was....die liefde 

       en vertroue wat ons gedeel het! Liewe Vader! 

       [STAP OP EN NEER SOOS HY OP DREEF 

       KOM] Ek voel....dit voel asof ek in my maag 

       geskop is. Rondom my stort my lewe in duie!

       Hoe kon jy my so verloën?! Hoe durf jy!? 

 

MERCIA : Jy kan aankarring!! [BESEF DIS 'N FOUT. 

       BEDAAaR] Maar jy het alle reg om aan te  

       karring. My....gedrag laat.... [STOL] 

 

WALTER : [RED HAAR]...veel te wense oor, ja. [REM 

       AAN STYWE BROEK] 

 

MERCIA : Ja, veel te wense en ek kan dit nie regpraat nie. 

 

WALTER : Hygend hert! Dit het ek nie verwag met my 

       tuiskoms nie! Hoe kon jy, Maria?! 

 

MERCIA : Ag, Willie, moenie my Maria noem nie. Dit sal 

       my laat tjank. Jy het my nooit weer Maria  

       genoem na die eerste keer wat jy gefluister het 

       jy het my lief nie. Toe help ek jou reg, en toe

       sê jy ek laat jou dink aan Maria van West Side 

       Story.  Ek smeek jou. Hou by Mercia   

       [GLUUR NA HOM EN KRAP] 

 

WALTER : Nou maar goed, Maria. [HAND IN BAADJIE 

       OM OKSEL TE VERLIG] 

 

MERCIA : [SNORK] Ja. Ja. Ek het 'n vlugtige verliefd-
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       heid op Bertus gehad, maar hy is nou uit en  

       gedaan! DIT is nou uit en gedaan. Maar ek het 

       nooit opgehou om jou lief te hê nie. Nogtans 

       weet ek ek verdien straf, meneer Hahn.  

 

MERCIA : Nou is ek plotseling weer meneer Hahn!  

       Daardie liefdesnaam is 'n dolk in my hart  

       vandat 'n ander haan jou nes geskrop het! 

 

MERCIA : Willie! Ag, liewe genade, asseblief. Straf my... 

       Gee my 'n blou oog as dit moet. Ek sal dit met 

       graagte verduur... Ek sal! Gee my ’n goeie  

       opstopper as dit jou sal laat beter voel. 

 

WALTER : [REGTIG VERBAAS] Wil jy hê ek moet jou 

       met die vuis bydam? 

 

MERCIA : [HAASTIG]  Nee, nee, nie regtig nie, maar as 

       dit sal help om jou woede af te koel....jou  

       bittere teleurstelling, sal ek dit vat en jou  

       steeds liefhê. [WALTER  SIT WEER   

       ‘VERBYSTERDE’ GESIG OP]  Ek gee nie 

       om wat jy aan my doen nie, net so lank.... 

       [SIEN GESIG, PROES, DRAAI HAASTIG 

       OM NA VENSTER]....net so lank jy nie só na 

       my kyk nie.  Jy weet nie wat dit aan my doen 

       nie, my haan! [ONDERDRUKTE PROES-

       LAG, HOES] Enige iets, Willie. Moet net nie 

       so lyk nie! [HARDLOOP NA KAMER,  

       KLAP DEUR TOE, SLUIT] 

 

WALTER : [NA DEUR. GESLUIT. HY HAMER  

       DAARTEEN] Kom summier uit, jou   

       skaamtelose vleispastei! Met jou het ek nog 
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       lank nie afgereken nie! Inderdaad het ek nog 

       nie eens losgetrek nie. Hoe durf jy uitstap?!  

       [HAMER. STILTE] “Heilige Moeder! Wat 'n 

       werklikheid! En gister was ek hiervan nog  

       salig onbewus. O, die pyngedagte! Dit is erger 

       as die foltering van die brandstapel. As my  

       hele ryk in puin gelê het, sou ek nog in my hart 

       'n sprietjie van erbarming vind. Maar om mý 

       die toonbeeld van versmading te maak!  

       [HAMER] Gooi oop die poort, verraderlike 

       heksehoer!!” 

 

MERCIA : [MAAK DEUR OOP, GEE EEN KYK NA 

       WALTER. LAG HISTERIES EN KLAP  

       DEUR TOE. SLUIT] 
 

WALTER : Hoe durf jy lag?!! [OPREG KWAAD.  

       HAMER, TEL DAN VOORWERP OP OM 

       MEE TE SLAAN] 

 

JANIE  : Nee, wag, wag, Willie!! [HARDLOOP NA 

       HOM EN HOU ARM VAS] Moenie iets doen 

       waaroor jy later spyt is nie. Ek is seker daai  

       (voorwerp) kos baie geld! Sy lag jou nie uit  

       nie. Sy sal nie waag om jou uit te lag nie. Ek 

       wil nie hê jy moet haar aanrand nie, Willie.  

       Ek wou jou maar net vertel. Sy’s histeries! Sy 

       lag jou nie uit nie. En ek wil nie nog ’n  

       gebreekte ding op my gewete hê nie. Ek  

       belowe jou, Willie. Sy’s histeries. Sy beskyt 

       haar! 

 

WALTER : Jy reken? Grote goeie genugtig, ek is buite  

       weste. Hier keer ek terug uit Arabië, vlugvoos, 

       en ek stap in en nes die vase in die portaal lê 
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       my lewe aan skerwe! 

