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DIE JUGGLE OU
‘n KLUG in vyf bedrywe deur Barry van Rensburg
Spelers:
1
2
3
4
5
6

Basie Basson:
Hennie Viljoen:
Engela Basson:
Lané van Zyl:
Ruby Simmons:
Melissa Bothma:

40 plus, womanizer, werk vir homself van sy huis af
oujongkêrel, nerd, werk saam met Basie
Basie se vrou, gepoleerd , taak-mens
Engela se jong-sus, geskei, outgoing, woon tydelik by die Bassons
Buurvrou, ongelukkig getroud, eksentriek, Engels
Sekretaresse, dom blonde, onlangs aangestel

Die hele klug speel in Basie se kantoor by sy huis af. Twee/drie lessenaars, sithoekie vir ten
minste 4 mense. Twee deure: 1: buitedeur; 2: deur na res van huis en badkamerdeur

GEEN REGISSEURS-AANWYSINGS

BEDRYF 1
BASIE EN HENNIE KOM AL GESELSEND INGESTAP
HENNIE:

Asof drie vrouens nie genoeg is nie, het jy nou sommer die nuwe sekretaressetjie
ook op jou ... kerfstok!

BASIE:

Wat kan ek sê? As ‘n man ‘n magneet is, trek jy vrouens na jou toe aan.

HENNIE:

Basie Basson, jy gaan nog jou vinger verbrand. Jy’s soos ... soos ‘n juggler wat
tegelyk vier balle in die lug probeer hou.

BASIE:

Vier balle? Ek weet ek is ‘n bul, maar...

HENNIE:

Jy weet wat ek bedoel. DEMONSTREER JUGGLING ACT Vier vroue – drie skelmpies
en nog jou vrou ook. Eendag is eendag en jy laat een van daai balle, of dalk al vier
val. Ek sidSkinder julle van my> Wat verdien ek nie?

DOMder...
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BASIE:

Nie solank ek jou, Hendrik Viljoen, beste vriend en kollega, het om my uit die tjorts
te hou nie. En om te dink niemand weet of vermoed iets nie. Look and learn,
Hennie-man!

HENNIE:

En om jou kantoor by jou huis te hê, help ook nie. Als gebeur onder jou vrou se
neus.

BASIE:

Dit maak dit juis so uitdagend. Testosteroon word kunstig met adrenalien
vermeng. En dit, Hennie, is verslawend.

HENNIE:

Sy behoort jou te los.

BASIE:

Engela sal my nooit skei nie. Sy sal dit nie kan verdra om my gelukkig te sien nie!
LAG OORDADIG

HENNIE:

Jy maak my ‘n medepligtige in ‘n naderende katastrofe. Jou arme vrou verdien dit
nie.

ENGELA KOM INGESTAP
ENGELA:

Skinder julle van my? Wat verdien ek nie?

BASIE:

Ek sê nou net vir Hennie jy verdien nie dat ek jou so afskeep nie, my Liefie. Al die
lang ure wat ons hier op kantoor werk.

ENGELA:

Ja toe. Hoe gaan dit met die nuwe sekretaresse?

BASIE:

Nee, sy het potensiaal, maar ek sal haar nog moet tou wys maak.

HENNIE:

ONDERLANGS Jy bedoel jy wil haar jou tou wys...

ENGELA:

Sy lyk aanvaarbaar. Maar ek het gekom om ‘n gunste vra. Ek moet dorp toe...

SEKRETARESSE MELISSA VINNIG BINNE
MELISSA:

More more! Jammer ek’s laat. Dis moeilik om te bestuur en te grimeer in hierdie
verkeer.
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BASIE:

Als in die haak. Kom ek help jou met jou rekenaar tas. VAT ONGEMERK AAN HAAR

BOUD AS HY DINK NIEMAND KYK NIE. HENNIE SLAAN SY OË TEN HEMELE
HENNIE:

Engela, jy was besig om iets te vra...?

ENGELA:

O ja. Ek moet dorp toe en my motor is nog in vir ‘n diens. Basie, Kan jy my gou vat?

BASIE:

Ek sou wou maar dis effe ongeleë nou. Moet eers vir Melissa aan die werk sit.
Hennie, vat jy haar sommer gou. Reg so?

HENNIE:

As dit dan moet dan maak ons so. As jy nie omgee nie, Engela?

ENGELA:

Nee dis in orde. Kom, Hennie. Soet wees, julle twee.

ENGELA EN HENNIE AF. BASIE ZOEM DADELIK OP MELISSA IN
BASIE:

Hiert jou lekker ding. Come to Papa! Het jy my gemis?

MELISSA:

Natuurlik, Bo-Baas . HULLE KAFOEFEL Voor ons verder gaan, - hou jy van jou
verjaarsdag-present?

BASIE:

Present? O ja, baie. Dankie weereens.

MELISSA:

Het jy dit nou aan?

BASIE:

Eh... ja...

MELISSA:

Wys, wys!

BASIE:

KAN DUIDELIK NIE ONTHOU WAT DIE PRESENT WAS NIE. Ek dink ons moet eerder
nou begin werk. Ons het nog nie ‘n steek werk gedoen nie!

MELISSA:

Hoeveel ander girls het ook vir jou presente gebring dat jy nie kan onthou wat ek
vir jou gegee het nie!

BASIE:

Nee, niemand nie, Babes. KYK HAAR VRAEND AAN

MELISSA:

Nou wys dan!

BASIE TREK STADIG SY BROEKSPYPE OP
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MELISSA:

Ek het nie vir jou sokkies gegee nie! Sokkies! Pe-lease! Die seksie onderbroek,
Basie. Met die roosknop op.

BASIE:

O dit. Natuurlik. DINK VINNIG Ek wou dit net vir jou van onder af gewys het.

MELISSA:

Ek sal later ondersoek instel. Kom hier, jou sterk, sexy man!

BASIE:

O, dis soos musiek in my ore.

MELISSA:

Ek hoor ook al die musiek. Ek gaan jou nog na een van my favourite gigs toe vat.
Hou jy ook van die Heuwels Fantasties?

BASIE:

O ja! Ek’s mal oor daai heuwels. Maar ek’s nog maller oor Duiwelskloof. Moet sê jy
is ‘n vinnige en vurige meisie...

MELISSA:

Die band, stupid. Die band. BEDUIE KITAAR SPEEL

BASIE:

O dit. Ja nogal. Maar jy gaan seker sukkel om kaartjies te kry. Ek dink nie ons twee
sal kan gaan nie.

MELISSA:

Van kaartjies gepraat, ek kannie wag nie!

BASIE:

Ek ook nie. BEGIN HAAR OMSINGEL. SY BREEK LOS

MELISSA:

Nee, vryerige man. Mauritius!

BASIE:

Hulle sê dis so heerlik warm daar dat die mense swem selfs as dit reën.

MELISSA:

Jiggie! Ek sien my al met ‘n reënjas bo-oor my bikini. Om te dink: sorgvry vir
maande op die wit strande van Mauritius.

BASIE:

Het jy gesê Mauritius? Wat gaan jy daar maak? Jy kannie nou al verlof kry nie...

MELISSA:

Mauritius, die plek waarheen jy my op ons laaaang wittebrood gaan vat, onthou?

