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BINNEREIS 
‘N DRAMA IN TWEE BEDRYWE 

deur 

STEPHANIE VAN NIEKERK  

 

HIERDIE PRODUKSIE IS OPGEDRA AAN DIE AKTRISE, OENONE VAN DEN BERGH                     
(VAN NIEKERK), 23/02/1927 – 28/04/1996 

 

REGIE en STELONTWERP:   STEPHANIE VAN NIEKERK 
 
ASSISTENT – TEKS:  DEBBIE COETZEE  

IDEE EN REGIE VAN SPREEKKOOR: DEBBIE COETZEE 
 

BINNEREIS IS ’N SLYPSKOOLPRODUKSIE GEBASEER OP IMPROVISASIES DEUR DIE VOLGENDE 
STUDENTE VAN DIE METHOD AKTEURSOPLEIDINGSENTRUM: 

 

WINSTON: ’N KROEGMAN   MOLEFI 

NEILL: ’N KITAARSPELER   PAUL BARNARD 

STELLA, ’N SANGER   KARLIEN VAN NIEKERK 

LEE-ANN: ’N KLAVIERSPELER  RONEL DIPPENAAR 

SPREEKKOOR-ANKER   RHINUS LOTZ 

MARA VERMAAK: ’N MODEREDAKTRISE  In volgorde van verskyning – 

MARA 1 – OP DRIE-EN-DERTIG  DEBBIE COETZEE 

MARA 2 – OP SESTIEN   LUZETTE VAN DER SANDT 

MARA 3 – OP SEWE-EN-TWINTIG  MADELEINE OP’T HOF 

MARA 4 – OP DERTIG   CLERISSA BESTER 

MARA 5 –  OP TWEE-EN-DERTIG  CHRISTI BOTHA 

MARA SE MA: (OP TV)   DEBBIE COETZEE 

REGHARDT: MARA SE MAN   LOURENS BADENHORST 

GERARD: MARA SE EERSTE LIEFDE  JOHAN AHLERS 

VADER LAWRENCE: ’N KATOLIEKE PRIESTER SAREL STRYDOM 

ERICH: ’N GAY FOTOGRAAF   CONRAD MöRS 

JOHN: ’N GAY MODE-ONTWERPER  PIETER BORNMAN 

EMMA: ’N MODEL & MARA SE VRIENDIN  LIEZL CARSTENS 

BUL: ’N VERKOPER VAN FYN ONDERKLERE  HENNIE KRUGER 

ANTONIO: MARA SE MINNAAR  NICO PANAGIOTOPOULOS 

 
ROLVERDELING:  
Die karakters van ERICH en JOHN kan deur vroue vertolk word en dan ERIKA en JEANETTE word. 
Die SPREEKKOOR-ANKER kan vroulik wees.  
Indien nodig kan van die manlike akteurs twee rolle speel. 
Indien nodig kan GERARD en ANTONIO deur dieselfde akteur vertolk en een karakter word. 
Mara 2, Mara 3, Mara 4 en Mara 5 kan deur dieselfde aktrise vertolk word. 
Die hoeveelheid akteurs kan dus verminder word.  
 

 
 
 

Afkortings: 
VA –  verhoog agter    VV – verhoog voor     VM – verhoog middel     VL – verhoog links    VR – verhoog regs 
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DIE VERHOOG: DIE AGTERSTE HELFTE VAN DIE VERHOOG BESTAAN UIT DRIE VLAKKE WAT DEUR ROSTRA GEVORM 
WORD. ’N KIS, WAARIN REKWISIETE EN KOSTUUMS GEBERG WORD, DOEN OOK DIENS AS ‘N BANK. DRIE BLOKKE 
WORD GEBRUIK OM ANDER MEUBELS VOOR TE STEL, STOELE, KOFFIETAFEL, ENS. DIE VOORSTE GEDEELTE VAN DIE 
VERHOOG STEL ’N KROEG BY ’N LUGHAWE VOOR. REGS IS DAAR ’N KROEGTOONBANK EN TWEE RONDE TAFELS MET 
TWEE KROEGSTOELTJIES ELK, EN LINKS ’N AREA VIR DIE MUSIKANTE EN HULLE INSTRUMENTE. 

DIE SPREEKKOOR: LEDE VAN DIE SPREEKKOOR VERLAAT OF SLUIT BY DIE KOOR AAN SOOS HULLE BENODIG WORD 
IN ANDER TONELE, IN WELKE GEVAL HULLE KOSTUUMS MET KLEIN DETAIL AANGEPAS WORD OM KARAKTER VOOR 
TE STEL. DIE SPREEKKOOR-ANKER BLY EGTER KONSTANT. DIE SPREEKKOOR TREE OP DIE AGTERSTE HELFTE VAN 
DIE VERHOOG OP EN STEL MARA SE BINNESTEM VOOR – LEWER KOMMENTAAR, GEE RAAD, PROBEER TOT HAAR 
DEURDRING. AS TONELE UIT DIE VERLEDE OP DIE ROSTRA PLAASVIND, BEWEEG KOORLEDE NA DIE ANDER KANT 
VAN DIE VERHOOG, AGTER. HULLE KAN DIE TONELE DOPHOU MAAR VORM NIE DEEL DAARVAN NIE. 

DIE VERLEDE: DIE TONELE UIT MARA SE VERLEDE (Tonele 2, 4, 6 en 8) SPEEL OOK OP DIE ROSTRA, AGTER, AF. 
KARAKTERS HAAL AAN DIE BEGIN VAN DIE TONELE REKWISIETE UIT DIE KIS EN PLAAS DIT AAN DIE EINDE TERUG. DIE 
KIS EN BLOKKE WORD AS MEUBELS GEBRUIK.  

DIE HEDE: TONELE WAT IN DIE HEDE AFSPEEL (Tonele 1, 3, 5, 7, 9 en 10) VIND IN DIE KROEGIE, VOOR OP DIE 

VERHOOG, PLAAS. DIT IS VRYDAGOGGEND ±10:00 TOT EN MET ±13:00 DIE MIDDAG IN DIE SOMER – EINDE 
SEPTEMBER – OP DIE LUGHAWE IN KAAPSTAD. 

MA: TERUGFLITSE VAN MA VERSKYN OP DIE TV-SKERM WAT OP DIE KROEGTOONBANK STAAN.  

ORKES: INDIEN NODIG KAN DIE LIEDJIES VERKORT WORD SONDER OM DIE BETEKENIS/BOODSKAP AF TE WATER. 

INLEIDING 1: (Speel voor op die verhoog af.) 
Die KOOR neem hul plekke agter, op die rostra, in. WINSTON kom voor op, kyk rond, begin bottels op kroegtoonbank 

pak om te tel, te meet hoeveel gedrink is, sopies neer te skryf in sy notaboek, ens. NEILL stap op met ’n kitaar. 

NEILL: Hêi, Winston. Kan ek ’n glas water kry?  

WINSTON: Het jy alweer ’n hangover, Neill? 

NEILL: Bietjie laat by die klub gekuier.  

WINSTON: (Neem vir hom die water, sit dit neer.) Ek weet nie hoe hou jou lewer dit nie. Laat weet as jy ’n 

Essentiale wil hê. (Loop af.) 

NEILL: Dankie my bra.  

KOOR: Die lewe is ’n reis en elke een ’n reisiger 

  landreis – seereis – lugreis 

 Selfs al staan jy stil beweeg jy iewers heen 

  droomreis – verbeeldingreis – lewensreis 

 Want die kernreis is die binnereis 

 Wat onderneem word in die gees 

 

WINSTON kom op met ’n kis drank. Gaan voort met aktiwiteite soos bo genoem. STELLA en LEE-ANN kom opgestap 

met ’n houer vol kabels, voetpedaal ens. wat hulle gaan uitpak en “opstel”. 

STELLA: Hêi, Neill.  

NEILL: Hêi, Stella.  

STELLA: Het daai krimineel ons toe uiteindelik betaal vir gisteraand se gig? 

NEILL: Hier teen drie-uur vanoggend, ja. Ek het hom amper gebliksem. (Aan LEE-ANN.) Haai, Lee-Ann. 

LEE-ANN: Haai. Ons speel nie weer daar nie. Daai vark gaan ons nog indoen. Hy’s ’n kansvatter. 

NEILL haal geld uit sy sak en verdeel dit tussen die ander. As die ORKES klaar opgestel het, leer STELLA (die 

sanger) woorde; NEILL stem en speel sy kitaar (sonder versterker) en LEE-ANN stel haar elektriese klavier op.  

MARA 1 en REGHARDT kom op, kyk rond. REGHARDT sleep twee tasse en MARA het ’n handsak en skootrekenaar 

by haar. Hulle is duidelik afsydig en ongemaklik met mekaar. 



  3 

 

TONEEL 1: DIE HEDE (Speel voor op die verhoog af.) 

REGHARDT:     (Aan WINSTON.) Verskoon my. Is julle oop? Al die ander plekke is vol. 

WINSTON: Eintlik net saans – van sesuur af.  

MARA 1: (Aan REGHARDT.) Wel … waarheen nou? Miskien moet jy maar ry. Ek sal iewers gaan wag. 

WINSTON: Hoekom sit julle nie maar nie?  

REGHARDT: Is jy seker? 

WINSTON: Sit. Kan ek vir julle iets bring om te drink?  