 

JANIE  : Sit liewer, Willie. Jou gesig is bloedrooi. 

 

WALTER : Goed dan. Dankie. [GAAN SIT HEEL  

       NORMAAL OP RUSBANK] 

 

JANIE  : Is dit veilig om daar te sit? 

 

WALTER : Wat het ek gedoen om dit te verdien? Ek het 

       haar nog nooit van iets ontneem nie. Sy het ’n 

       hele hangkas vol pelsjasse. Net wat sy wou hê, 

       het ek haar gegee. Met vreugde. Omdat sy my 

       ganse lewe en bestaan is, Johanna. 

 

JANIE  : Janie. 

 

WALTER : Ek is nie in staat daartoe om haar nog te gee 

       nie. Alles wat ek kon gee, het ek gegee.  

       [EGTE TRANE. HY VERBERG GESIG  

       MET HANDE] 

 

JANIE  : Kom nou, Willie, kom nou. Ek kan dit nie vat 

       om ’n man te sien huil nie. Dit breek my hart. 

       Ek het geweet jy sal kwaad wees. Ek wou hê 

       jy moet kwaad wees vir haar nes ek vir Bertus 

       die moer in was.....Ek duld nie vroueslaners 

       nie, maar ek sou lekkergekry het as jy haar pot. 

       Dis al wat ek wou hê. Nie dat jy so gebroke 

       moet wees nie. Asseblief. [WALTER  SNIK 

       SAG. SY GAAN SIT VERSIGTIG LANGS 

       HOM] Asseblief, Willie, asseblief. Ek het nie 

       geraai jy sou so stukkend wees nie. Ek gaan 

       nie van Bertus skei nie. Ek het hom nog steeds 
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       lief. Ek gaan hom vir ses maande op sy herrie 

       gee, ja, maar ek het hom nog steeds lief.  

       [WALTER SNIK HARDOP] Moenie, Willie, 

       moenie! [SIT ARM OM HOM] Nou voel ek 

       so ’n....so ’n skurk.[SIT TERUG;VAL DEUR 

     BANDE MET GIL. HAAR STERT IS OP  

     VLOER EN HAAR KOP BY SY MIK] 

 

WALTER : [SIEN DIT EN IS DADELIK OP AANDAG.  

     VERGETE IS DIE DEFTIGE SPRAAK]  

     Ag, nee, verdomp! Moet ek alles self doen?   

     [RUK HAAR ORENT] Dis  soos amateur- 

     verhoogbestuurders!  [KRY BEELD EN  

     SIT DIT WEER OP KAS EN HERVAT DIE  

     'VERTONING'] My vrou is so 'n swak huis- 

     vrou. En sy het so 'n vrot huishulp! Hy stapel  

     alles  in die hoek op om die meubels af te stof  

     en dan laat hy dit net daar. Ek is jammer.  

     [PLAAS KUSSINGS TERUG OP STOELE]   
     Sit gerus weer. 

 

JANIE  : Ag, dankie. 

 

MERCIA : [VERSKYN. SY HET DRIESTUK AAN  

       EN DRA OORNAGKOFFER] 

 

WALTER : Bo en behalwe die verraad, lyk die woning  

       ook nog na ’n slagveld. Hier keer ek terug uit 

       die Midde-Ooste en ek moet boonop self aan 

       die kant maak, Martie!! 

 

MERCIA : [OORDREWE]Dit spyt my, Willie, maar ek 

       sal jou nie verder ontstel met my teenwoordig-

       heid nie. Ek verlaat jou. 
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WALTER : Jy verlaat my?! 

 

MERCIA : Ja, dit is beter so. Dit gee jou tyd om sake te 

       oordink. Buitendien kan ek dit nie verduur om 

       verder ons huwelik voor hierdie....vrou te  

       bespreek nie. Ek moet jou net daaraan herinner 

       dat jy vanaand agtuur 'n dinee in Pretoria het 

       met die Gauteng L.U.R. vir Finansies. Dus sal 

       jy aanstaltes moet maak. Oor 'n paar dae sal ek 

       jou skakel en jy sal  my dan in kennis stel of 

       ons gaan skei of nie. Intussen wil jy seker jou  

       ring terug hê. Die duur ring wat jy my met ons  

       laaste huweliksherdenking gegee het. Hierdie  

       pragtige geslypte robyn. [MINDER DEFTIG]   

       Dé! Vat dit! [HAAL AF, GOOI OP STOEL  

       EN MET GEDEMPTE SNIK STAP SY AF] 

 

WALTER : [KRY RING] Heilige Moeder, waar was ek? 

       O, ja! “Dit sou verkieslik wees dat sy die  

       ganse Romeinse leër beheks het in my on- 

       wetenheid. Maar nou....nou....vaarwel my  

       geruste gemoed. Vaarwel tevredenheid. Van 

       watter waarde is robyne? Slegs maar bedrieg- 

       like versierseltjies vir 'n sloerie se vleeslike  

       genot! Neem hierdie waardelose tierlantyn- 

       tjie.” [GOOI WEG. DIT LAND BY JANIE] 

 

JANIE  : Sweer jy? Haai, nee, jy bedoel dit seker nie, 

       Willie. Jislaak, sjoe! Bedoel jy dit sowaar? Dis 

       ‘awesome’. Ek het nog nooit so 'n ring gehad 

       nie! Maaind jy as ek kyk? [HAAL JUWE- 

       LIERSVERGROOTGLAS UIT HANDSAK 

       Ons pandjieswinkel vat juwele ook in. Kyk, dit 

       pas my! [KYK DEUR APPARAAT] Dis te 
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       dierbaar van jou... 