BASIE:

O. Daai Mauritius.

MELISSA:

Kyk hier! HAAL VLIEGKAARTJIES UIT LAAI

BASIE:

En dit?
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MELISSA:

Hoe lyk dit, Domkop? Ons vliegkaartjies!

BASIE:

Jy’t klaar kaartjies gekoop!?

MELISSA:

Ja. Nou die aand toe ons ... besig was toe’t ek jou gevra en jy het ja gesê.

BASIE:

Was dit dit waarvoor ek ja gesê het!?

MELISSA:

Ja, vir ons Mauritius wittebrood.

BASIE:

Wittebrood is ‘n groot woord...

MELISSA:

Wi-te-brood. Jys reg. Honeymoon is korter.

BASIE:

Ek dink ons moet begin werk...

MELISSA:

Hoekom? Maak die gedagte van jou vrou los en met my trou jou nie ook
opgewonde nie?

DAAR IS ‘N GELUID BY DIE DEUR, DAN ‘N LIGTE KLOP. LANÉ, NOG IN HAAR JAPON, BINNE
LANÉ:

More Basie. Julle is vroeg aan die gang.

MELISSA:

Ons het niks verkeerds...

BASIE:

More Skoonsus! Pas opgestaan, sien ek.

LANÉ:

Jammer eks nog in my kamerjapon.

BASIE:

Jy lyk goed in enigiets. ONDERLANGS En sonder enigiets.

LANÉ:

Ek weet.

BASIE:

En waarmee kan ek jou op hierdie mooi dag help?

LANÉ:

Ek soek eintlik vir Engela. Sy’s nie in die kombuis nie.

BASIE:

Sy’s gou dorp toe. Hennie het haar gevat.

LANÉ:

Dan gaan ek maar solank aantrek en wag tot sy terug is.

BASIE:

Nee, Lané, sit ‘n bietjie. Melissa, wees ‘n skat en gaan maak vir my en Lané koffie?
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MELISSA:

Twee koppies?

LANÉ:

KATTERIG Tel was nie een van jou vakke op skool nie?

MELISSA AF. BASIE ZOEM IN OP LANÉ
BASIE:

Kom hier, jou lekker ding! Selfs met ongekamde hare lyk jy sexy! Het jy my gemis?

IN MEKAAR SE ARMS
LANÉ:

Natuurlik. En ek weet jy’t my ook gemis.

BASIE:

Hoe anders? RAAK OORDREWE VATTERIG

LANÉ:

WIKKEL HAAR EFFE LOS UIT SY GREEP Hou jy van jou present?

BASIE:

My present? O ja. Dankie weereens. Om die waarheid te sê, ek het dit nou aan.
Roosknop en al!

LANÉ:

Waarvan praat jy?! Hoe kan jy ‘n balpunt-pen aan hê?!

BASIE:

SKARREL ROND IN SY KOP. Ek bedoel: ek het dit aan my, Roos van my hart. Soos
in ‘by my’, in my sak, aan my persoon. HAAL DIE PEN UIT SY SAK EN BEGIN DIT
HERHAALDELIK TE KLIEK

LANÉ:

Okei, stop dit nou maar, voor dit ink begin mors.

BASIE BÊRE DADELIK DIE PEN
LANÉ:

En by the way, dankie vir my present – die seksie onderkleertjie... Sal ek dit vir jou
wys...?

BEGIN HAAR BLOES LOSKNOOP

BEKLEMTOON DIE B’s

Bubbel B.

Vir Basie Basson...

Een van die dae gaan my hele klerekas joune wees... LIG

HAAR ROMP SUBTIEL OP
BASIE:

Later. Bêre hulle eers. VERANDER DIE ONDERWERP Bly jy darem nog lekker hier
by die Bassons?

LANÉ:

Ja. Ek waardeer dit baie.
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BASIE:

Die verblyf is nie watwonders nie, maar die byvoordele is fantasties. GRYP HAAR
WEER Come to Papa!

LANÉ:

Ernstig. Dankie dat ek by julle kon afpak. Na Frank my net so gelos het, het ek nie
geweet waarheen nie...

BASIE:

Jy het na die regte plek gekom. Soek jy nog ‘n dosis troos na jou vieslike
egskeiding? Engela gaan vanaand VLU vergadering toe...

LANÉ:

Die skelm tye is frustrerend. Maar een van die dae sit ons veilig in die Kaap. Om te
dink: ons twee in ons eie nessie teen die hange van Houtbaai. Wanneer gaan jy vir
Engela sê?

BASIE:

Wat sê?

LANÉ:

Van ons twee! Wat anders?

BASIE:

O, dit. Wel, dis moeilik, Lané. Ek moet vir die regte oomblik wag. ‘n Mens val nie
met so ‘n ding sommer met die deur in die huis nie.

LANÉ:

SPEELS Dan kan ek jou troos na jou vieslike egskeiding!

BASIE:

Engela is ‘n goeie mens en baie sensitief, soos jy weet.

LANÉ:

Maar sy verstaan jou nie. Julle is nie soul mates nie, bla bla bla. Maar jy sal maar
net die bul by die horings moet pak en haar vertel. Ek word nie jonger nie, hallo!

BASIE:

Ons het tyd. Jy’s nou 37. Dis nog 10 jaar voor jy veertig is. Grappie.

LANÉ:

Jonk genoeg om weer ‘n mammie te word...

BASIE VAL AMPER VAN SY STOEL AF
BASIE:

Wat bedoel jy?

LANÉ

HOU SPEELS ‘N FOON BY HAAR OOR Mnr Basson, dis dr Koekemoer hier. Ek het
vir jou goeie nuus en dan het ek vir jou baie goeie nuus. Watter een wil jy eerste
hoor? Die goeie nuus? Wel, jy is toe nie onvrugbaar nie. En die baie goeie nuus:
jou skoonsuster verwag...
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BASIE:

Agge nee! Net nie dit nie!

LANÉ:

... verwag dat Basie sal snap sy maak net ‘n grap!

BASIE:

HERSTEL STADIG Jy sal my hart gaan laat staan.

LANÉ:

ERNSTIG Maar dit sou wonderlik gewees het as ek, ons twee, saam, ‘n bondeltjie
vreugde kon vashou.

BASIE:

Stop, Lané, stop net daar. Jy weet ek wil graag kinders hê, maar...

LANÉ:

Maar nie met my nie!

BASIE:

Dis nie wat ek bedoel nie.

LANÉ:

Vergeet van ‘n baba. Maar ons twee. EFFENS PLEITEND Jy sê self ons hoort saam.
‘Van dag een af het dit gevoel of ons mekaar al jare ken. Dit voel so reg.’ Dis wat jy
nou die dag in my oor gefluister het. En ek stem saam. Ek wil by jou wees, Basie.
Altyd. Engela sal maar net moet verstaan.

BASIE:

Ja, Babes, maar dis moeilik. Wees nog net so ‘n bietjie geduldig.

GELUKKIG VIR BASIE KOM MELISSA TERUG MET DIE KOFFIE
BASIE:

Dankie Melissa. Sit maar neer.

LANÉ:

Ek sien jy’t toe reg getel.

BASIE:

Nou kan ons rustig drink voor ons begin werk.