Hulle gaan sit. MARA krap in haar handsak, haal ’n vliegtuigkaartjie, pen ens. uit. Die pen werk nie. Sy gee dit aan  

REGHARDT. Hy haal die pen uitmekaar en kyk wat verkeerd is. Hy sukkel om dit weer reg vas te skroef. 

MARA 1: Nie nou nie dankie. (Aan Reghardt.) Wil jy iets hê? 

REGHARDT: ‘n Koffie, asseblief. (Stilte.) Mara … jy het my nog nie geantwoord nie. 

MARA 1: Jy sal weet sodra ek weet. (Pouse.) Luister, daar’s ’n lys teen die yskasdeur… watter dag van die 

week jy die asblik moet uitsit, telefoonnommers, hoeveel om vir Katie te betaal… 

REGHARDT: Daar ‘s nie ’n ander manier om hierdie ding te doen nie? 

MARA 1: Ek voel nie anders daaroor as gister nie, Reghardt. 

REGHARDT: Dis net dat ek nie verstaan nie. (Pouse.) Wat verwag jy van jou ma – wat wil jy hê moet gebeur?  

MARA 1: Los dit nou, asseblief.  

REGHARDT: Ek bedoel dit. Hoe kan sy jou help om duidelikheid te kry? Sy het geen idee hoe om ’n langtermyn-

verhouding aan die gang te hou nie. Hoe lank was jou ouers getroud? Twee jaar? 

MARA 1: Moenie dat ons weer oor my ma baklei nie. Dis sinneloos. (Stilte.) Ek hét al probeer verduidelik, 

Reghardt. Hoekom kan jy nie … ? Sy het my gemaak wie ek is.  

REGHARDT: Sy kan nou niks daaraan verander nie. Jy ook nie. 

MARA 1: Moet asseblief nie my intelligensie onderskat nie. Daar is dinge wat ek moet weet. Ek wil weet 

hoekom … ek soek antwoorde, en net sy kan my help.  

REGHARDT: Het die sielkundiges by die kliniek vir jou niks beteken nie? 

MARA 1: Ek was net vyf dae daar, en vir drie van hulle het ek geslaap. Ek het nodig dat my ma my … hoor. 

Ek moet weet dat sy verstaan wat ek sê. 

REGHARDT: Goed dan. (Pouse.) Is jy seker jy wil niks drink nie? 

MARA 1: Vrugtesap – lemoen as hulle het. 

REGHARDT: (Aan Winston.) Verskoon my! 

WINSTON: (Besig om koffie te skink.) Ja, Meneer? 

REGHARDT: ‘n Lemoensap vir my vrou, asseblief.  

WINSTON:  Jou koffie is amper gereed. Jammer dat dit so lank vat.  

REGHARDT: (Kyk op sy horlosie.) Al’s reg. 

WINSTON: Ek’s nou daar. 

MARA 1: Jy moet onthou Katie kom nou elke dag in, hoor.  

REGHARDT: Ja. 

MARA 1: Ek bêre die rekeninge in my lessenaar se boonste laai. Moenie vergeet om die water-en-ligte te 

  betaal nie … en bêre asseblief my ID in die kluis as jy dit dalk iewers opspoor.  

REGHARDT: Ek kan dit hanteer, Mara. Sit jy nou sonder ’n identiteitsdokument? 

MARA 1: Ek het my paspoort. Dalk lê die ding in my kantoor. Eet tog die kos wat ek vir jou gevries het. 

Daar’s stew en lasagna … en Ronel het gesê jy kan enige tyd by hulle kom eet. 
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WINSTON: (Sit die lemoensap en koffie op tafel neer.) Dis R35.50, asseblief. 

REGHARDT: (Haal geld uit en betaal.) Hou die kleingeld. 

WINSTON: Dankie. Sal dit al wees? 

REGHARDT: Ja. (Winston na kroeg.) Ek moet al amper ry. Ek moet kwart voor by die argitek wees. 

MARA 1: Watse argitek?  

REGHARDT: (Sluk vinnig aan sy koffie.) Onthou jy nie? Ek het jou vertel van ons planne met die kroeg. 

MARA 1: Nee, jy het nie. (Pouse.) Ekskuus. Dalk het ek vergeet. 

REGHARDT: Ja … wel … (Stilte.) Ons gaan die kroegtoonbank skuif sodat daar plek is vir nog ’n groot TV-

skerm … en ek wil ’n aparte area laat bou vir die snoekertafels. 

MARA 1: O. Nou onthou ek. (Pouse.) Reghardt, ek sal jou dadelik laat weet … sodra ék weet. 

REGHARDT: Maak net doodseker dat jy niks meer vir hom voel nie, asseblief. 

MARA 1: (Pouse.) Waar kom dit nou vandaan? Is dít wat jy dink? 

REGHARDT: Los dit. Ek moes niks gesê het nie. 

MARA 1: Dis lankal verby … jy weet dit tog! 

REGHARDT: Vergeet daarvan. Ek’s jammer. (Pouse.) Ek moet nou gaan. Wil jy hê ek moet jou eers met die 

bagasie help? Hoe laat moet jy inboek? 

MARA 1: Daar’s genoeg tyd. Ek sal dit doen. (Sy krap in haar beursie.) Jy moet jou pak by die 

droogskoonmakers gaan haal – hier’s die strokie. 

REGHARDT: (Neem dit.) Moenie te lank draai nie – jy los dit altyd tot die laaste oomblik. (Sy hou haar besig met 

haar handsak.) Mara … kyk vir my. (Hy neem haar hand en kyk haar in die oë.) Ek hoop jy vind uit 

wat jy wil hê. Ek kan nie sê dat ek regtig verstaan wat hier aangaan nie, maar ek probeer. Ek 

probeer al van die begin af. Gaan doen wat jy moet doen en kom dan terug. Ek is lief vir jou. (Hulle 

soen / omhels.)  Is jy seker jy kan al hierdie bagasie op jou eie hanteer? 

MARA 1: Ek reis die wêreld vol sonder jou. Dankie dat jy my kom aflaai het. Moet jou nou nie bekommer nie. 

REGHARDT: Ek sal probeer. (Hy loop weg terwyl sy hom agterna kyk. By die deur draai hy om en kyk vir ’n 

oomblik na haar. Dan ’n oop glimlag voor hy uitstap.) 

MA: (Op TV. MA begin in ’n japon, met skoon gesig en hare in krullers. Teen die einde van die stuk – 

met haar laaste monoloog – is sy perfek gegrimeer, hare gedoen, aangetrek vir ’n dans. Sy bly 

deurentyd besig met die nodige aktiwiteite terwyl sy direk met die kamera praat asof dit haar spieël 

is. Sy is vrolik – vol energie en lewenslus.) Ag, Here! Kyk hoe lyk ek. The old grey mare ain’t what 

she used to be. Mara, gaan kyk tog of my onderrok al droog is – hy hang in die badkamer. (Roep.) 

Ek hoop Jack is nie vanaand daar nie. Hy’t laas keer die hele aand lank by my gesit. Het niemand 

anders kans gegee om met my te dans nie. Ek was op ’n stadium so geïrriteerd, ek kon skreeu. 

Hoe gaan ek ooit die regte man ontmoet as hy elke Saterdagaand na my sit en staar soos ’n hond 

wat razor blades kou? (MARA is terug.) Dankie Meidjie, gooi hom op die bed … Hy wil eenvoudig 

nie aanvaar dat ek nie saam met hom in die bed gaan spring nie. (Pouse.) Mans! Ek weet wat 

hulle dink, believe you me. Hulle glo mos ’n geskeide vrou is net te dankbaar vir ’n knippie. Koop 

vir haar ’n ete en vat haar vir ’n fliek, en sy slaan outomaties wydsbeen agteroor. Ek verstaan hulle 

nie. Probeer my lewe lank … maar hulle bly ’n raaisel. Seks … dis al waarin hulle belangstel. Dié 

wat ék ontmoet is almal uit hulle vrouens uit … en die goeie mans is nog getroud. Waar ek ooit 

iemand gaan kry wat die moeite werd is, weet ek nie. (Pouse.) Ek moet erken, Meidjie, dat ek 

soms moed verloor. 

Mara haal ’n skootrekenaar uit haar sak, skakel dit aan en lees haar e-pos. 
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WINSTON: Nog iets om te drink? 

MARA 1: Nee, dankie.  

WINSTON: (Begin tafels afvee, regpak ens. Dan terug na kroeg.) So, waarheen is jy vandag op pad? 

MARA 1: Johannesburg. 

WINSTON: (Verveeld en lus vir afleiding.) Jo’burg, Gauteng. Gangster’s Paradise! Ek’s Winston. Tot jou diens. 

MARA 1: Aangenaam. Ek is Mara. (Gaan aan met haar aktiwiteit. Nie lus vir gesels nie.) 

WINSTON: So, gaan jy in Johannesburg vakansie hou? 

MARA 1: Ek gaan vir ’n ruk by my ma kuier. 

WINSTON: Julle het mekaar lanklaas gesien? 

MARA 1: Ja. Ek en my man het so ses maande terug hier in die Kaap kom bly. Dis die eerste keer dat ek en 

sy so lank van mekaar af weg is. 

WINSTON: (Grinnik.) Het die misdaad te veel geraak vir julle? Nie dat dit hiér veel beter gaan nie. 