 

WALTER : My bliksem! “Dat ek moes leef om sulke  

       verraad te ervaar.” 
 

JANIE  : Ag, nee, tjorts,Willie. Los nou die getjommel 

       en tjeer op. Jy't nou die ergste gehoor en dis 

       dit. Jy weet nou en ek weet nou en ons het ons 

       wonde gelek so nou kan ons dink wat ons gaan 

       doen. 

 

WALTER : Maar ek is nog nie klaar nie... 

 

JANIE  : Wat help 'n geknies? Kom ons praat- 

 

WALTER : Nimmer! Vergun my die slot. “Dit is verkieslik 

       om in 'n drein vol platannas gesmyt te word as 

       om verraad te smaak.” [VINGER ONDER  

       KRAAG] Die wetterse Sjinese droogskoon-

       maker! Gee jy om as ek iets gemakliker gaan 

       aantrek? 

 

JANIE  : Nee, glad nie, Willie, maar moet jy nie gaan 

       eet saam met 'n ‘lur’ of 'n ding nie? 

 

WALTER : Ek kanselleer. [SKAKEL NOMMER. K.P. ] 

       MEC's office? Yes, ja. Please give my message 

       to Mr....uh....uh.... Yes, just tell him [SPREEK 

       IN ENGELS UIT:] Willem Verloren-van- 

       Themaat has called to cancel... Little domestic 

       crisis... Yes, tell him I secured a twenty million 

       dollar deal in Baghdad....I mean Dubai. I'll talk 

       to him tomorrow. Dubye-bye. [SIT NEER]  

       Daar het jy dit. Tot jou beskikking. 
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JANIE  : Te lekker! Dan kan ons mos maar gemaklik  

       raak terwyl ons ons getroude lewens uitpluis.  

 

WALTER : Nes ek gedink het. 

 

JANIE  : Mag ek my skoene uittrek? 

 

WALTER : Sekerlik. [AF NA SLAAPKAMER] 

 

JANIE  : [NA VENSTER. KYK UIT]  Wat se soort  

       Valentine gaan dit die jaar wees? Dêmmit,  

       Bertus, moes jy alles so opfletter?! [TERUG 

       NA SOFA. STAL HAAR IN 'N BAIE  

       AANLOKLIKE HOUDING UIT] 

 

WALTER : [GEKONFYT IN 'QUICK CHANGES'; OP.

       HET HY 'N SYJAPON AAN. KAALVOET] 

 

JANIE  : [SIEN] Het jy haar nog lief, Willie? 

 

WALTER : [ALTWEE HANDE IN SAKKE MET  

       DUIME WAT UITSTEEK. IN TEENSTEL-

       LING MET SHAKESPEARE/GRIEKSE 

       STYL VAN DIE HEKS & GERMANICUS  

       IS HY NOU ELEGANT EN EFFE KAMP  

       IN 1920 STYL] “Heeltemal....wanhopig....  

       bitterlik.... Tot my sterwensdag sal ek haar  

       bemin. [DIREK VIR JANIE] Vandat ek my  

       oë op haar geslaan het, was ek tot oor my ore  

       dolverlief.” 

 

JANIE  : O, tyd. Ek's jammer, Willie. Jy kry swaar. Nou 

       voel ek soos 'n buffel. 

 

WALTER : “Dit is oorbodig, liewe dame. Jou sal ek immer 
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       dankbaar bly dat jy my oë oopgemaak het. Wat 

       ’n dwaas was ek!” Kan ek jou glas hervul?  

       [SKINK VIR HAAR NOG 'N DOP] 

 

JANIE  : Willie, smaak my jy's net so romanties soos 

       ek. 

 

WALTER : Ja, romantiese Willie. 

 

JANIE  : Waar het jy haar ontmoet? 

 

WALTER : “Aan huis van die Van Der Walts met 'n braai-  

       vleis. [STAP NA VENSTER] Sy het soos 'n  

       Egiptiese prinses gelyk.” 

 

JANIE  : Ag dis skatlik dat jy alles so goed onthou. Jy 

       onthou seker selfs julle eerste woorde aan  

       mekaar. 

 

WALTER : “Dit is in my geheue gegraveer.” 

 

JANIE  : Vertel my wat dit was. 

 

WALTER : [VIR 'N OOMBLIK GEGOOI, MAAK  

       DAN OË  TOE EN PROBEER ONTHOU] 

       “Sy het op die balkon gestaan. Maanlig en  

       wind in haar hare.  Vir 'n wyle het ek haar net 

       beskou en moed bymekaargeskraap....toe stap 

       ek na haar en uiter: ‘Wat verkies jy, wors of  

       eiers?’ [KP] En sy antwoord: ‘Hulle hoort tog 

       saam.’” 

 

JANIE  : [TELEURGESTELD] Agge nee, nooit! 