LANÉ:

Ek het besluit ek gaan liewer my koffie in my kamer te gaan afsluk. STAP BY
LESSENAAR VERBY. TEL MAURITIUS BROSJURE OP. Melissa-kind, ek sien jy beplan
‘n Mauritius vakansie. Dit kan nie lekker wees om op so ‘n mooie plek alleen te
moet vakansie hou nie. Shame. Dankie vir die koffie.

LANÉ AF
MELISSA:

Ek hou nie van haar nie. Sy laat my soos ‘n ... soos ‘n dom blonde voel.

BASIE:

Jy hoef nie so te voel nie, want jy is mos nie ‘n natuurlike blonde nie, né?
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MELISSA:

Jy’s reg. Maar hoe weet jy dit?

BASIE:

Tensy jy ‘n spesiale tegniek het om jou haarwortels donker te kleur.

MELISSA:

O. Nee ek het nie.

BASIE:

Maar dit maak nie saak nie. Jy’s nog steeds die kleur in my lewe! Kom hier dat ek
jou kan wys...

GELUID VAN MOTOR WAT STOP.
BASIE:

Engela en Hennie is terug. Gou, maak of jy besig is.

MELISSA:

Dis nie moeilik nie. Ons het dit op kursus geleer.

BASIE EN MELISSA SKARREL OM BY DIE LESSENAAR UIT TE KOM. ENGELA EN HENNIE BINNE
ENGELA:

Ons is terug. Dankie weereens, Hennie.

BASIE:

Als gekry?

ENGELA:

Ja dankie. Het julle twee julle dingetjies gedoen gekry?

MELISSA:

Ons het niks verkeerds ...

BASIE:

O ja, dankie. Als gaan klop disselboom hier.

HENNIE:

ONDERLANGS Klop klop. Wie’s daar? Disselboom.

BASIE WYS ONDERLANGS VIR HENNIE OM HOM TE GEDRA
MELISSA:

Ons het niks...

BASIE:

PRAAT HAAR DOOD Ons het niks wat ons nie kon hanteer nie.

ENGELA:

Mooi. Basie, kan jy gou vir Melissa vir my leen vir so ‘n paar minute. Vrouesake.

MELISSA:

Ek het niks verk...

ENGELA:

Ek wil jou opinie vra oor die twee jeans wat ek gekoop het. Gedink dis dalk te jonk
vir my. Ek kan nie vir Lané vra nie. Sy’s te beterweterig...
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ENGELA EN MELISSA PRAAT-PRAAT AF
HENNIE:

En hoe het dit hier gegaan? Het die disselboom toe geklop en het jy haar tou-wys
gemaak?

BASIE:

Hierdie juggle ou sukkel nie om die balle in die lug te hou nie! Als is onder beheer.

HENNIE:

Eendag is eendag, Basie.

BASIE:

Kom ons gaan drink ‘n ou ietsie.

HENNIE:

Maar ons het nog niks gewerk nie.

BASIE:

Om vier vroue gelukkig te hou is harde werk. Ek’s flou. Kom.

BASIE EN HENNIE AF
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BEDRYF 2
KANTOOR. BASIE EN HENNIE AAN DIE WERK. RUBY DIE BUURVROU KLOP EN KOM IN
BASIE:

O haai Ruby! Heerlik om my aantreklike buurvrou te sien.

RUBY:

Halllo Basie. Hallo Hennie. Jou secretary is nie hier? Wanneer kom sy terug?

BASIE:

Sy’s poskantoor toe. Sal nog ‘n rukkie wees. Hoekom?

RUBY:

En Engela?

BASIE:

Sy’s aan’t werskaf in haar tuin.

Ruby:

Ek kom net hoor of jy van jou birthday present hou?

BASIE:

Present? O ja. Dankie baie.

RUBY:

Het jy dit al gebruik? STAP OOR NA (DENKBEELDIGE) VENSTER Ek sien nie vir
Engela nie.

BASIE VRA IN GEBARETAAL VIR HENNIE WAT DIE PRESENT WAS. HENNIE BEDUIE (AGTER RUBY SE
RUG) IETS RONDS EN DAN ‘N OP-EN-AF STROKE BEWEGING. [DIE GESKENK IS SOAP ON A ROPE]
BASIE VERSTAAN NIE
BASIE:

Eh, ja dankie. BEDUIE-VRA WEER. HENNIE BEDUIE LOMP WAS-BEWEGINGS

RUBY:

Was dit lekker?

BASIE:

Heerlik. Ek kon nie genoeg daarvan kry nie.

RUBY:

Ek het gedink maybe ... SÊ DIT SAGGIES TERWYL SY OMKYK NA HENNIE WAT
KWANSUIS VERDIEP IS IN SY WERK

BASIE:

Jy kan maar voor Hennie praat. Hy weet ... van ons.

RUBY:

Ek dog dis ons secret?

BASIE:

Toemaar, hy sal nie uitpraat nie.
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RUBY:

Maybe kan ek en jy dit saam gebruik...

BASIE:

VERSIGTIG VRAEND Wat saam gebruik? Waar?

RUBY:

In die shower, stupid. As jy nie dink ek is te pushy nie.

BASIE:

In die stort? O! Ja! Natuurlik.

RUBY:

Saam in die shower soos kinky lovers...

RUBY:

Hennie, jy eaves drop nie? HENNIE SKUD SY KOP Dit gaan exciting wees. Dan kan
ons hom oor die tap hang as ons klaar is.

BASIE:

Oor die kraan hang?! Wat hang?

RUBY:

Die Soap-on-a-Rope! Jou present! Du!

BASIE:

Soap-on-a ... o, natuurlik. Ja, dit was lekker.

RUBY:

Is jy seker jy like dit? Ek kan altyd iets anders...

BASIE:

Inteendeel. Die idee van saam stort gee my ... vuil gedagtes. GRYP VIR RUBY EN
RAAK VATTERIG – MAAK WAS-BEWEGINGS?

HENNIE:

Basie, versigtig. Engela kan enige oomblik...

BASIE:

Hennie, wees ‘n pêl en gaan hou haar besig.

HENNIE:

Basie, jy maak nie reg nie.

BASIE:

Ten minste ‘n kwartier, asseblief. BEDUIE VIR HENNIE NA DIE DEUR

HENNIE:

Wat moet ek vir haar sê. Ek kan nie sommer net ...

BASIE:

Dink aan iets. Praat oor modes, of Binneland of iets vroumensrig. Toe toe. WUIF
HENNIE NA DIE DEUR

BASIE:

Waar was ons nou weer? O ja. Besig om my gusteling buurvrou behoorlik welkom
te laat voel. OMHELS HAAR VURIG. RUBY IS SKRIKKERIG MAAR GLY IN SY ARMS

RUBY:

En toe, het jy my gemis?
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BASIE:

Natuurlik verlang ek my dood elke oomblik wat ek jou nie sien nie. Jy’s die enigste
vrou waaroor ek snags droom. Jou oë, jou hare, jou glimlag.

RUBY:

Stop it! Jy’s ‘n regte ou vryer.

BASIE:

Vlyer, Ruby. Vlyer. Maar dankie vir die uitnodiging.

RUBY:

Hoe meen jy?