MARA 1: Ek’s verplaas. Toe het my man besluit om maar nog ’n sportkroeg hier oop te maak. 

WINSTON: Waar? 

MARA 1: Somerset-Wes. 

WINSTON:  Dan het ek en hy dieselfde belangstellings. Ek is besig met ’n kursus in Hotelbestuur en Toerisme. 

(Sy reageer nie.) Jy moet baie van mense hou om in die restaurantbedryf te werk. En jy? Wat 

doen jy? 

MARA 1: Ek’s die moderedaktrise by Profiel. 

WINSTON: Jy jok vir my! Ek koop dit altyd vir die resensies! 

MARA 1: Regtig?  

WINSTON: Dis een van die beter tydskrifte. Goeie artikels … en die fotografie is altyd iets besonders. Jy 

geniet seker jou werk.  

MARA 1: (Sy gee op en gaan sit by die kroeg.) Ja en nee. Stresvlakke, jy weet … Dis een van die redes 

hoekom ek bietjie moet wegkom. Om te gaan dink of ek hiermee wil aanhou. 

WINSTON:   Wat wil jy anders doen? 

MARA 1: Wel, ek weet nie eintlik nie. Van hoërskooldae af wil ek eintlik skryf. Ek’s moeg vir die deadlines en 

die gejaag. ’n Roman miskien, of vryskut – artikels aan tydskrifte verkoop. Ag, ek weet nie. So iets. 

WINSTON: Dis seker nie ’n maklike besluit om te neem nie. 

MARA 1: Ek is die hoofredakteurspos aangebied. Moet hulle oor twee maande sê of ek dit gaan aanvaar of 

nie. Maar ek weet nie of ek vir die lang ure en al die verantwoordelikheid kans sien nie. Op hierdie 

tydstip bevraagteken ek nou of wat ek het regtig is wat ek wil hê. So … 

WINSTON: (Laggie.) So, you’re searching for the answer to life, the Universe and everything … 

MARA 1: Inderdaad.  

WINSTON: Wel, jy hoef dit gelukkig nie nou dadelik te vind nie! Is jy seker jy wil niks drink nie? 

MARA 1: Gee my maar ’n Coke, dankie. Sal jy dit vir my tafel toe bring? Ek het ’n e-pos van my vriend in 

  Spanje gekry. Ek voel al skuldig dat ek nooit van my laat hoor nie.  

WINSTON: Waar in Spanje?   

MARA 1: Hy werk as ’n fotograaf in Barcelona en sy man het ’n huis in Mijas. Hulle het my sopas weer 

genooi om daar te gaan afpak vir ’n blaaskansie. Die plek staan meeste van die tyd leeg. 

WINSTON: Ek sou nie op my laat wag nie! 

MARA 1: Ek kry ongelukkig nie baie blaaskansies nie! Wanneer ek reis is dit vir besigheid – ’n nag of twee 

hier en ’n nag of twee daar … gewoonlik die groot stede … en dan terug kantoor toe. 
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Mara gaan terug na haar tafel. Winston bedien die drankie gedurende MA se monoloog. 

 

OORGANG 1: 

MA: (Op TV.) Dankie, dit was lekker. Niemand maak ’n beter koppie tee as jy nie. (Pouse.) Meidjie, ek 

bekommer my so noudat jy begin grootword. Jy moet versigtig wees. Jy mag nooit toelaat dat ’n 

man jou misbruik nie. Daar kan sulke verskriklike goed met ’n jong meisietjie gebeur. My een groot 

troos is dat jy nie beauty queen material is nie. As jy was, sou ek nooit weer ’n oog toegemaak het 

nie. Nie dat jy nie mooi is nie … vir my is jy pragtig, puppy fat en al … en ek weet jy sal dit 

ontgroei. Almal sê so. Anyway, jy moet jou oë begin oophou vir wat om jou aangaan. Daar is mans 

in hierdie wêreld wat hulle nie naby jong meisietjies kan inhou nie – soos daai Mnr. Immelman by 

julle skool. Was dit laas jaar of die jaar voor dit? Toe hy uitgevang is dat hy sy hand by die 

standerd-sessies se broekies indruk? Onthou jy? Die pervert. Hierdie pedofiele is oral, en hulle lyk 

nes ek en jy. Een ding kan ek vir die hoof sê, hy het blêddie vinnig van die vark ontslae geraak, 

anders het ek jou nooit by daai plek ingeskryf nie. 

 

KOOR: Refrein: Soekmekaar, langverwacht, weltevreden … 

 Jy soek jouself op plekke  

 Jy vind jouself in mense 

 Jy kyk na jouself in die spieël en wil weet: “Wie is ek?”  

 Jy vra en vind uit wat jy glo 

 Herken hoe ander jou weerkaats:  

  die beelde wat jy skep 

  die kettings wat jou bind 

  die vrese – verlatenheid – vreugde en verdriet 

 Jy kan jouself alleenlik ken 

 In verhouding tot ’n ander 

 Jy kyk na ander, en jy weet wie jy is 

 Refrein: Soekmekaar, langverwacht, weltevreden …                                                                                                                                                                                                                                                

 

TONEEL 2:  DIE VERLEDE (Speel af op die rostra, agter.) 

GERARD op met ’n roos en sjokolade. Gaan sit op stoel regs. MARA 2 binne met twee glase koeldrank. MARA is 

ongeveer sestien en GERARD negentien. Die kinders is duidelik baie verlief en senuagtig, wil ’n goeie indruk maak. 

Die atmosfeer tussen hulle is vol energie en emosie. MARA se emosies wissel tussen haar gevoel vir GERARD en die 

vrees en skuldgevoel wat MA se woorde ontketen. 

MARA 2: Hier’s jou koeldrank. 

GERARD: Dankie. (Hy neem dit.) Hierdie is vir jou. (Hy staan op en gee vir haar die roos en sjokolade.) 

MARA 2: Dankie. Ek is mal oor hierdie sjokolades. Wil jy een hê? (Sy ruik aan die roos.) 

GERARD: Nee dankie, dis vir jou. (Sy gaan sit op die bank/kis.) Waar’s jou ma? (Hy weet kamtig nie.) 

MARA 2: Sy’t gaan dans. Onthou jy nie? Ek het jou gesê sy gaan elke Saterdagaand klub toe. 

GERARD: O. (Ongemaklik.) 

MARA 2: Eintlik het sy gesê mense mag nie vir my kom kuier as sy nie hier is nie. Wel, seuns. Onthou jy? 

GERARD: Moet ek liewers loop? Ek sal as jy wil hê. (Pouse.) Mara, wil jy hê ek moet gaan? 
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MARA 2: Ag, dis seker okay, as jy nie te lank bly nie. (Pouse.) Wil jy Monopoly speel? (Sy maak die kis oop 

en haal ’n Monopoly-stel uit wat sy op die koffietafeltjie opstel.) 

GERARD: Ons kan … as jy wil. (Bewus van ’n geleentheid.) Moet ek by jou kom sit? 

MARA 2: Dit sal makliker wees.  

GERARD: (Staan op en gaan sit langs MARA op die bank. Hulle stel op en speel gedurende dié toneel 

deurentyd Monopoly: koop, lees kaartjies ens. tussen die dialoog deur.) Watter een wil jy hê? 

MARA 2: Die strykyster. 

GERARD: Ek sal die skip vat. Wie’s eerste? Jy. Jy kan eerste gaan. 

MARA 2: Dankie. (Terwyl sy speel.) Hoe gaan dit met jou swottings? Het jy daai taak klaargekry? 

GERARD: Ja. Ek moes Donderdag deur die nag werk. Maar hy’s betyds in. Ek kon nie lekker konsentreer 

nie. Ek het die heeltyd aan jou gedink. (Hy loer na haar.) 

MA: (Op TV.) Dis ongelukkig nie net die dirty old men nie, Mara. Jong mans ook. Jy moet onthou dat 

die hormone hulle heeltemal mal maak. Dis ’n biologiese feit. 

MARA 2: Dis jou beurt. 

GERARD: Ek’s eintlik bly jou ma is nie hier nie. Gee jy om dat ek gekom het? 

MARA 2: (Onseker, agterdogtig.) Nee, nie eintlik nie, maar gisteraand sou dalk beter gewees het. 

MA: (Op TV.) Ek het iewers gelees dat hulle elke paar sekondes aan seks dink … of is dit minute? In 

elk geval, dis te dikwels na my smaak. Die Here weet alleen hoe hulle ooit enigiets gedoen kry – 

en die wêreld behoort aan hulle! It’s a miracle! 

MARA 2: Dis jou beurt. (Hulle speel.) Wil jy regtig eendag ’n sielkundige wees? 

GERARD: Ja, ek dink so. Maar mens kan die kennis in baie ander beroepe ook gebruik. 

MARA 2: O. (Stilte.) Het jy weer vandag by die hardeware gewerk? 

GERARD: Ja. Ek is darem môre af. Dit raak bietjie erg so tussen die swottings deur, maar dit betaal vir petrol 

… en as mens wil uitgaan. (Pouse.) Wat wil jy doen as jy klaar is met skool? 

MARA 2: Ek’s nie heeltemal seker nie, miskien joernalistiek, of tale. Juffrou Viljoen het gesê ek moet dalk 

kommunikasiekunde of so iets swot. Ek weet nog nie. 