 

WALTER : “Van meet af aan was ek klei in haar hande.” 
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       [STAP NA KLAVIER] My senuwees is  

       frummels. Klavierspel laat my bedaar. Gee jy 

       om as ek iets speel, Jacoba? 

 

JANIE  : Janie. Ja, speel iets, Willie. Musiek maak my  

       ook rustig. 

 

WALTER : [SIT EN SPEEL MY SARIE MARAIS TOT 

       BY 'IS SO VER VAN MY AF', DAN   

       PRAAT HY OOR MUSIEK:] Is jy nog lief 

       vir....watsenaam? 

 

JANIE  : Ek het hom so lief, ek kan hom nooit so  

       seermaak as wat hy my gemaak het nie. 

 

WALTER : [SPEEL VERKEERDE NOOT, HOU OP] 

       Dis net soos ek voel oor....uhm... Jy het die  

       woorde uit my mond geneem! Dis ongelooflik 

       watter invloed musiek het! [BEGIN VAN  

       VOORAF. HY KOM NOOIT VERDER AS 

       ‘NOG VOOR DIE OORLOG HET BEGIN 

       NIE’. DIS AL WAT HY KEN] 

 

JANIE  : Nogtans meen ek, Willie....hulle moet so ’n  

       klein bietjie seerkry. Dink jy nie? 

 

WALTER : Ek uhm.... [HOU OP SPEEL] 

 

JANIE  : Moenie ophou nie, Willie. Jy speel so mooi en 

       dis so aandoenlik dat jy juis daai lied speel. Dit  

       herinner my so aan my en Bertus se eerste ruk

       saam. Wat is die lied se naam nou weer? Speel, 

       asseblief. [HY BEGIN WEER VAN VOOR-

       AF] Ek weet nie hoe jy voel nie, maar ek  
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       meen dis ons reg om iets terug te doen. Al is 

       dit 'n klein ietsie. 

 

WILLIE  : [HOU OP] Regtig? [NOU PROBEER HY 

       SUIKERBOS, MAAR HY HAAL WEER  

       NIE DIE REFREIN NIE] 

 

JANIE  : Maar wat? [KYK NA HOM] Ek reken ek kan 

       wraakneem as ek uitstorm en ’n woeste ‘affair’ 

       het. Dit sal Bertus 'n snotklap gee.  

 

WALTER : Doodreg. 

 

JANIE  : Maar dit sal nie veel doen vir jou [TREK  

       ORENT EN HOU DEFTIG] gekrenkte  

       gevoelens nie. 

 

WALTER :  [HOU OP, STAAR HAAR AAN] Hoe  

       nou? 

 

JANIE  : [GEWOON] Dit sal jou niks help om Mercia 

       terug te kry nie.  [WALTER BEGIN SPEEL 

       VAN VOORAF] [HAASTIG:] Nie dat ek  

       ooit  iets net vir spaait sal doen nie! 

 

WALTER : Juis. 

 

JANIE  : Ons soek nie wraak nie. 

 

WALTER : Nie? 

 

JANIE  : Maar ek voel tog hulle moet ’n bietjie ly.  

 

WALTER : Einste. 
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JANIE  : Veral Mercia. [WALTER HOU OP EN  

       BEGIN WEER MET SARIE MARAIS]  

       Stem jy saam? 

 

WALTER : Ja. 

 

JANIE  : Moenie ophou speel nie, Willie. Jy speel met 

       soveel gevoel. Vir my sal dit die selle wees as 

       jy aspris 'n ‘affair’ het net om Mercia te spaait. 

       Dit sal boggerol aan Bertus doen. 

 

WALTER : Ek kan haar in elk geval nie ’n punt steek nie. 

       [DRUK AKKOORD] Vroue vind my nie juis 

       aantreklik nie. [BEGIN SUKKEL MET  

       HOE RY DIE BOERE] 

 

JANIE  : Hoe kan jy dit sê, Willie? Dis mos onsin!  

       [TREK ROK REG SODAT SY MEER  

       BEEN WYS] ’n Man in jou posisie.   

       Besturende Direkteur van Global Fork Lift  

       Trucks! Weet jy nie dat mans met mag vir  

       vroue onweerstaanbaar is nie? 

 

WALTER : Om eerlik te wees, Juanita, in die afgelope  

       twintig jaar het ek nie ’n vrou gesien wat na 

       my kyk met ’n sweempie van begeerte nie.  

 

JANIE  : Jy’t dit net nie raakgesien nie. 

 

WALTER : Nee. Vroue kyk na my asof ek ’n slagter is met 

       handevol rou lewer. 

 

JANIE  : Dit glo ek glad nie! Jy is ryk, suksesvol....jy 

       bestuur ’n hele sakeryk. Sekerlik is vroue dol 

       oor jou. 
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WALTER : [DROEWIGE GLIMLAG] “O, skone dame, 

       u is so welwillend teenoor my.” 

 

JANIE  : Ek bedoel dit. Honderde vroue moes hulle  

       voor jou voete neergesmyt het. 

 

WALTER : “Al wat ek kan opper, is dat diesulkes dit meer 

       opsigtelik kon doen.” 

 

JANIE  : Oe, Willie....jy's so ’n teddiebeer. Min het ek 

       gedink jy sal só wees. 