BASIE:

Toemaar. Wat maak jou man vanaand? Engela en haar sus gaan na ‘n VLU
vergadering. Dan’s ek die hele aand alleen...

RUBY:

Ek weet nie. Ek dink hy speel action cricket. Dis al action in die Simmons huis op
hierdie moment.

BASIE:

Kom vanaand oor, then I will boul a maiden over!

RUBY:

Dis ‘n ou joke, maar ek sal nie vir my wickets keer nie.

BASIE:

Dis soos ‘n bek moet praat.

RUBY:

Basie, ek wil meer as net ‘n fling wees. Ek sal my man vir jou los. Jy dit weet. Wat
van jou? Jy promise en promise, maar niks gebeur.

BASIE:

Geduld, Ruby, geduld. Ek moet vir die regte oomblik wag om vir Engela te sê.

RUBY:

In die meantime sit ek en droom drome oor ons twee. OPGEWONDE Dink jy ook
non stop aan Down Under?

BASIE:

Natuurlik, Babes, al die tyd. ‘n Man bly ‘n man en jy het so ‘n mooi...

RUBY:

Australia, Basie. Australia. Waarheen ons gaan immigrate wanneer ons altwee
geskei is.

BASIE:

O, daai Down Under!

RUBY:

Dalk moet ons die skei issue los. Kom ons elope sommer. As dit okay met jou is. O,
dit kan exciting wees! Dan kan ons vir altyd bymekaar wees. Wanneer gaan ons?

BASIE:

Wel... eh... ek kan nie die besigheid sommer net so los nie...
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RUBY:

En wanneer gaan jy vir Engela sê?

BASIE:

Wat sê?

RUBY:

Don’t act dumb! Van ons twee. Van ons ‘eternal love that was meant to be’. Dit
was jou woorde, as ek reg onthou.

BASIE:

Ek sal moet wag vir die regte oomblik, Babes. Wees net nog ‘n rukkie geduldig.

RUBY:

Ek wil nie meer wag nie! I want you, body and soul!

BASIE:

Come to Papa!

RUBY SIT HAAR ARMS OM BASIE EN BEGIN HOM VURIG SOEN. DAN KOM MELISSA STEUNEND IN.
SY DRA ‘N GROOT PAKKIE EN STOOT DIE DEUR MET HAAR RUG OOP. BASIE EN RUBY SPRING WEG
VAN MEKAAR
MELISSA:

Sjoe! Die dorp is ‘n malhuis. O, hallo Mev. Wat maak jy hier?

BASIE:

Ruby het net kom oë wys.

MELISSA:

AAN RUBY Jy kan hulle maar wys. Jy het mooi oë.

RUBY:

PRAAT HAAR DOOD Hallo Melissa. Ek hoop nie jy gee Mr Basson te veel grief nie.
He verdien good service.

MELISSA:

O ja. Ek werk hard onder hom.

BASIE:

Ek moet sê sy kom ... goed reg.

MELISSA:

Dankie meneer. Jy weet jy kan altyd op my knoppies druk.

RUBY:

Wat bedoel sy, Basie?

GELUKKIG VIR BASIE KOM LANÉ BINNE. HET DIE JAPON VIR ‘N MOOI UITRUSTING VERRUIL
BASIE:

Hi Lané! Oe la la. Jy trek mooi aan, en so vinnig!

LANÉ:

Jammer ek bars so in Basie. Ek’t nie geweet jy het mense nie. Ek wou net ‘n faks
kom stuur, as dit reg so met jou is. My CV.
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BASIE:

Natuurlik.

MELISSA:

Ek help jou sommer. Faks is my sterkpunt.

LANÉ:

Jy oefen seker baie. GEE DIE BLADSY VIR HAAR

MELISSA:

O ja. Mnr Basson gee my baie faks-werk.

LANÉ:

AAN RUBY En wat bring die kuns-sinnige buurvrou hierheen?

RUBY:

Wel, ek het net kom ... oë wys. VRAEND AAN BASIE Dis reg? Oë wys?

LANÉ:

ONDERLANGS Seker omdat dit al is wat jy het om te wys HARDOP Dankie,
Melissa.

MELISSA:

Dis ‘n plesier. Ek help graag almal wat my nodig het. Maar die Baas kom altyd
eerste.

RUBY:

Basie, ek het ‘n favour wat ek jou wil vra.

BASIE:

Enige tyd.

RUBY:

My vacuum cleaner suig nie meer so lekker. Dit lyk my hy blaas wanneer hy moet
suig.

MELISSA:

Dit kan baie gevaarlik wees.

BASIE:

Ek sal later ‘n draai daar gaan maak.

LANÉ:

Dan kan hy sommer na jou besem ook kyk.

HENNIE STORM BINNE
HENNIE:

Basie, ek kon nie vir Engela langer ... HY SIEN DIE DRIE VROUENS Ek bedoel, jou
vrou is op pad en...

ENGELA OOK IN
ENGELA:

Dis gesellig! Lyk my die hele dorp se vrouens is hier.

BASIE:

Engela! Dankie dat jy gekom het.
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ENGELA:

Dis my huis, onthou? Ek bly ook hier.

BASIE:

Ek bedoel, nou’s ons voltallig. Almal is hier.

HENNIE:

Soos ‘n vol sirkustent.

ENGELA:

Voltallig. Waarvoor?

HENNIE:

ONDERLANGS Dis tyd vir balle in die lug hou...

BASIE:

Eh ... nou kan ons saam ... ons kantoor se kerspartytjie beplan.

MELISSA:

Maar meneer, dis nou eers Maartmaand.

BASIE:

Liewer vroeg as laat.

HENNIE:

ONDERLANGS, EENKANT Juggle, Basie, juggle

ENGELA:

Nonsens. Wat maak julle twee hier? EFFE AGTERDOGTIG AAN LANÉ EN RUBY

LANÉ:

Ons het jou kom soek. RUBY KNIK HAAR KOP Ons wou jou nooi vir tee en scons by
Olivia’s. MELISSA SKUD OOK HAAR KOP INSTEMMEND

ENGELA:

Nee wat. Ons drink sommer hier tee.

LANÉ:

Kan ek julle dames my tattoo wys?

MELISSA:

‘n Tattoo! Dis exciting!

RUBY:

Wys, woman. Wys!

ENGELA:

As oorlede ma dit moes sien...

LANÉ:

Dis net ‘n kleintjie. My eks sou uitgefreak het, maar Basie ... ek bedoel, ek is nou
baas van my eie lewe en ek wou dit al lankal laat doen.

DIE VROUENS KOEK OM LANÉ SAAM. BASIE EN HENNIE EENKANT [VORIGE SINNE SLEGS IN
AGTERGROND TERWYL FOKUS NA BASIE EN HENNIE VERSKUIF]
BASIE:

Sjoe! Dit kon ongemaklik geraak het. Almal so bymekaar.
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HENNIE:

Basie Basson, Jy gaan nog jou gat sien. Die sirkustent gaan op jou induiwel.

BASIE:

Nonsens! Die balle gaan in die lug bly. Jy’t niks om oor bekommerd te wees nie.
Maar dit raak ongemaklik hier. Dis tyd vir vlug, eerder as veg. AAN DAMES Engela,
ek en Hennie moet ... eh

HENNIE:

Ons moet die prokureur gaan sien oor daai nuwe kontrak.