GERARD:  My oupa was ’n joernalis. By Die Burger. Belowe. (Dit val plat.) Is jy al klaar met jou artikel? 

MARA 2: Ja. Dis net vir die skoolkoerant, maar dis vir my lekker om te skryf. 

GERARD: Waaroor skryf jy die graagste, sport of kultuur of wat? 

MARA 2: Kultuur. En ook oor sosiaal, jy weet, die sokkies en so. 

GERARD: Het hulle al besluit wie die redaktrise gaan wees? 

MARA 2: Volgende week. Ek hoop maar vir die beste. Ek wil dit graag doen. 

GERARD: (Hy neem haar hand, kyk skaam na haar.) Jy weet ek hou van jou. 

MARA 2: Dankie. 

GERARD: Ek hou baie van jou. 

MARA 2: En ek van jou. (Hy sit sy arm om haar. Sy sit haar kop op sy skouer terwyl MA praat.) 

MA: (Op TV.) Onthou tog net, Meidjie, as jy toegee, is hy voor jy weet waar jy is klaar met jou en sit jy 

met die slegte naam. Onregverdig ofte nie, dis nou ongelukkig so dat mans mag rondslaap nes 

hulle wil, selfs sommige dominees waarvan ons weet, maar ’n maklike meisie het geen hoop op ’n 

goeie huwelik nie. En jy’s die een wat pregnant raak.  

MARA 2: (Sit regop en kyk verward na Monopoly-bord.) Ek dink jy moet tax betaal. 

GERARD: Wat? O. (Gaan maar aan met die spel.) Sal jy volgende naweek saam met my uitgaan? 

MARA 2: Waarnatoe? 
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GERARD: Ek weet nie. Miskien dam toe. (Gaan aan met die spel terwyl MA praat.) 

MA: (Op TV.) Die vrou sit met die skande en die skade en die geskinner terwyl meneertjie scott-free 

daarvan afkom en met sy lewe aangaan asof niks gebeur het nie. Jy moet sy kind alleen 

grootmaak terwyl die manne hom bewonder vir sy vaardighede tussen die lakens.  

MARA 2: (Met wantroue.) Wat gaan ons by die dam maak? 

GERARD: (Haal sy skouers op.) Swem … en braai. Saam met my vriende kuier … Ek wil hê hulle moet jou 

ontmoet. 

MARA 2: Ek weet nie … 

MA: (KOORLID roep as MA.) Mara! 

MARA 2: (Skrik. Spring regop. Roep in die rigting van die “venster”.) Ja, Ma. (Aan GERARD.) Bly net daar! 

MA: Mara! Is jy daar? 

MARA 2: Ja, Ma. (Gaan na “venster” – aan GERARD.) Moenie dat sy jou sien nie! 

MA: Ek dink ek het my swart jersey daar bo vergeet. Sien jy hom iewers? 

MARA 2: (Kyk benoud rond.) Ja, Ma, hier is hy! 

MA: Okay. Ek kom hom haal. Dit word nog saans ’n bietjie koel. 

MARA 2: Nee, moenie worry nie! Ek sal hom sommer by die venster uitgooi. (Sy tel die trui op en maak so.)  

MA: Dankie, Meidjie! Gaan slaap as jy vaak word. Moenie vir my wag nie. 

MARA 2: Tatta! Geniet die dans! (Wag by die “venster” terwyl MA in haar kar klim en ry – pouse – aan 

GERARD.) Ek dink nie jy moet weer kom kuier nie. 

GERARD: Ek verstaan nie. Ek dog jy hou van my. 

MARA 2: Gerard … 

GERARD: Ja? 

MARA 2: Ek dink jy moet nou loop. Ek sal nie saam met jou kan dam toe gaan nie.  

Stilte voor hulle beweeg om alle rekwisiete terug in die kis te plaas en by die KOOR aan te sluit. 

 
OORGANG 2: 

KOOR: Ek sien nie die wêreld hoe die wêreld is nie 

  Gister se denke baar die ék van vandag 

  My more gebore uit gedagtes van nou 

 Ek sien die wêreld hoe ék is 

 

STELLA: Ek weet nie van julle nie, maar ek’s nog baie onseker oor Calling You. Kan ons dit asseblief voor 

die gig uitsorteer? Sommer nou. 

LEE-ANN: Ja, wragtag. Ons het gisteraand groot gatte van onsself gemaak. Kan ons dit gou oefen, Neill? 

NEILL: Ons sal moet. Ken jy nou die woorde, Stella? 

STELLA: Ek dink so. Kom ons probeer. 

NEILL: Okay. (Hy tel hulle in en die ORKES speel / repeteer CALLING YOU deur Jevetta Steele):  

 A desert road from Vegas to nowhere 
 Some place better than where you’ve been 
 A coffee machine that needs some fixing 
 In a little café just around the bend 
 
 I … am calling you 
 Can’t you hear me? 
 I … am calling you 
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 A hot, dry wind blows right through me 
 The baby’s crying and I can’t sleep 
 But we both know a change is coming 
 Coming closer, sweet release 
 
 I … am calling you 
 I know you hear me 
 I … am calling you 
 Ooh – hoo – hoo – hoo 
 

LEE-ANN: Dit klink al beter. Wil jy dit weer doen? 

STELLA: Nee, wat. Dit sal fine wees. Dankie, julle. 

Hulle gaan aan met aktiwiteite. NEILL toets batterye in tuner / baskitaar;  LEE-ANN druk hier en daar ’n noot op die 

klawerbord  en skryf die musiek neer; STELLA skryf ’n set list uit. 

 

TONEEL 3: DIE HEDE 

MARA 1 sit en notas maak. WINSTON is besig om suurlemoene op te sny. VADER LAWRENCE, ’n Katolieke 

priester, kom op sonder dat WINSTON hom raaksien. 

LAWRENCE: Dit is net so moeilik om jouself werklik te ken … 

WINSTON: (WINSTON kyk op, sien hom en sê:) … as om agtertoe te kyk sonder om om te draai! Vader 

Lawrence! Dis so lekker om jou weer te sien!  

LAWRENCE: Winston! Ek het gehoop jy’s op diens! (Hulle omhels.) Hoe gaan dit met jou kursus? 

WINSTON: Voor die wind, dankie Vader. Ek werk hard maar ek geniet dit. Dis mos hoe jy my geleer het.  

LAWRENCE: Bly om dit te hoor. En dis jou laaste jaar? (Hy gaan sit by ’n tafel. Rangskik die papiere, dagboek, 

ens. wat hy uit sy aktetas haal.)  

WINSTON: Net so! En hopelik sal my studieskuld teen einde November afbetaal wees. 

LAWRENCE: Ek’s trots op jou, Winston, en terwyl jy nou so hard werk, gooi tog gou vir my ’n klein jenewertjie, 

toe.  

WINSTON: Ha! – ek weet net hoe! Vrugtesap met ys en ’n sambreeltjie vir versiering. 

LAWRENCE: Vrugtesap? Nou vir wat sal ek vrugtesap drink? 

WINSTON: Toe ons mekaar laas gesien het, het jy gesê jy’s klaar met die jenewertjies, Vader. 

LAWRENCE: Die gees is gewillig maar die vlees is swak, my vriend. Ek werk nog daaraan. 

WINSTON: (Terwyl hy die drankie skink.) En waarheen is jy vandag op pad? (Hy betaal self vir die drankie.) 

LAWRENCE: Ek gaan ’n seminaar oor familieberading in Bloemfontein aanbied. Kan jy dit oorvertel? ’n 

Katolieke priester in Bloemfontein. Dis amper soos Eugene Terreblanche op ’n ANC-kongres. 

WINSTON: (Laggend.) So, jy werk nog steeds om mense bymekaar te bring? ‘n Ondankbare taak. 

KOORLEIER:  South African Airways regrets the delay of Flight 172 to Johannesburg. Expected time of departure 

is 13:00 hours.  

MARA 1: (Hardop.) Ag, nee, man! My vlug is laat. Nou moet ek hier sit en niks doen! 

WINSTON: Het jy klaar vir jou Spaanse vriend geskryf? 

MARA 1: Wel, eintlik is hy Afrikaans, maar hy werk al daar vir omtrent … vyf jaar, dink ek.  

WINSTON: Toemaar, jy sal jou nie verveel nie. Vader, ek wil hê jy moet vir Mara ontmoet – Mara, die beste 

leermeester wat ek nog gehad het, Vader Lawrence. Toevallig het hy verlede jaar in Spanje gaan 

vakansie hou. 

MARA 1: Regtig? Waar? 

LAWRENCE: (Staan op en loop na MARA se tafel, gee hand.) Bly te kenne, Mara.  
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MARA 1: Aangenaam.  

LAWRENCE: Die Kerk het vir ons ’n toer deur Spanje en Portugal gereël. Madrid, Toledo, Oporto, Lisabon, 

Seville, Barcelona – oral – drie weke lank rondgery en katedrale bekyk! Dit was ’n wonderlike 

ondervinding.  

MARA 1: Jy’s welkom om by my aan te sluit.  

LAWRENCE: Graag. Ek is bly jy’t my genooi, want ekself ken geen pick-up lines nie. (Almal lag terwyl hy sy 

papiere en aktetas by sy tafeltjie gaan haal en gaan sit.) Ek hoop jy gee nie om as ek my notas in 

orde kry terwyl ons gesels nie? (Kyk op horlosie.) Ek het darem ’n paar minute tyd. 