 

WALTER : Hoe? 

 

JANIE  : So sonder eiewaan, so nederig.  Al jou mag.... 

       jou geld....die feit dat jy derduisende mense se 

       lot in jou hande het....Ek was seker jy sou so ’n 

       sterk, baasspelerige oorselfversekerde glibber-

       gat wees. 

 

WALTER : Al my selfversekering het vanaand leeggedrup. 

 

JANIE  : Willie, besef jy [STAP OOR EN PLAAS 

       HANDE OP SY SKOUERS; WALTER  

       HOU OP SPEEL] dis juis omdat jy so beskeie 

       is oor jou sukses, sonder trots op jou Fork.... 

       wat’s’it in Afrikaans....? 

 

WALTER : Vurkhyswaens. 

 

JANIE  : Vurkhyswaens... omdat jy so sonder vals trots  

       daarop is dat jy nooit die talle vroue gesien het  

    wat jou wil verower nie. Dit maak my skoon  

    loops. [STAL HAAR UIT TEEN KLAVIER] 
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WALTER : Nee, sweerlik. G’n vrou het nog by my  

       aangelê na my optrede in Muizenberg nie.  

 

JANIE  : Jou wat, waar? 

 

WALTER : [BESEF]  Dis naby Simonstad en daar’s ’n 

       depot. Dit was jare gelede. Toe was ek nog.... 

       areabestuurder en het sommer in ’n losieshuis 

       gebly. 

 

JANIE  : [GIGGEL] Willie in ’n losieshuis! Was jy toe 

       al aan die opklim na bo? 

 

WALTER : Nee. Ek het toe ook nie juis veel geklim nie. 

 

JANIE  : Het jy toe al geraai jy sal eendag ’n hele  

       sakeryk en 'n webwerf besit? 

 

WALTER : Daar was skaars ‘computers’ laat staan nog  

       internet. 
 

JANIE  : Maar dis nes jy is. Nie eens ’n profiel foto’tjie  

       nie. 

 

WALTER : [BEGIN WEER KLAVIER SPEEL] Dis  

       soveel veiliger as die massas nie jou gesig ken 

       nie. Dan word jy nie ge-‘type cast’ nie. 

 

JANIE  : [SNAP NIE HEELTEMAL NIE] Verkies jy 

       om die agterhoede te dek? 

 

WALTER : Nooit! Maar 'n paar wou al myne dek.   

       [SPEEL HARD HOE RY DIE BOERE. DAN 

       SAGTER] Ek het nog altyd ‘couch casting’ 

       vermy. Okkie juis kans gekry daarvoor nie. 
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JANIE  : Jy is 'n raaisel, Willie. So beskeie. Dis vir my 

       so sexy as jy sulke simboletaal praat 

 

WALTER : Dis maar in my aard. 

 

JANIE  : En wie was die vrou in Muizenberg wat by jou 

       aangelê het? 

 

WALTER : Die eienares van die losieshuis. Ek het my dit 

       laat geval, maar daarna nog nooit weer nie.  

       [BESEF] In elk geval het my pad toe met  

       Mercia s’n gekruis! [HOU OP SPEEL EN  

       STAAN OP] Gee jy om as ek ophou speel? 

       Vanaand is ek so mismoedig, nie eens die  

       klavier kan my opkikker nie. [STAP NA  

       VENSTER. JANIE GAAN NA RUSBANK] 

 

JANIE  : Weet jy, as ek dink aan al die vrouens wat  

       hulle vir jou aangebied het en dat jy dit nie  

       eens besef het nie, dan raak jy vir my nog  

       meer begeerlik. 

 

WALTER : “Hartlam, dit is besonder bedagsaam van jou

      om my gekrenkte manwees te wil heel, maar 

      my vrou het onbetwisbaar ’n lang liaison met  

      ’n ander man gehad en van my die bedroë  

      eggenoot gemaak en dit kan nie weggerede-  

      neer word nie. Wat 'n dwaas is ek.” 

 

JANIE  : Kom hier, Willie. [HY STAP WANTROUIG 

       NADER. SY VAT SY HAND EN TREK  

       HOM LANGS HAAR NEER] Sal ons saam 

       dwaas wees? 
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WALTER : Ek begryp nie mooi nie. 

 

JANIE  : Nee, jy sal nie! Jy is so skattig, Willie. [SOEN 

       HOM]  Hulle het dit drie jaar na mekaar elke

       jaar vir tien dae gedoen. En dalk ook nie net 

       een keer op ’n dag nie! As ons dit....net een ou

       keertjie doen, is dit mos regverdig! [K.P.]  

        Kom ons speel dokter-dokter, toe? Dink jy nie? 
        

 

WALTER : [REK MOND WYD] Dink? Op hierdie  

       oomblik het ek nie een enkele gedagte nie. 

 

JANIE  : [MAAK SY JAPON BO OOP]  Is ek nie vir 

       jou aanloklik nie? [SOEN HOM WEER] 

 

WALTER : “My dierbare Sophie Myburg (uitspraak:  

       Soufie Maaiburgh).....jy is die mees verruklike, 

       betowerende, beeldskone wese wat ek nog ooit 

       teëgekom het. Ek aanbid eenvoudig elke  

       genoeglike stukkie vleis aan jou gebeente!” 