BASIE:

Ja. Sien julle later.

BASIE EN HENNIE AF. VROUENS GAAN SIT EN MELISSA MAAK TEE
RUBY:

Mans is funny goed. Wil net heeltyd vly.

ENGELA:

Vly? Soos In compliment? Nie die mans wat ek ken nie.

RUBY:

Nee. Hulle raak vatterig.

MELISSA:

Sy bedoel ‘vry’, Mevrou.

LANÉ:

Vertel my! Daai eks van my. Ons baklei soos politici, en dan wil hy sommer net
daarna opmaak deur te ... Jig. Dat ek dit toegelaat het!

ENGELA:

Maar om in die regte man se arms te wees kan wonderlik wees. Mis jy dit nie,
Lané?

LANÉ:

Nee, ek is gereeld ... BESEF SY HET TE VINNIG GEPRAAT Ek bedoel, nee, ek mis dit
nie.

RUBY:

Too late! Nou moet jy klaar praat. Jy het iemand special in jou lewe? Talk,
woman!

LANÉ:

Wel, as julle moet weet. Daar is iemand.

ENGELA:

Vertel! Wie is hy?

LANÉ:

Dis nog ‘n geheim. Mense sal praat as ek nou al ‘n verhouding het so kort na my
egskeiding. Maar hy is wonderlik. Sterk hande wat so sag om my gesig vat as hy my
diep in die oë kyk en sê: ‘Babes, jys die mooiste in die hele wêreld.’
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RUBY:

Babes!?

MELISSA:

Babes!?

ENGELA:

Snaaks hoe die meeste mans dieselfde naampies vir hul geliefdes het. Basie noem
my ook soms ‘Babes’.

RUBY:

Toe Lané. Confess nog! Wat doen die man als met jou?

LANÉ:

Wel, hy’t snaakse smake. Hy sal baiemaal my ore soen en streel. Snaaks dat dit
hom nou opwek. Hy’s mal oor my ore.

RUBY EN MELISSA KYK AGTERDOGTIG NA LANÉ
ENGELA:

Kan jy dit glo, Basie is ook oor-gefikseerd. Maar ek gril my dood as hy naby my ore
kom. Soos jy sê, Ruby, mans is snaakse goed.

RUBY:

Melissa, is jy nou al gesettle hier in Joburg?

MELISSA:

Ja wat, Mevrou.

RUBY:

Noem my sommer Ruby. En het jy darem nou al vriende gemaak?

LANÉ:

Wat ons eintlik wil weet is of jy al ‘n boyfriend hier het.

MELISSA:

Ja, soort van.

ENGELA:

Soort van? Het jy of het jy nie?

MELISSA:

Ek het, Mevrou.

RUBY:

Spill the beans, child!

MELISSA:

Hoe bedoel Mevrou nou?

ENGELA:

Vertel ons van hom.

MELISSA:

Wel, hy is effens ouer as ek...

RUBY:

Sounds promising.
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MELISSA:

Hy’s baie ... nee, ek dink nie ek moet nie.

LANÉ:

Dis nou te laat. Jy’t begin en nou moet jy klaarmaak. Hy’s baie wat?

MELISSA:

Hy’s baie aantreklik. Effens bles, maar die mooiste blou oë. (DIALOOG WORD

AANGEPAS NA GELANG VAN DIE AKTEUR WAT BASIE SPEEL)
ENGELA:

Omtrent soos Basie se oë?

MELISSA:

Hoe’t mevrou gew... nee dis nie Basie nie! Ek praat van my ou se oë!

ALMAL LAG, EFFE ONGEMAKLIK
ENGELA:

Natuurlik! Ons verstaan. Mans met sulke deurdringende oë doen dit vir die meeste
vrouens.

RUBY:

Dis exciting. Vertel nog.

MELISSA:

Wel, hy ... dis embarassing ... maar as hy wil ... julle weet ... dan sê hy: ‘Come to
Papa!’

LANÉ:

Come to Papa?

RUBY:

Is dit sy exact words?

MELISSA:

Jip. Elke keer. Seker omdat hy ouer as ek is.

ENGELA:

Lyk my die mans in ons lewens lees dieselfde tydskrifte en kyk dieselfde movies.
Dis dié dat hulle dieselfde uitdrukkings gebruik. Maar Ruby, wat van jou intieme
lewe? Jy en jou man – is julle nog ... aktief? As jy verstaan?

RUBY:

Ek en my man het ‘n working relationship. Ek soek ‘n relationship maar hy werk
net, morning noon and night.

LANÉ:

Agge nee. So jy sit dag vir dag droë-bek? Without action?

RUBY:

Nie entirely nie...

LANÉ:

Jy bedoel...? GEMAAK GESKOK Nee!
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ENGELA:

Wat vertel jy my?

RUBY:

Terwyl ons nou notes compare: I’m a lonely woman in need of comfort and
excitement. En toe kom daar ‘n man op my pad.

MELISSA:

Mevrou het ‘n affair!

RUBY:

Dis top secret. Maar ek en my man praat al lankal van skei. Ons leef in verskillende
wêrelde, different worlds.

LANÉ:

En die nuwe ou wil met jou trou?

MELISSA:

Gaan mevrou ja sê?

RUBY:

Ons dink nie aan trou nie, maar ons gaan na Australia immegrate na hy klaar
geskei is.

ENGELA:

Hy maak groot beloftes...

DEURKLOKKIE. MELISSA GAAN DEUR TOE.
MELISSA:

(OOR HAAR SKOUER OP PAD DEUR TOE) En my ou vat my vir ons honeymoon
Mauritius toe.

LANÉ:

Die man in mý lewe gaan vir ons ‘n mansion teen een van die Houtbaai koppe bou.

ENGELA:

AFGEPIEPIE Basie het my ‘n naweek in Margate belowe...

MELISSA ONTVANG ‘N BOS ROSE BY DIE DEUR EN STAP TERUG RUSBANK TOE
RUBY:

Roses! NEEM DIE BOS Hoe romantic. Ruby rooi. Why would that be...?

LANÉ:

GRYP DIE RUIKER MY RUBY

Rose het nog altyd vir ons... en bedoel vir my ‘n

besondere betekenis gehad: die blom van die liefde...
ENGELA:

NEEM DIE RUIKER FERM Twaalf rose... twaalf was nog altyd ‘n spesiale getal vir
my: ek verjaar in Desember, ons eerste date wat by die Twaalf Apos...

MELISSA:

VAT DIE RUIKER TERUG Dis toegedraai in krinkle paper, want... want... ag, ek weet
nie hoekom nie.
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RUBY:

Ek wonder vir wie is dit?

LANÉ:

En van wie?

ENGELA:

(ONDERLANGS) Dis nie moeilik om te raai nie.

LANÉ:

Toe Melissa, sê van wie en vir wie die blomme is.

MELISSA:

Hoe moet ek weet? Die delivery ou het nie gesê nie.

RUBY:

Die kaartjie, Girl, die kaartjie. Lees!

ENGELA:

Daar sal seker ‘n soetsappige boodskappie by wees.