MARA 1: Asseblief, gaan voort. 

WINSTON: Mara is genooi om haar vriend se huis in Mijas te gebruik. (Aan MARA.) Waar is dit? Ek het nog 

nooit van die plek gehoor nie.   

LAWRENCE: Dis die ongelooflikste mooi dorpie in die heuwels bo die Costa del Sol. Witgekalkte huise wat oor 

die Middellandse See uitkyk – winkels en klipstegies, restaurante en galerye – en een van die 

mees asemrowende tuine waarin ek nog ooit was.  

MARA 1: So, hoe het dit gebeur dat ’n Afrikaanse boerseun opeindig as ’n Katolieke priester? 

LAWRENCE: Dit wys jou net … die kraal wat ons ou spul in toom gaan hou, is nog nie ontwerp nie … 

MARA 1: (Lag terwyl WINSTON by hulle kom sit.) Inderdaad. 

LAWRENCE: My ma was ’n Katolieke meisie uit Ierland, my pa ’n Afrikaner uit die Vrystaat. Wat ’n kombinasie – 

maar dit het heel goed gewerk. Ma het aangedring op ’n Katolieke kosskool en my pa het haar 

wense eerbiedig. Seker gedink as daar nie ’n dominee in die familie kan wees nie, sal ’n priester 

maar moet doen! Ek was jare lank ’n onderwyser, dis hoe ek en Winston mekaar leer ken het. 

Werk maar die afgelope ses jaar of so as ’n berader. 

MARA 1: Ek vind natuurlik die kraaines van familieverhoudings baie interessant. Ons begin mos kleintyd ons 

ouers se bagasie op ons skouers laai en sleep dit dan vir die res van ons lewens met ons saam.  

MARA raak gedurende die gesprek wat volg subtiel ongemaklik en opstandig. 

WINSTON: Eintlik net as jy nie aanvaar dat jy vir jou eie twak moet pa staan nie.  

LAWRENCE: Aha, laat daar lig wees! Jy was darem ’n pyn in die dinges toe jy op skool was, Winston.  

WINSTON: Jammer daaroor. (Aan MARA.) My pa het probleme gehad. Hy was nooit wat ek sou noem ’n 

positiewe invloed nie. Ek het nie net met hom nie, maar sommer met alles en almal baklei oor wat 

met my lewe verkeerd was. 

LAWRENCE: En daar was baie verkeerd, glo my! 

WINSTON: Ja, ja, ja. Jy stem gans te maklik met my saam, Vader. (Aan MARA.) My gedrag moes iemand se 

skuld wees! Maar Vader Lawrence het my nooit daarmee laat wegkom nie. (Aan LAWRENCE.) 

Hoe het julle dit met my uitgehou? 

LAWRENCE: Slegte nuus, Winston. Jy’s geensins uniek nie! Op een of ander stadium verkies ons almal om die 

verantwoordelikheid vir ons geluk voor ’n ander se deur te lê. Dan kan mens mos lekker slagoffer 

speel en vir jouself jammer voel. Jy was ’n kind. Daar’s baie mense wat nooit leer wat jy nou weet 

nie. 

WINSTON: Nouja, dan was dit seker die moeite werd!   

LAWRENCE: (LAWRENCE kyk op sy horlosie.) Ek beter gaan. Ek en jy het nou nie veel gesels nie, Mara, maar 

my kuiertyd is verby. Julle moet my asseblief verskoon sodat ek gou my draaitjies kan gaan loop. 

Ek wil nie met ’n vol blaas en ’n leë gemoed sit en wag vir die vliegtuig om op te styg nie. 

MARA 1: (Hulle lag terwyl hulle handgee.) Totsiens, Vader. Veilige vlug. 
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LAWRENCE: (Terwyl hy sy papiere in sy aktetas plaas ens.) Maak van die geleentheid gebruik, Mara. Jy sal nie 

jammer wees nie. Te veel toeriste in die somer, maar baie stiller in die wintermaande.  Winston, 

ons sien mekaar gou weer. Kom kuier vir my as jy ’n tydjie het. (Hulle omhels.) 

WINSTON: Ek maak so. (VADER LAWRENCE af. WINSTON agter kroeg in.) 

 

OORGANG 3: 

 

KOOR: Hoe meer jou rigting van ’n ander afhang 

 Hoe verder beweeg jy van jou bestemming af weg 

 Jou naaste die meester – jy die kneg 

 

 Ontdek die waarheid in jouself en weet 

  dat jou geluk en lewe  

  jou eie skepping is 

 

MA: (Op TV.) Ek lyk darem nie té sleg vir my ouderdom nie, nè? Baie van my kliënte stoel al lekker uit, 

en party sit met sulke lelle onder die bo-arms. (Pouse.) Arme Karien van der Walt het in haar 

twintigs al begin plooi. Oor die lê en tan langs haar ouers se swembad – van jongs af. Jy moet tog 

mooi vir jou vel sorg, Meidjie. ’n Goeie vel bedek baie foute. Bly weg uit die son … en jy moet 

asseblief nooit met make-up aan gaan slaap nie. Martie Verster het weer die ander dag by my 

Tupperware party gevra hoe ek my vel so mooi hou. Toe sê ek vir haar dis oor ek my gesig elke 

aand met ’n goeie produk skoonmaak en nagroom aansit. Maak nie saak hoe moeg ek is nie. Vir 

jou veertiende verjaardag gee ek vir jou ons behandeling vir jong velle. Dis nooit te vroeg om te 

begin nie. Sal jy daarvan hou? ’n Man verkies ’n sagte vel … Shit, ek het amper vergeet! Jy moet 

‘seblief Maandag ná skool die elektrisiteit gaan betaal, Meidjie, anders sny hulle dit weer af. 

Onthou net dat ek vir jou ’n tjek en busgeld gee. Anyway, waar was ons? O, ja. Het jy al 

beenhare? Wys vir my … (Sy kyk af.) … ek dink nie jy hoef nou al te begin skeer nie. Jammer om 

te sê, maar jy’s net so harig soos jou ouma aan jou pa se kant. Ek hoop net jy kry nie ook ’n 

snorretjie soos jy ouer word nie. Daai was waarmee mens die hare moet uitpluk trek verskriklik, en 

partykeer kom jou velle sommer saam af. Ja, ek het al vreeslike opmerkings gehoor. Mans haat 

harige bene … en hangboude. 

 

TONEEL 4: DIE VERLEDE  

MARA 3 en ERICH kom op, begin reeds met dialoog terwyl rekwisiete uit die kis gepak word – foto’s, tydskrifte, lay-

outs op karton, ERICH se kameras, juwele, ens.) Die vier medewerkers ken en verstaan mekaar  – ’n sterk band. 

ERICH: Hoe gaan dit met Reghardt, Mara? 

MARA 3: Goed. Sy besigheid begin darem nou geld maak. 

ERICH: So? Hoeveel langer gaan jy jou ma laat wag? Wanneer trou julle? 

MARA 3: Wanneer daar tyd is, Erich! Jy sien hoe dit hier gaan. As ek nog ’n troue ook moet reël, kan julle 

my maar begrawe.  

JOHN: (Kom op.) Middag, dames! Dis goed om te sien julle bly besig! 

ERICH: John! (Hulle groet.) Ek is só bly vir jou. Ek kon my ore nie glo toe ek hoor jy’t gewen nie! 
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JOHN: Dankie! Ek glo dit self nog nie. Maar op dié oomblik is ek meer opgewonde oor môre se shoot. Ek 

het gehoop ek en jy gaan weer ’n kans kry om saam te werk. 

MARA 3: Jy weet ek vra altyd vir die beste fotograwe. 

ERICH: Is jy besig om my heuning om die bek te smeer, Mara? (Aan JOHN.) So, vertel. Wanneer gaan 

Profiel se Jong Ontwerper van die Jaar, New York toe? 

JOHN: Mara moet sê. Haar kantoor tref al die reëlings. 

MARA 3: Ons is nog besig om te onderhandel, maar dit lyk of hy in Junie of Julie in New York sal wees. 

ERICH: By watter modehuis … en vir hoe lank? 

JOHN: Giovanni Acerra … vir ‘n jaar. Ek kan nie wag nie! 

ERICH: Jy gaan baie by hom leer. ’n Hele paar van sy studente het al ver gekom. 

MARA 3: Ons het bloed gesweet om ons pryswenner by ’n top modehuis in te kry. Jy moes gesien het toe 

Acerra se mense die dag laat weet dat hy sal saamwerk. Pandemonium in die gange! 

JOHN: En jy, Erich? Wat doen jy al’s? 

ERICH: Jong, ek freelance nog. Doen baie werk vir Mara, maar ek hoop om vir ’n ruk in Europa te gaan 

werk. Mara is besig om te kyk wat sy kan uitrig. Daar’s ’n paar moontlikhede in Spanje. 

MARA 3:  Solank jy weer terugkom. Ons verloor al ons beste mense. Nouja, ons het werk om te doen, julle 

twee. Is alles onder beheer vir môre se shoot? 