 

     [HARTSTOGTELIKE SOEN] 

 

JANIE  : Maar dalk het jy nie lus nie. Dalk is jy vlug- 

       voos. 

 

WALTER : Nie 'n ding aan my is voos nie. 

 

JANIE  : [STAAN OP EN HAAL JUWELE AF]  
       Lekker! 

 

     [LANDLYNFOON LUI] 

 

WALTER : Los dit. Dis vir seker nie vir my nie.  
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JANIE  : [TERWYL SY ROK LOSMAAK] Maar op 

       twee voorwaardes. 

 

WALTER : Ja, ja, enige voorwaardes. 

 

JANIE  : Kondome. 

 

WALTER : Altyd met groot hoop, maar geen nut tot nou. 

       In my grimeertas. 

 

JANIE  : Jou wat?! 

 

WALTER : Ons kyk in Mercia se grimeerkas. Hopenlik  

       het sy en Bertus... En die tweede? 

 

JANIE  : Jy vertel agterna vir Mercia.  

 

WALTER : Ek sal! Ek sal! En jy sal jou man vertel. 

 

JANIE  : Op die  regte tydstip, ja. Kom nou, Willie. [NA 

        SLAAPKAMERDEUR, STAAN STIL] Met 

        my hoef jy nie gebrek aan selfvertroue te hê 

        nie. Jy’s die sappigste man wat ek in jare  

        raakgeloop het. En jy’t my die mooiste ring  

        gegee! [AF] 

 

WALTER : [STAP NA DEUR. STAAN STIL. KYK]  

        Orrelstryk! Dis 'n gawe voorstel van jou! Kyk 

        hoe lê jy uitgestal! Nooit vanoggend kon  

        droom my dag sal só verloop nie! [VRYF  

        HANDE ENS] 

 

JANIE  : [AF. ROEP] Kom, Willie, kom wys my hoe 

        werk jou vurkhyswa. 
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WALTER : [AF] Klopdisselboom! 

 

JANIE  : Jy is baie meer opwindend as Bertus! Oeeee, 

        Willie!! 

 

WALTER :  Oeeee, Jacomina! 

 

JANIE  : Jaaaaaaaa-nie! 

 

      [VERDUISTERING. ENKELE SEKONDES. LIG  

      WEER VOLSTERKTE AAN] 

 

MERCIA : [KOM BEDREMMELD BY VOORDEUR 

        IN.] Koe-ieeee! [K.P. KYK IN KOMBUIS, 

        BADKAMER, STUDEERKAMER EN  

        DAN LEEFVERTREK. DIS LEEG. GAAN 

        U.S., GOOI BAADJIE OOR IETS EN SIT 

        TAS NEER. KYK NA HAAR SELFOON. 

        RUG NA GEHOOR] 

 

JANIE  : [KOM HIEROOR UIT KAMER, DRAAI 

        DAN OM EN PRAAT MET WALTER] 

        Tata, Willie! Dit was uit hierdie wêreld!  

        [MERCIA KRUIP WEG BY KLAVIER,  

        MAAR  HAAR REAKSIES IS NOG SIG-

        BAAR VIR GEHOOR] Nee, bly lê gerus,  

        engel. Jy verdien 'n blaaskans! [KRY HAND-

        SAK EN SIT LIPSTIF AAN] 

 

WALTER : [AF] Nooit! Ek moet jou afsien, wolliebol!  

        [VERSKYN; MAAK JAPON VAS] 

 

JANIE  : Nee, djennies, Willie. Ek het nie kon dink jy 

        sal so vernuftig en fantasties wees nie! 
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WALTER : Dis baie dierbaar van jou. Jy’s ’n heuningpot. 

 

JANIE  : Ek bedoel dit. Bertus het my nog nooit so laat 

        voel nie. Wat sien Mercia in hom? Jy is so teer 

        en so gevoelig vir elke hunkering van my lyf. 

 

WALTER : Ag, jy vlei my, Janie! 

 

JANIE  : En toe die oomblik daar was, het jy my opge- 

        raap, die lug ingegooi, vlerke gegee en in die 

        hemel laat aankom. 

 

WALTER : Het ek al daai gedoen? 

 

JANIE  : En dit na jy nege ure lank op 'n vliegtuig gesit 

        het. Hoe is jy as jy soggens jou oë oopmaak?! 

 

WALTER : Dit was meer as lekker vir my ook, hoor! 

 

JANIE  : Sê jy dit sommer net? 

 

WALTER : Eerlik, uit die diepte van my hart, Janie, om 

        vanaand met jou liefde te maak, is een  van 

        die ongelooflikste ervarings van my lewe! 

 

JANIE  : Ek kan dit skaars glo. 

 

WALTER : Sweerlik. Al werk ek nooit weer nie, sweer ek 

        dit. As ek vir die res van my lewe net Vader  

        Krismis speel by Montecasino, sweer ek dit. 

 

JANIE  : Hoekom sou jy Vader Krismis speel by die 

        Montecasino?   

 

WALTER :  Dis....uhm....tradisie. Al my werkers en hulle 
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        gesinne word elke jaar daar onthaal en ek speel 

        Vader Krismis. 

 

JANIE  : Willie! Dan is jou hart boonop net so groot as 

        jou... Was ek wraggies vetter pret as Mercia? 