MELISSA HAAL DIE KAARTJIE OMSLAGTIG UIT DIE KOEVERT
MELISSA:

‘Aan die lig in my lewe... GIGGEL ... Ek kan nie en wil nie die pad vorentoe... Haai,
ek was op Vorentoe Hoërskool. Hoe’t hy geweet...?

LANÉ:

Lees, Melissa, lees.

RUBY:

The suspence is killing me..

MELISSA:

LEES VERDER Ek kan nie en wil nie die pad vorentoe sonder jou aanpak nie.
Liefde...

ENGELA:

‘Liefde’ nogal...

MELISSA:

Liefde, Basie...

ALMAL BLOM
LANÉ:

Nou toe nou. Dis hoog tyd...

RUBY:

At last...

MELISSA:

“Roses is red, violets is blue...

ENGELA:

So ‘n mooi gebaar van Basie. Wat my laat wonder...

BASIE EN HENNIE KOM BINNE
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BASIE:

More dames! Ek hoor my naam. Praat julle van my? LAG OORDREWE.

DOODSE STILTE DAAL NEER
BASIE:

Wat?

DIE DAMES SE OË DRAAI GELYK NA DIE BLOMME...
BASIE:

Blomme! Waar sou dit vandaan kom? ONDERLANGS Ek het vir die bloemiste gesê
ek sal dit self kom afhaal...

MELISSA:

Baas Basie, jou naam staan op die kaartjie.

HENNIE:

En vir wie sou dié mooi blomme wees? ONDERLANGS Juggle, Basie, juggle.

BASIE:

Eh... wel... eh

RUBY:

Miskien dis nou die tyd om te sê, Basie.

LANÉ:

Die groot oomblik is hier...

ENGELA:

Dit kan tog vir niemand anders as jou vrou wees nie. Dankie b...

BASIE:

Nee!

ALMAL WORD STIL
ENGELA:

Nie vir jou vrou nie? SUSPISIEUS Vir wie dan?

DIE ANDER DRIE BEGIN BETEKENISVOL GLIMLAG
ENGELA:

KIL Met wie wil jy nie, kan jy nie die pad vorentoe aanpak nie...?

LANÉ:

Sê!

RUBY:

Sê!

MELISSA:

Ja, sê... Sê wat?

ENGELA:

Basie Basson, as die rose nie vir my is nie, vir wie is dit dan...?

BASIE:

STAAN ‘N PAAR SEKONDES SPRAKELOOS Dis ...vir... Hennie!
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ALDRIE:

Hennie!

HENNIE:

Hennie? Jy bedoel vir my...?

BASIE:

Ja, dis vir jou.

HENNIE:

Maar hoekom? Dit werk mos nie so...

RUBY:

You’re joking!

LANÉ:

Nou verstaan ek niks nie.

BASIE:

Hennie, jy is my stut en my steun. Ek kan nie hierdie besigheid sonder my getroue
vriend en raadgewer vorentoe neem nie...

ENGELA:

Nou’t ek alles gehoor...

MELISSA:

Baas Basie, ‘n man gee mos nie vir ‘n ander man blomme nie, tensy hulle... Maar
ek weet jy is nie.

HENNIE:

LEES DIE KAARTJIE ‘Liefde, Basie’... Liefde?

BASIE:

Ek het nog atyd ‘n sagte plekkie vir jou gehad...

HENNIE:

Hou dit so!

ENGELA:

Melissa, gaan sit gou die blomme, Hennie se blomme, in iets.

MELISSA:

Goed, Mevrou.

HENNIE:

ONDERLANGS AAN BASIE Dit was amper! Jy gooi die balle te hoog, Basie. Hoë
balle kom voor die val...

BASIE:

VEE SWEET AF Dit was hittete...

HENNIE:

Te véél hitte, as jy my vra.
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BEDRYF 3
BASIE EN MELISSA ALLEEN OP KANTOOR
MELISSA:

Wanneer gaan jy, Baas Basie?

BASIE:

Wanneer gaan ek waarheen?

MELISSA:

Jou vrou los. Vir my.

BASIE:

Eks mal oor jou, Melissa. Maar om ‘n man se vrou van 15 jaar te los is nie so
maklik nie. Hoe kan ek dit stel? MAAK SUBTIELE JUGGLE BEWEGINGS MET SY
HANDE Wat ek en jy het, is spesiaal, baie spesiaal. Wil jy dit nou als gaan opmors
met ‘n strop om die nek? Ons weet nie wat môre inhou nie, maar ons het vandag.
Verstaan jy?

MELISSA:

Jy’t belowe! Jy’t belowe jy vat my op ‘n honeymoon Mauritius toe. Ek’t klaar die
hotel besprekings ook gedoen.

BASIE:

Jy’t wat gedoen?

MELISSA:

Eintlik het jy dit gedoen. Ek het dit onder ons twee se name bespreek en betaal.
Mnr en Mev Viljoen.

BASIE:

Hoe kon jy? En boonop ek is Basson. Hennie is Viljoen!

MELISSA:

Oeps!

BASIE:

Jy sal eenvoudig dit moet regmaak. Ek bedoel, kanselleer., Melissa. Ek kan nie
sommer weggaan en Engela net so alleen hier los nie. Hoe sal dit lyk?

MELISSA:

Is jy lief vir jou vrou?

BASIE:

Ek respekteer haar.

MELISSA:

Maar is jy lief vir haar?

BASIE:

Wel, ja, natuurlik. Ek bedoel, nie eintlik nie. Ek’s nie seker nie. Hoekom vra jy?
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MELISSA:

Nou hoekom los jy haar nie? Julle het nie kinders nie, en ...

BASIE:

Mense bly by mekaar oor verskillende redes.

MELISSA:

Hoekom het julle nie kinders nie, Basie?

BASIE:

Hoekom wil jy nou daaroor praat? Ons het werk om te doen, en... Wel, Engela sê
sy is nie gebou vir dié kinderding nie. Bang vir die toekoms of iets.

MELISSA:

Wil jý kinders hê, Basie?

BASIE:

Wel, dis buite die kwessie, maar ja. Ek dink nogal soms daaraan.

MELISSA HAAL ‘N PREGNANCY TOETS UIT HAAR HANDSAK
MELISSA:

Weet jy wat dit is, Basie?

BASIE:

Ek hoop nie dis wat ek dink dit is nie...

MELISSA:

Ek is twee weke oor my tyd...

BASIE:

KOP TUSSEN SY HANDE Stop. Ek sal nie nog so ‘n grap kan oorleef nie.

MELISSA:

Dis nie ‘n grap nie, Basie. Ek gaan net gou badkamer toe, dan kan ons saam na die
strepies op die stokkie kyk...

MELISSA STAP BADKAMER TOE. BASIE KREUN SOOS ‘N SWANGER VROU. DAN LUI DIE FOON.
MELISSA DRAAI OM EN ANTWOORD.
MELISSA:

Basie UITDRUKLIK Basson se kantoor. Melissa wat praat. Hoe kan ek help? Net ‘n
oomblik. Ek skakel jou deur. Dis die hospitaal. Hulle soek vir jou.

BASIE:

Basie Basson. Wat!? Is jy seker? Wat het presies gebeur? GAAN SIT STADIG

MELISSA:

Wat is dit, Basie. Dit lyk of jy ‘n spook gesien het.