JOHN: Amper. Nog net die verstellings aan Emma se rok. Die ander twee modelle se klere is reg … O, ja, 

en daar’s juwele en skoene waaroor ek moet besluit. Ek sal dit vanmiddag uitsorteer. Van Emma 

gepraat, is sy nog nie hier nie? 

ERICH: Sy trek aan. Dit gaan maar bietjie stadig want die boob job is nog sensitief. Mara, ek het ekstra 

toerusting wat met die bussie vervoer moet word.  

JOHN: Watse boob job? 

ERICH: (Aan MARA.) Die kameras en lense en so gaan saam met my, maar ek het nie plek vir al die 

groter apparaat nie. Daar gaan vyf ekstra ligte saam vir ingeval. Jou assistent het ’n lys. 

JOHN: Hullo! Verskoon my!  

ERICH: Wat?  

JOHN: Watse boob job? 

ERICH: Emma het haar tieties laat kleiner maak. 

MARA 3: (Aan ERICH.) Het jy gereël dat iemand die ligte laai voor ons ry? 

JOHN: Wat was fout met haar tieties? 

ERICH: Hulle was blykbaar te groot. Haar agent het gesê sy verloor werk. (Aan MARA.) As julle nie 

vandag weer die bussie moet gebruik nie, sal ek laai voor ek loop. 

MARA 3: Goed. Ek sal sorg dat hulle een van die karre gebruik as dit moet.  

JOHN: Dis heeltemal verkeerd. Sy’s ’n vier-en-dertig … iets. Van wanneer af is dit te groot?   

MARA 3: Ek weet nie, John. Haar agent het gedink dit sal meer werk inbring en sy’t saamgestem. Wys my 

solank die ontwerpe waaroor jy wou praat. (Na ERICH met foto’s.) Erich, kyk bietjie na hierdie 

foto’s en sê vir my watter een jy dink die beste is vir die voorblad van die beroepsvrou-uitgawe. 

ERICH: (Terwyl hy na die foto’s kyk.) Nie dié een nie. Kyk daai skaduwee … Ek hou van hierdie lyn hier … 

en dié een se komposisie is striking … die kontras wat die agtergrond vorm … besluit tussen dié 

twee. 

MARA 3: Dankie. (Kyk van die een na die ander.) Dié een. 

JOHN: (Kyk oor haar skouer.) Daardie model lyk veertien jaar oud.  
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MARA 3: Moenie oordryf nie. 

JOHN: Hoeveel beroepsvroue ken jy wat sal dink dat hierdie poppie hulle verteenwoordig? 

MARA 3: Wel, sy is dalk ’n bietjie jonk … 

ERICH: … en anoreksies … 

MARA 3: Ag, stront, man. 

JOHN: Mara, kyk net hier! Ek meen, ek’s die laaste een wat Sannie-affie-plaas in ’n mode-tydskrif wil sien, 

maar meeste vroue wat al iets bereik het, is ouer ... 

ERICH: Hy’s reg … hulle lyk nie meer só nie … die liggaamsvorm is verkeerd. Dis nie jou teikenmark nie. 

MARA 3: Okay, okay, okay! Partykeer werk my kop nie.  

ERICH: Jy werk jou gat af.  

MARA 3: Dis nie ’n verskoning nie. Wat nou? Dis te laat om oor te skiet. 

ERICH: Ek sê jou wat, bring môre vir my al die foto’s van daardie shoot  … dan help ek jou soek na iets 

wat meer realisties lyk. 

JOHN: Ek sal ook help as jy wil. Jammer, vriendin, maar ek gaan nie vir jou lieg nie.  

MARA 3: Ek weet. Dankie. Ek sal vir Jackie sê om die contact sheets vir my uit te haal. Wys my gou jou 

ontwerpe. (Gaan kyk na JOHN se tekeninge, wat hy saamgebring het.)  

JOHN: Wat dink jy? Sal jy vir my iets kan plaas in een van die Maart-uitgawes … nie later as April nie? 

MARA 3: Ek hou van hierdie jas. Dis regtig stunning. En dié ook. Ons behoort iets hiermee te kan doen. Ek 

sal ’n voorlegging organiseer en jou laat weet. 

EMMA: (Storm op, hou rok se soom voor vas sodat sy nie val nie.) Sorry, julle. My jean se zip het 

vasgehaak en toe kan ek hom nie afkry nie en toe moes ek wag tot iemand inkom om my te help 

maar niemand het opgedaag nie … 

MARA 3: Ontspan – ons het genoeg om ons mee besig te hou.  

JOHN: Hallo, Emma. Kom, staan hier sodat ek kan sien wat aangaan. (Staan terug, kyk na rok.) Ons sal 

hom moet afwerk. (Kyk Emma betekenisvol aan.) En hy sit skielik bolangs so ’n bietjie leeg. 

MARA 3: Die bandjies sit net nie reg nie. (Gee vir EMMA ’n gekoekte hangertjie.) Hierso, kyk ‘seblief of jy 

  iets kan regkry. 

EMMA: (Aan JOHN.) Nuus versprei vinnig in hierdie plek … en ek kan sien wat jy dink. (Aan MARA.) 

Hoekom is hierdie ding so gekoek? 

MARA 3: John het hom só hier aangebring. 

JOHN: (Terwyl hy met kopspelde verstellings aan die soom ens. maak.) Die hele ding is besig om buite 

beheer te raak, Emma. Jy’s pragtig, maar jy laat aan jou sny omdat jou agent voel jy sal meer geld 

maak as jy nié meer lyk soos jy lyk nie. Die skrif is teen die muur. 

EMMA: Wel … jy ken die bedryf ...  

JOHN: Jy het nog altyd werk gehad … vandat jy begin model het.  

EMMA: Ek hét al kontrakte verloor … 

JOHN: En? Dis nie asof jy vrek van die honger omdat jy gebreklik is nie!  

ERICH: John! Stadig nou. 

JOHN: Nee! Dit pis my af! Sy’s perfek. Kyk na haar! Nou laat sy haar vermink omdat ’n paar brode in 

hierdie … uhhh … intellek-en-moraliteitgedrewe bedryf … voel haar borste is te groot. Aan wie se 

kriteria meet jy jouself uiteindelik? 

EMMA: Ek weet nie. Dis nie asof mens vir die res van jou lewe kan model nie. Ek bedoel, jy’t ’n sell-by 

date. Dan is alles verby en jy begin eiendom verkoop … 



  14 

ERICH: … of jy betree die skakelwese … 

MARA 3: … of reël funksies vir die rich and famous teen ’n helse prys … 

EMMA: … of trou met ’n krieketspeler.  

JOHN: Jy raak verloof aan ’n krieketspeler. Kom hulle ooit tot trou?  

EMMA: Ek doen maar net wat ek moet om te werk terwyl daar nog werk is.  

MARA 3: Hoekom ontstel jy jou so, John? Dis nie net hierdie bedryf nie. Selfs agterplaas mechanics ruil 

hulle vrouens in vir ’n jonger model sodra die velle begin hang.  

ERICH: Glo my, vriendin – as jy gedink het dis net filmsterre en musikante wat die verskrikking van die 

ouderdom probeer vermy, maak jy ’n fout! Die arme bloedjies sien die sekel van die Dood glinster 

– tussen die skaduwees buite die kombuisvenster – terwyl vroulief met haar pensie en haar plooie 

staan en skottelgoed was. Eintlik kan mens hulle nie blameer nie. Ek bedoel … dís tog nie 

waarmee hy twintig jaar terug afgehaak het nie! Sy het eenvoudig nie haar kant van die 

ooreenkoms nagekom nie. 

EMMA: En dit is? 

ERICH: Om op vyf-en-veertig nog te lyk asof sy vyf-en-twintig is! 

MARA 3: Laat ons nie die impak van die estetiese op die manlike gemoed onderskat nie, mense. Mens kan 

tog nie verwag dat hulle opgewonde moet raak, of bly, oor ons intellek … of ons deugde nie.  Dis 

darem te veel gevra … al sit hy met ‘n boeppens, ‘n bles kop en bruin tande! 

JOHN: Wat de hel het dit met Emma se boob job te doen? 

EMMA: Ja – ek’s nou heeltemal van die spoor af – of dalk is ek net te honger om te dink. 

MARA 3: Ek weet nie. Iewers in die ondergrondse skakels van my brein was daar ’n konneksie. Ignoreer my. 

EMMA: Is julle nie honger nie? Ek het vandag nog niks geëet nie. 

JOHN: Nie vir my nie. Ek gaan vanaand uit vir ete. 

ERICH: Ek voel ’n bietjie dun. Wat van jou, Mara? 

EMMA: Yes! Erich, gaan koop gou vir ons ’n cheeseburger en chips, toe! Ek gaan omval. 

MARA 3: Vergeet daarvan. Tot ná die shoot net seldery en Trim Mayonnaise vir jou. 

EMMA: Ek sal wragtag doodgaan! 

ERICH: Los haar, Mara. Sy kan eet wat sy wil. 

MARA 3: Jy’s reg, maar kyk hoe lyk sy oor ’n jaar of drie. Goed dames, ons vertrek môre-oggend vyf-dertig 

van hier af. Ek wil vroeg by die site wees sodat ons opsies het wat die lig aanbetref. Emma, ek sal 

jou kom oplaai. Julle twee sal self tot hier kom? 

ERICH: Ja, my kar is darem nou reg. As hy weer breek, steek ek hom aan die brand. 