 

WALTER : Vetter pret as Mercia?! Moenie dat ek lag nie! 

        Sy lê net daar soos 'n houtstomp. 

 

JANIE  : Ek glo dit nie! Jy's 'n wolkbreuk van 'n ‘lover’. 

        En 'n bosbrand! 

 

WALTER : Een keer het sy glads aan die slaap geraak.  

 

JANIE  : [SKREEULAG] Ek glo dit nie! Nie met jou 

        nie. Met Bertus, ja. 

 

WALTER : Wrintiewaar. Sy't ingesluimer en toe sy wakker 

        word, vra sy so ewe: “Wanneer begin jy?” 

 

       [ALTWEE SKREE VAN DIE LAG] 

 

JANIE  : Askies dat ek lag. Hoe kon sy? Jy weet net  

        hoe!  [SOEN HOM, NEEM HOM AAN  

        ARM EN GAAN NA VOORPORTAAL]  

        Dan sien ek jou volgende Donderdag by my 

        winkel.       

 

MERCIA : [KONTVERSTOM]  

 

WALTER : So seker as jou parra manel dra! 

 

JANIE  : Donderdae sluit ek vroeg. Sorg dat jy eenuur 

        daar is dan't ons weer vet pret! 
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WALTER : Ek kom sodra ek afgeteken het. 

 

JANIE  : Afgeteken? 

 

WALTER : Al die lone afgeteken het. Donderdae teken ek 

        lone en salarisse af. 

 

JANIE  : Weet jy, Willie, tot vandag was ‘veelvuldige 

        orgasmes’ vir my net woorde in vrouetydskrif- 

        te. Tata, skattebol! [SOEN HOM LIGGIES  

        EN GAAN AF] 

 

WALTER : Tata, skattebol! [MAAK DEUR TOE.  

        SPRING IN LUG OP EN DANS TOT IN  

        LEEFVERTREK] Tata, skattebol! [DRUK 

        NOTE OP KLAVIER EN SING] Hoe ry die 

        boere - 

    

       [MERCIA SPRING OP. WALTER WIP] 

 

MERCIA : Hoe de donner durf jy?! 

 

WALTER : [LAMGAT GESKRIK] O, gat, mevrou, waar 

        kruip jy uit? [WALTER NR 1 VAN DIE  

        BEGIN] 

 

MERCIA : Hoe durf jy vir haar sê ek is ’n houtstomp in 

        die bed?! Ek het jou nooit gevra om dit vir  

        haar te sê nie! 

 

WALTER : [TREE AGTERUIT] Ek stem saam, mevrou. 

        Dis nie wat ons gerepeteer het nie. Daar’s ek 

        met jou. 
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MERCIA : Ek het jou nie betaal om my te beledig nie! 

 

WALTER : Ek weet, mevrou. Ek het net geselsies gemaak. 

 

MERCIA : Hoe durf jy my so verneder? 

 

WALTER : Ek moes haar pluimpies beantwoord. 

 

MERCIA : [NA AAN TRANE] Hoe kon jy vir haar sê ek 

        raak aan die slaap onder jou?! 

 

WALTER : As ek geweet het jy luister af, sou ek nie. 

 

MERCIA : Dit was nie in ons ooreenkoms nie.  

 

WALTER : Dit was nie! Dit was nie! Jy’s reg en ek’s  

        verkeerd, maar na jy weg is, het sy begin  

        ontklee....sy het my voortou geneem....en ek 

        moes maar, om dit so te stel, my kant bring... 

 

MERCIA : Dis nie teen julle twee se gekafoefel wat ek dit 

        het nie. 

 

WALTER : Nè! 

 

MERCIA : Daarvan hou ek nogal. Dat sy in die bed  

        spring met my verwer en dink dis my man,  

        gee my groot genot. Maar dat jy haar wysmaak

        ek is vervelig in die bed, is nie snaaks nie.  

        Kom hier, meneer Hahn. [SLEEP STOEL   

        NADER NA TAFEL] 

 

WALTER : [SENUAGTIG]  Mevroutjie, ek wou jou nie 

    omkrap nie. Ek’t nie eens geweet jy luister nie. 
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MERCIA : Sit! 

 

WALTER : Wat gaan jy my aandoen? 

 

MERCIA : Dis wat jý gaan doen. [DRUK HOM NEER] 

    Hier is ’n pen en ons briefhoof. Ek dikteer en 

    jy skryf. [LOOP OP EN NEER EN DIK- 

    TEER EN SIEN NIE DAT HY NIE SKRYF 

    NIE]  Liewe Janie, ek het net vandag met jou 

    liefde gemaak omdat ek jou bejammer het toe 

    jy jou in my skoot gewerp het. Inderwaarheid 

    is my dierbare, beeldskone, asemberowende 

    vrou die mees opwindende vrou wat ek ook 

    geken het. Alles wat ek jou omtrent haar vertel 

    het, was ’n leuen. Ek wou net so gou as  

    moontlik van jou ontslae raak omdat jy die een 

    is wat in die bed lê soos 'n houtstomp.   