BASIE:

Dis Engela.

MELISSA:

Praat van die duiwel.
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BASIE:

Sy’t een of ander toeval gekry. Sy lê in intensief. Hulle sê ek moet kom voor dit te
laat is. Waar’s my kar sleutels?

MELISSA:

Baai! Jy sal nie van Mauritius vergeet nie?

BASIE VINNIG AF. MELISSA TEL WEER TOETS STOKKIE OP EN STAP BADKAMER TOE.
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BEDRYF 4
BASIE, MELISSA EN HENNIE OP KANTOOR
HENNIE:

Hoe gaan dit nou met Engela?

BASIE:

Baie sleg. Sy lê in afsondering. Die dokter sê niemand mag naby haar kom nie, nie
eens ek nie.

HENNIE:

In ICU?

BASIE:

Nee. In ‘n gewone kamer, maar daar staan groot ‘kwarentyn – hoogs aansteeklik’
op die deur.

HENNIE:

Dit klink verskriklik.

BASIE:

Dr Malerbe sê haar toestand is kritiek.

HENNIE:

STAAN OP EN STAP DEUR TOE Basie, sal jy my verskoon. Ek moet gou my hondjie
veearts toe vat.

BASIE:

As jy kans kry gaan gooi ‘n draai by die hospitaal.

HENNIE:

Maak so. AF

MELISSA:

So sy’s op pad uit? Jou vrou.

BASIE:

Melissa, hoe kan jy so ongevoelig wees. Nee, daar kan nog ‘n wonderwerk
plaasvind.

MELISSA:

Whatever. Maar ek het nou so gedink: Nou dat sy so goed soos uit die pad is, hoef
ons mos nie te wag nie.

BASIE:

Jy bedoel?

MELISSA:

Nou kan ons twee in die openbaar skelm wees.

BASIE:

Stadig, Babes. Dis nie soos dit werk nie...
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MELISSA:

En hoekom nie? GOOI HAAR ARMS OM BASIE Ek gaan dit dadelik op my Facebook
page sit. Kom ek neem sommer nou ‘n foto van ons twee lovebirds met my sel.

BASIE:

WIKKEL HOM LOS EN VLUG NA DIE ANDER KANT VAN DIE VERTREK Hokaai! Ho
nou! Stadig! Engela is nog nie eens ... en jy praat sulke goed.

MELISSA:

BEGIN ROND DANS Almal moet dit weet! Ek gaan die nuwe Mev Basson word.
Basson, nie Viljoen nie. Ek sal nie weer so ‘n fout maak nie.

BASIE:

Miskien moet jy dit vir eers stil hou, asseblief?

MELISSA:

Not a chance. Ek is te opgewonde. Ek gaan net gou lugtyd koop. BBM, What’s App,
sms, SPCA, Facebook, Twitter, Glowmail, en sommer mxit ook, hier kom ons! Eks
nounou terug!

MELISSA EN LANÉ KRUIS BY DIE DEUR
LANÉ:

Hoe gaan dit nou met Engela?

BASIE:

Nog maar dieselfde. Die dr sê as daar nie ‘n wonderwerk gebeur nie, is dit net ‘n
kwessie van tyd. En hulle weet nie wat sy makeer nie. Maar dis hoogs aansteeklik.

LANÉ:

Als so skielik. En hoe voel jý, Basie?

BASIE:

Ek voel ... hoe sal ek sê... verslae. Ja, verslae.

LANÉ:

Gaan jy haar mis?

BASIE:

Maar sy’s nog nie...

LANÉ:

Jy sê self dis net ‘n kwessie van tyd.

BASIE:

Ja, maar dit klink nie reg om van haar te praat asof, jy weet, asof sy nie meer hier is
nie.

LANÉ:

Ek’s reg om die nuwe Mev Basson te word.

BASIE:

Stadig nou.

LANÉ:

Ek is bereid om jou van te vat, Basie. So ernstig voel ek oor ons twee.
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BASIE:

Wag nou.

LANÉ:

Ek het lank genoeg gewag. Dis tyd dat almal weet.

BASIE:

RAAK ERG GESPANNE Kalm bly, Lané. Jy is nie nugter oor die saak nie.

LANÉ:

Ek is rustig en nugter, Basie. Ek weet wat ek wil hê en ek gaan dit kry. Vir jou!

BASIE:

HALF FRANTIES Maar ... Engela, jou ousus...

LANÉ:

Engela is die verlede. Ek is die toekoms. Jou toekoms, ons toekoms.

BASIE:

Ek weet nie so mooi nie. MAAK WEER ONBEWUSTELIK JUGGLE BEWEGINGS.

LANÉ:

Dis mos wat jy ook wil hê, Basie. Ons twee, vir altyd. OMHELS HOM. Laat die hele
wêreld dit maar weet!

HENNIE STORM IN
Hennie:

Basie! O, hier’s jy.

BASIE:

Het jy nuus van Engela?

HENNIE:

Nee, ek was nog nie eens veearts toe nie. Dis net... BEDUIE NA DIE DEUR EN
PROBEER MET GEBARE TAAL SÊ DAT RUBY OP PAD IS

LANÉ:

Jy kan die eerste een wees wat weet, Hennie. Ek en Basie gaan afhaak sodra
Engela... gegaan het.

HENNIE:

Geluk. Ek bedoel, Basie, hier kom probleme.

LANÉ:

Ek’s nou so opgewonde, ek moet gou badkamer toe gaan.

LANÉ AF BADKAMER TOE. RUBY BINNE MET ‘N BOS BLOMME
RUBY:

Hi Basie. Ek kom net hoor hoe dit met jou gaan.

BASIE:

ONRUSTIG Nee, ek’s ok.

RUBY:

Jy lyk pale. Jy moet nie ook peg nie.
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HENNIE:

As hy doodgaan sal dit van onderdrukte stres wees.

BASIE:

Dankie vir die blomme. Engela sal bly wees. Ongelukkig weet sy nie wat om haar
aangaan nie.

RUBY:

Nee, die blomme is vir die kantoor. Vir jou. Hennie, waar is ‘n vase? KRY EEN EN
BEGIN DIE BLOMME IN ‘N POT SIT Ons het mos iets om te celebrate.

BASIE:

Op die oomblik voel ek nie na celebrate nie. Ek dink ek gaan naar word.

HENNIE:

Testosteroon gemeng met adrenalien...

RUBY:

Ons celebrate ons nuwe lewe saam. Hennie, jy weet van ons twee, nie waar nie?
Ons gaan saam elope Australia toe.

BASIE:

Ruby, dis nie nou die regte tyd nie. Engela lê op sterwe en...

RUBY:

Exactly! Jy’t self gesê jy is nie meer lief vir haar nie en dat ons twee die ideal couple
uitmaak.

BASIE PROBEER MET SY GEBARE HAAR STILMAAK, SONDER SUKSES
RUBY:

My angel, ek is reg for the big leap with you. En die hele universe kan dit nou maar
weet. Ek en jy behoort saam, forever.

BASIE:

SAK OP ‘N STOEL NEER Hennie, help my!