EMMA: Ek gaan gou uittrek. (EMMA af.) 

MARA 3: Sien jou môre. (Kyk op horlosie, maak besittings bymekaar.) As ek nie nou ry nie, is ek laat. Ek 

moet my ma dokter toe vat. John, sal jy regkom met die verstellings? 

JOHN: My twee naaldwerksters sit by die studio en wag. Dit sal nie lank vat nie. 

MARA 3: Goed. Dankie, julle. Ons sien mekaar môre. (Gaan af.) Soet wees! 

ERICH: Moenie jaag nie. Die dokter kan wag! 

JOHN: Tatta! (Aan ERICH.) Ek weet nie hoe haar ma gaan regkom as sy en Reghardt die dag trou nie.  

ERICH: My raad aan hom is om ’n voltydse oppasser aan te stel. Daardie vrou doen niks vir haarself nie. 
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OORGANG 4: 

ERICH en JOHN plaas rekwisiete en kostuums in kis terwyl ORKES KEEP YOUNG AND BEAUTIFUL (Annie 

Lennox) speel. 

 What’s cute about a little cutie? If you’re wise exercise all the fat off 
 It’s (her) beauty, not brains  Take it off, off of here, off of there 
 Old Father Time will never harm you When you’re seen anywhere with your hat off 
 If your charms, dear, remain  Wear a Martell wave in your hair 
 After you grow old, baby  Ha-ha-ha! 
 You don’t have to be a cold baby 
 
 Keep young and beautiful  Keep young and beautiful 
 It’s your duty to be beautiful  It’s your duty to be beautiful 
 Keep young and beautiful  (That’s right, girls!) 
 If you want to be loved  Keep young and beautiful 
 Don’t fail to do your stuff  If you want to be loved 
 With a little powder and a puff Boo-pe-doo-ah!  2X 
 Keep young and beautiful 
 If you want to be loved 
 
 If you’re wise exercise all the fat off 
 Take it off, off of here, off of there 
 When you’re seen anywhere with your hat off 
 Wear a Martell wave in your hair 
 Take care of all those charms 
 And you’ll always be in someone’s arms 
 Keep young and beautiful 
 If you want to be loved 
 
 Hm-mmm 
 
KOOR: Jy moet eers jouself liefhê voor jy ’n ander kan liefhê 

  so, aanvaar wie jy is 

  

MA: (Op TV, terwyl die KOOR die verhoog verlaat.) Onthou jy vir tannie Miemie? Miemie Roodt wat 

saam met my op skool was? Natuurlik ken jy haar, man! Sy verkoop ook velprodukte, maar sy’s 

nou by die Bloemfontein-tak? Anyway, ek het haar die ander dag by die opleidingsentrum 

raakgeloop, toe die streekswenners aangewys is. Jy weet, die vrouens wat die beste sales vir die 

jaar gedoen het. Ek en jou pa het in daai jare nou en dan saam met haar en haar man gedouble-

date. As jy nou al ooit in jou lewe ’n boring man raakgeloop het, is dit dié arme Fanie Roodt. Kan 

skaars sy bek oopmaak, maar sit dik in die geld. Geoktrooieerde rekenmeester of so iets, so ou 

Miemie het met haar gat in die botter geval. Nouja, sy sê toe vir my dat sy jou pa en sy teef 

Desember in Margate gesien het. Hand aan hand in die straat af op soek na ’n eetplek. Miemie het 

lekker gelag toe sy my dit vertel, want sy sê Lady Godiva het ook maar behoorlik uitgestoel vandat 

sy haar laas gesien het. Seker van die twee babies. Ek wonder hoekom het hulle nooit getrou nie – 

en nou is die vietse lyfie daarmee heen. Voor sy weet waar sy is, sit sy ook op straat – sonder ’n 

sent op haar naam. Ek het ten minste Community of Property gehad om op terug te val.  

 

MARA 1 lees ’n boek. WINSTON is besig om die kroegtoonbank af te vee. Terwyl die ORKES afstap: 

NEILL: Ek sal nuwe batterye moet kry. Dié outjies gaan nie hou nie. 

LEE-ANN: Ek het ook ’n paar goed nodig. Ry jy saam, Stella?  

STELLA: Ja, ek wil iets kry vir aandete. Die yskas is leeg. 
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TONEEL 5: DIE HEDE 

BUL stap die kroeg binne. Kyk rond. Kies ’n sitplek by die kroeg. Sien vir MARA raak en kyk haar deur. Plaas sy 

aktetas op tafel, haal selfoon, faktuurboek, skryfbehoeftes ens. uit. Kyk weer vir MARA. Wink vir WINSTON, wat 

naderkom. Soos die toneel ontplooi, reageer MARA al hoe meer negatief op BUL. 

WINSTON: Dag, Meneer. Iets te drinke? 

BUL: Ja, asseblief. Ek is lus vir ’n vinnige dop. Wat van ’n … klippies en coke? 

WINSTON: Sekerlik. Ek’s nou terug. 

BUL: (Neem selfoon en skakel, kyk in katalogus, lees informasie, skryf ’n faktuur uit ens.) Hallo! 

Jennifer? Ek’t jou seker net betyds gekry // Nou pas aangekom, ja. (Terwyl hy met MARA probeer 

oogkontak maak. Sy draai weg van hom af. Hy vervies hom.) Maak gou keel nat hier by die 

lughawe / (Lag.) Nee wat. Hier’s vandag niks om my aandag af te trek nie. Luister nou eers. Ek wil 

so gou moontlik uitvind of ons stock het wat ek Maandag moet laat aflewer. Is Hannetjie nog daar? 

/ Okay. Dan moet jy maar gaan kyk en my terugbel / Goed. Ek wil weet hoeveel ons het van die 

Baby Dolls – wit en pienk, die Sultry Susans  / Wat? Die Baby Dolls hier van 12 af – die voller girls 

koop daai een graag. Laat my weet watter groottes ons het van die Sultry Susans in rooi en swart, 

en die Sweet Surrender ook // Kom hy nie in swart nie? / Okay. Kyk dan net wat ons het. // Sorry, 

man. Die order het laat gistermiddag eers deurgekom en dis ’n nuwe customer / Gaan jy bietjie 

strand toe dié naweek? // Sê vir daai donner ek sê hy’s ’n gelukkige man / (Lag.) Jy ken my mos. 

Ek dink altyd lekkerder as wat dit is. (Lag.) / Okay Sexy, ek hoor nou-nou weer van jou. 

WINSTON: (Het intussen die drankie gebring en neergesit. Nou kom hy terug vir betaling.) Dis R25.00, 

Meneer. 

BUL: Daar’s hy, my vriend. Hou die kleingeld. 

WINSTON: Dankie. Sal dit al wees? 

BUL: Laat ek maar eers hierdie een wegsit voor ek nog iets bestel. (Selfoon lui.) Hallo? Dag, Meisie. 

Hoe gaan dit daar by die huis? // Nee, jong. Dit lyk nie vir my of ek voor Maandag in die Kaap gaan 

wees nie / Ek’t jou mos gesê jy moet my nie die naweek al verwag nie / Wat dink jy doen ek? Ek 

werk om jou huis en jou kar te betaal /// Ons het klaar hieroor gepraat // Ek wil nie hê jy moet werk 

nie, Meisie // Wat was ons ooreenkoms? / Nee, ek wil dit uit jou mond uit hoor / Dis reg – as ek die 

dag nie meer vir jou kan sorg nie, kan jy gaan werk. Tot dan bly jy by die huis // Stront, Meisie. Sy 

kan iemand anders kry om haar te help. Mens skop ’n beautician agter elke bos uit // En wat  

gebeur as ek tyd af het, of by die huis kan wees, en jy’s nie daar nie? / Wel, ek wil jou daar hê / 

Luister, ek het nie nou tyd hiervoor nie. Die vergadering begin enige oomblik weer // Ek sien jou 

Maandagoggend /// Meisie, ek sit nou die foon neer, okay? Ek lui af. Okay? Sien jou Maandag. 

(Lui af. Sluk dop weg.) 

WINSTON: Alles nog reg hier, Meneer?  

BUL: Bliksem, vriend, is alles ooit reg? Donnerse vroumense dryf my van my kop af. 

WINSTON: Nog ’n drankie? 

BUL: Nee dankie. Ek beter hier wegkom. (Tel selfoon op en bel. Praat terwyl hy sy goed in aktetas pak, 

opstaan ens.) Hannetjie? Dis ek / Ek het nou net geland / Ek is oor ’n / (kyk op horlosie.) 

driekwartier by jou // Ek ook. Kon die hele week aan niks anders dink nie // Ons het tot 

Maandagoggend, Baby // Hoe langer ek praat, hoe langer voor ek daar is / (Lag.) Hêi, wag vir my, 
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ons het baie tyd om in te haal. Skink solank vir ons ’n dop. (Terwyl hy uitstap.) Cheers, my pêl. 

Lekker naweek vir jou. 

WINSTON: Dit gaan nie so lekker wees soos joune nie! 

 

 LIGTE DOOF STADIG UIT – ALLE AKTEURS VAN DIE VERHOOG AF 

 

 POUSE VAN 15 MINUTE 

 

INLEIDING 2:  MUSIKANTE, WINSTON EN MARA OP: VERHOOG VOOR. TERWYL LIGTE EN REGHARDT 
VERHOOG AGTER OP KOM, SPEEL DIE ORKES CALLING YOU (Jevetta Steele). 