    Hoogagtend. Willem. [KRY HAAR HAND-

    SAK EN HAAL BALANS VAN SY GELD 

    UIT] Hier is die res van die beloning, meneer 

    Hahn. Dankie vir die diens gelewer. Ek is  

    tevrede. Jy kan huis toe gaan. [SIT GELD OP 

    TAFEL NEER; SIEN HY HET NIKS GE-

    SKRYF NIE]  Jy het nie ’n woord geskryf nie! 

 

WALTER : Ek willie. Ek kannie. 

 

MERCIA : Gaan jy my nou afpers vir meer geld? Seker te 

    verstane. As ek in jou geldelike gemors was, 

    sou ek seker net so optree. Hoeveel wil jy hê 

    om die brief te skryf? 

 

WALTER : [DIE WILLIE VERPERSOONLIKING]  

    Mevrou, dit is nie onderhandelbaar nie! 
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MERCIA : Meneer Hahn, jy oorspeel jou rol! 

 

WALTER : Werklik? 

 

MERCIA : Dis jammer, want tot dusver was ek baie  

    ingenome met jou. 

 

WALTER : Dankie, mevrou. 

 

MERCIA : Eerlikwaar, jy het jou baie goed van jou taak 

    gekwyt. 

 

WALTER : Baie dankie. 

 

MERCIA : Maar jy mag nie die perke oorskry nie. 

 

WALTER : Nee. 

 

MERCIA : Die kluitjies wat jy gebak het, moet terug- 

    getrek word. 

 

WALTER : Juistement! 

 

MERCIA : So jy dink nie ek is onredelik nie? 

 

WALTER : Hoegenaamd nie. 

 

MERCIA : Dan sal jy nou die brief skryf? 

 

WALTER : Dalk op my maag, ja. 

 

MERCIA : Wat bedoel jy? 

 

WALTER : Sy was die verruklikste ervaring van my lewe. 
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MERCIA : In daardie geval bejammer ek jou. Ek kan my 

    nie voorstel waaraan jy gewoond was nie. 

 

WALTER : Daar het jy dit. Niks. Niks. Die laaste keer was 

    toe  FW De Klerk nog president was.   

    [STAAN OP. SIT HELMET OP] 

 

MERCIA : Waarheen gaan jy, meneer Hahn? 

 

WALTER : Sy was wonderbaarlik. Hoe kan ek aan haar 

    skryf dat sy nie was nie? Hoe kan ek? 

 

MERCIA : Maar ek verwag nie van jou om meineed te  

    pleeg nie. Wat ek gedikteer het, is die waar- 

    heid. Sy is hopeloos in die bed. Ons weet  

    almal ek is strate beter. Haar man vertel my dit 

    al jare lank. 

 

WALTER : O, reg. Dit is dan ’n gans ander bak vla, me-

    vrou. Indien ek weet wat ek skryf  is die    

    reine waarheid, gee ek jou gelyk. Ek sou aan 

    haar kon skryf omdat ek nie lieg nie. Ek sou  

    nie my eie gevoelens misken nie. 

 

MERCIA : Wat ek verwag, laat jou dus sit op die dilemma 

    se horings. 

 

WALTER : My integriteit word bevraagteken. [MERCIA 

    STAP AF NA KAMER. WALTER NR 1 IS 

    TERUG] Mevroutjie, ek weet ek skuld jou dit. 

    Ek hoort daai brief te skryf. Maar ek kan mos 

    nie. Ek trek aan die korste end. Jy’s reg. Janie 

    de Jager moenie glo jy’s ’n houtstomp in die 

    bed nie. Dis verkeerd. Sy’t vanaand hier  
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    gewaai met die gedagte dat Willie verveeld is 

    met sy vrou. Dis onregverdig. Dit sien ek. Ek 

    moet daai brief skryf. En dinge regstel. Dis  

    dinge wat ek verkeerd laat klink het. Maar dis 

    net dat sy regtig vuurwarm en bedrewe was.  

Sy het my omtrent laat goed voel en lekker kry.  

Hoe moet ek nou vir haar staan en lieg? 

 

MERCIA : [VERSKYN IN SLAAPKAMERDEUR IN 

    LANG SWART NEGLIGEÉ] Sal jy die   

    grendel aan daardie deur opsit, Walter? 

 

WALTER : [GAAN NA DEUR VAN LEEFVERTREK]  
    Maar hier is net ’n grendel aan hierdie kant. 

 

MERCIA : Ja. 

 

WALTER : As ek die deur grendel, kan ek nie huis toe   

    gaan nie 

 

MERCIA : Jy gaan nie huis toe nie. 

 

WALTER : Nie? 

 

MERCIA : Nee. Ons gaan jou morele vraagstuk oplos. 

 

  [WALTER GRENDEL DEUR. KYK VRAEND] 

 

MERCIA : Hoe sal jy weet wat is die waarheid? Tensy jy 

    dit beproef. Kom, ek sit op jou dilemma se  

    horing. 

 

WALTER  : [HAAL HELMET AF] Dis baie bedagsaam 

    van jou, Mercia. [OOR NA HAAR] En dan 
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    kan ek mos vergelyk! [MERCIA AF] Twee 

    gelukkies op een dag! Walter Hahn, jy is ’n  

regte haan!!!  Tottie diens!!  [VOLG HAAR 

AF EN KRAAI SOOS HAAN]   

 

 

   VINNIGE VERDOWING EN GORDYN 
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