OP DAARDIE OOMBLIK KOM LANÉ UIT DIE BADKAMER EN NET DAARNA KOM MELISSA INGESTAP
RUBY:

Lané en Melissa, ek is bly julle is hier. Ek het ‘n announcement om te maak.

BASIE:

FLOUTJIES Hennie, doen iets.

LANÉ:

En ek het ook goeie nuus wat julle almal raak. Ek kan nie wag om julle te vertel nie.

BASIE:

PLEITEND Hennie!

MELISSA:

Ek ook! Ek is so opgewonde om julle die heel beste nuus te gee.
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BASIE LAAT SAK SY KOP IN SY HANDE EN WAG VIR DIE TEREGSTELLING. DIE VROUE KYK NA
MEKAAR EN BEGIN DAN GELYK PRAAT, SONDER DAT IEMAND KAN UITMAAK WAT GESÊ WORD.
DAN VERSTOM ALMAL. WANT: ENGELA STAAN IN DIE DEUR!
ENGELA:

Hallo julle!

BASIE:

Engela! My engel! Jy lewe!

ENGELA:

Die dokters kan dit nie verklaar nie, maar ek is skielik gesond.

BASIE:

Jy’s ook nie meer ... aansteeklik nie?

ENGELA:

Nee. Honderd persent my ou self.

BASIE:

OMHELS HAAR Dankie tog! Jy red my lewe!

DIE ANDER DRIE STAAN DIKBEK EN GEFRUSTREERD.
HENNIE:

Wonderwerk nommer twee: kyk, die balle is weer in die lug!

32

BEDRYF 5
ENGELA, BASIE EN HENNIE SIT EN KOFFIE DRINK.
BASIE:

Dis darem ongelooflik dat jy so gou herstel het.

ENGELA:

Nogal.

BASIE:

Wat sê hulle wat het jou oorgekom?

HENNIE:

Dis glo ‘n seldsame toestand. Die Latynse naam is accidentus premeditatus.

BASIE:

Wat op aarde beteken dit?

ENGELA:

Dit beteken ‘beplande ongeluk’...

BASIE:

RUIK LONT Hoe bedoel jy?!

ENGELA:

Basie, ek het nie regtig iets oorgekom nie.

BASIE:

GAAN SIT STADIG Jy bedoel...?

ENGELA:

Ek was nooit naby doodgaan nie. Ek het my toestand gefake. Voorgegee. Ek
makeer niks.

BASIE:

Maar, maar hoe’t jy dit reggekry?

ENGELA:

Dr Malerbe is mos ‘n vriendin van my. Sy’t my gehelp. Moes ‘n paar toutjies trek.
En jou mediese fonds gaan daarvoor betaal.

BASIE:

Maar hoekom? Hoe kon jy?

ENGELA:

Ek wou jou toets, Basie.

BASIE:

ALARM IN SY STEM Toets? Wat bedoel jy? Watse toets?

ENGELA:

Basie, ek wou sien of jy nog lief vir my is. Of jy nog waarde heg aan ons huwelik.

BASIE:

Hennie, ek dink jy moet gou bank toe...

ENGELA:

Nee, Hennie kan maar bly. Julle het mos nie geheime vir mekaar nie.
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BASIE:

Natuurlik is jy vir my belangrik. Sonder jou is ek ... is ek in die moeilikheid.

ENGELA:

SAG EN BEREKEND Basie, ek het die afgelope tyd diep nagedink oor die lewe – oor
my lewe, oor ons lewens. En terloops, jy’t die toets gedop. En ‘n paar ander mense
ook.

BASIE:

BAIE OP SY HOEDE Gedop? Jy bedoel?

ENGELA:

Ek weet van jou ontrouheid...

BASIE:

STIL GESKOK Is jy ernstig?

ENGELA:

Van jou affair met my sus Lané, van jou ding met buurvrou Ruby, en van jou fling
met arme jong Melissa.

BASIE:

Maar, maar... hoe’t jy uitgevind?

ENGELA:

KYK NA HENNIE. HY TREK NET SY SKOUERS OP EN GLIMLAG VERLEË Maak nie saak
nie. Ek weet als. SY KYK VLUGTIG NA HENNIE EN SKIELIK VERSTAAN BASIE

BASIE:

AAN HENNIE Hoe kon jy? Ek het jou vertrou!

ENGELA:

Hennie is nie die vark in die verhaal nie. Jy is. MAAR: ek vergewe jou.

BASIE:

Ekskuus? Vergewe? Is jy ernstig?

ENGELA:

Heeltemal. Sulke goed gebeur in die beste van families.

BASIE:

Jy’s nie kwaad nie?

ENGELA:

Ek was aanvanklik, maar ek is daarby verby. Ons moet op ‘n skoon blaadjie begin.

BASIE:

Bedoel jy dit?

ENGELA:

Ek bedoel dit, Basie. Ons verdien albei om op ‘n nuwe skoon bladsy oor te begin.
BASIE ONTSPAN EN GLIMLAG SELFS. ENGELA SIT VORENTOE Basie Basson, ek wil
van jou skei...

BASIE:

VAL TERUG IN SY STOEL Jy’s nie ernsig nie. Jy kan nie. Maar hoekom?
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ENGELA:

Soos ek sê: dié soort van ding gebeur in die beste van families.

BASIE:

Maar jy kan nie my los nie. Dit werk nie so nie. Het jy iemand anders..?

ENGELA:

Ja. ‘n Wonderlike man. Liefdevol, betroubaar, my ware soul mate.

BASIE:

Wie? VOOR ENGELA KAN ANTWOORD KLIEK BASIE EN KYK NA HENNIE Hennie?!
My Hennie?

ENGELA:

Nee, nie jou Hennie nie - my Hennie. ENGELA STAAN OP EN LOOP OOR NA
HENNIE EN NEEM SY HAND

BASIE:

AAN HENNIE Maar hoe...? Nee, dit kan nie wees nie. Dit sit nie in jou broek nie.

HENNIE:

Wat kan ek sê? Ek het by die meester geleer. “Look en learn” het hy vir my gesê.

ENGELA:

SY EN HENNIE STAAN OP Nou ja. Dan groet ons maar. Kom, man van my drome. Jy
het die Mauritius kaartjies ingepak? En die hotel besprekings? HULLE BEGIN
AFSTAP, VOOR VAN DIE VERHOOG AF, TUSSEN DIE MENSE DEUR

BASIE:

Maar... wat van my?

HENNIE WYS DIE JUGGLING ACT VAN DIE BALLE IN DIE LUG, DRAAI OM EN STAP UIT MET ENGELA.
DIE DRIE SKELMPIES KOM IN STADIGE AKSIE VAN DRIE KANTE (UIT DIE DRIE DEURE?) DREIGEND
OP HOM AFGESTAP: MELISSA MET TOETS-STOKKIE OMHOOG, RUBY MET DIE SOAP-ON-A-ROPE
EN LANÉ MET DIE SEXY BRA EN G-STRING IN HAAR HANDE. BASIE RYG ONSAMEHANGENDE
WOORDE AANMEKAAR. HY KRIMP STADIG IN-EEN TERWYL DIE DRIE OOR HOM TROON
BASIE:

Sirkustent, val op, asseblief!

DOOF NA SWART
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