 

A desert road from Vegas to nowhere 
 Some place better than where you’ve been 
 A coffee machine that needs some fixing 

In a little café just around the bend 
 
I … am calling you 

 I know you hear me 
I … am calling you 

  

 A hot, dry wind blows right through me 
 The baby’s crying and I can’t  sleep 
 But we both know a change is coming 
 Coming closer, sweet release  
 

I … am calling you 
 Can’t you hear me? 
 I … am calling you 
 Ohhhhhhhh 
 
Musikante, Winston en Mara gaan voor stil aan met aktiwiteite.  
 
TONEEL6: DIE VERLEDE 
 
REGHARDT sit op die bank/kis en doen sy finansiële state. 

MARA 4: (Kom op met ’n vaas, blomme wat sy gaan rangskik en ’n elektriese vleismes, wat sy aan hom 

gee.) Reghardt, maak asseblief net hierdie ding reg. Hy’s alweer stukkend. 

REGHARDT: Wat’s fout?  

MARA 4: Hy werk nie. (Lang stilte. Hy begin werk aan die apparaat.) Jy’t ligdag eers by die huis gekom. 

Was julle besig? 

REGHARDT: Ja. 

MARA 4: Tot hoe laat? 

REGHARDT: Ons het gewone tyd toegemaak.  

MARA 4: Jy’t vyfuur hier aangekom. 

REGHARDT: Ek het gedink jy slaap. (Pouse.) Die yskas het gebreek. 

MARA 4: Denise moes toe seker wag terwyl jy dit regmaak. 

REGHARDT: Ek het nie kans gesien om haar te gaan aflaai en weer al die pad terug te ry restaurant toe nie. 

MARA 4: Dis tyd dat sy iemand anders soek om haar rond te ry. Jy spandeer tweekeer haar salaris aan 

petrolgeld om haar daar en terug te kry. Om nie te praat van die tyd wat jy mors nie. 

REGHARDT: Sy het die werk nodig. (Stilte.) Wat is die probleem, Mara? 
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MARA 4: Jy’s omring deur mooi, jong meisietjies, Reghardt. Jy spandeer jou nagte saam met hulle in ’n 

atmosfeer waar daar gedrink en gekuier word, terwyl ek by die huis lê en slaap sodat ek môre kan 

gaan werk.   

REGHARDT: Ek kan nie my besigheid sonder personeel aan die gang hou nie. 

MARA 4: You don’t say.  

REGHARDT: Ek wil nie weer hieroor praat nie, asseblief. 

MARA 4: Want jy sien hulle nie eers raak nie en jy kry nooit gedagtes nie. 

REGHARDT: Natuurlik sien ek hulle raak … en partykeer kry ek selfs gedagtes. Maar ek doen niks daaraan nie.  

MARA 4: Hoekom nie? Dit sou baie maklik wees. Jy gaan tienuur soggens restaurant toe en, as ek gelukkig 

is, sien ek jou drie-uur die volgende oggend. Dis nou as jy nie vir Denise moet gaan aflaai of die 

yskas moet regmaak nie. 

REGHARDT: Want ek wil nie die kans vat en jou verloor nie. Jy is die een by wie ek wil wees, Mara. My keuse is 

gemaak.  

MARA 4: En jy was nog nooit spyt nie? 

REGHARDT: Soms wel … as ons, soos die afgelope tyd, aanhoudend baklei. Maar nog nooit spyt genoeg om 

rond te loop nie.   

MARA 4: So … dis aanvaarbaar om te kyk, solank jy niks daaraan doen nie? 

REGHARDT: Alle mans kyk, Mara – en ons wil dikwels iets doen. Dis hoe ons gemaak is. Die meeste neuk een 

  of ander tyd rond – by Profiel het julle waarskynlik die navorsing op julle vingerpunte. 

MARA 4: Om en by sewentig persent. 

REGHARDT: ‘Raait. Ek het nie statistiek nodig nie, ek weet wat om my aangaan. Jy het om presies daardie rede 

sonder ’n pa grootgeword. Party van ons maak egter ’n wilsbesluit. Ek het gekies om my lewe 

saam met jou deur te bring. Ek het lank en goed daaroor nagedink en ek bly daarby.    

MARA 4: Solank jy jou net nie ooreis nie. 

REGHARDT: Goed. Dis nie wat jy wil hoor nie. Meeste mans bly stil hieroor om die vrede te bewaar, en dis waar 

al die misverstande en onrealistiese verwagtinge vandaan kom. Ek gaan nie vir jou lieg nie.  

MARA 4: Ek sal nou snags rustiger slaap.  

REGHARDT: Dis die beste wat ek kan doen, Mara. En vra jouself af, met wie loop die manne rond? Waar kom 

die vrouens vandaan? 

MARA 4: Dit maak my bang, Reghardt. Geen vrou wil dit weet nie! Dis nie wat ons wil hê nie! Hoe leef ek 

 so? Hoe glo ek in ’n toekoms saam? Waarop baseer ek die besluit om ’n kind te hê? As ek voor 

my siel weet dat ek nie die enigste een is by wie jy wil wees nie? 

REGHARDT: Jy is nou die enigste een. Jy is ook my beste vriend, en jy sal heel eerste weet as dit die dag nie 

meer so is nie. Beter as dit kan ek nie doen nie. 

MARA 4: En dit moet genoeg wees? Die troosprys? My ma was reg. Al die jare. Ek wou haar nie glo nie. 

Niemand praat hieroor nie. Hoekom nie? Is dit ’n sameswering?  

REGHARDT: Vrouens wil dit nie weet nie – ek twyfel in elk geval of hulle dit sou glo. Hulle kan nie. 

MARA 4: En die mans? Hulle steek dit weg. 

REGHARDT: Omdat hulle nooit die einde daarvan sal hoor nie. En die kerke predik presies die teenoorgestelde, 

so … jy gee voor dat dit wat van jou verwag word, is hoe dit is. 

MARA 4: Ek was altyd so verskriklik kwaad oor hoe my ma oor verhoudings gedink het. Ek het geglo my 

ervarings sal haar verkeerd bewys. Dat ek eendag vir haar sal kan sê: “Sien jy, Ma? Ek het dit 
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reggekry. Jy was my lewe lank die ene gif en bitterheid, maar dis nié hoe dit is nie.” Maar sy was 

reg.  

REGHARDT: Ek’s jammer, Mara.  

MARA 4: Wel … jy’s ten minste eerlik.  

REGHARDT: (Pouse.) Ek  verlang na jou. 

MARA 4: (Kyk op haar horlosie.) Sy’s nou-nou hier. 

REGHARDT: Ons het net Sondae tyd om saam te wees. Moet sy élke Sondag kom vir middagete? Is dit regtig 

nodig?  

MARA 4: Sy is alleen, Reghardt.  

REGHARDT: Ek’s ook alleen. Jy is die afgelope tyd so ver weg. 

MARA 4: Sy woon op haar eie en sy is eensaam. Sy raak terneergedruk op Sondae. 

REGHARDT: Hoe laat kom sy? 

MARA 4: Twaalfuur. 

REGHARDT: Daar’s tyd. Al kom sit jy net by my … vir ’n paar minute.  

MARA 4: Daar’s kos op die stoof. Is daardie mes reg? Die boud moet gesny word. 

REGHARDT: Mara … (Die deurklokkie lui.) 

MARA 4: Hier is sy. Gaan maak asseblief vir haar die deur oop … en glimlag. Ek wil haar nie ontstel nie. 

MARA af. REGHARDT pak die rekwisiete in die kis voor hy die verhoog verlaat. 

 

OORGANG  6: 

KOOR: (Terwyl hulle opstap.) Wat is ’n vrou? 

– Iets wat jy gryp vir die kort lekkerkry, 

 ‘n skeur vir jou behoefte (kan ’n hond 

 een boomstam van ’n ander onderskei 

 behalwe aan die bruikbaarheid, die geur 

 wat vroeër honde plant?) … dan die geseur, 

 die sinlose versinsels, die náklou, 

 die dom gesoebat: Midas, hou van my!   

 

     Uit Midas deur Elisabeth Eybers  

 

MARA 1 sit depressief en luister terwyl die ORKES FOUNTAIN OF SORROW (Jackson Browne) speel. WINSTON 

sit kersies op stokkies. 

 Looking through some photographs I found 
  inside a drawer 
 I was taken by a photograph of you 
 There were one or two I know that you would have 
  liked a little more 
 But they didn’t show your spirit quite as true 
 You were turning ‘round to see who was behind you 
 And I took your childish laughter by surprise 
 And at the moment that my camera happened to find you 
 There was just a trace of sorrow in your eyes 
 
 Now the things that I remember seem so distant  
  and so small 
 Though it hasn’t really been that long a time 
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 What I was seeing wasn’t what was happening at all 
 Although for a while our paths did seem to climb 
 But when you see through love’s illusions there   
  lies the danger 
 And your perfect lover just looks like a perfect fool 
 So you go running off in search of a perfect stranger 
 While the loneliness seems to spring from your life 
 Like a fountain from a pool 
 
 Chorus: 
 Fountain of sorrow, fountain of light  
 You’ve known that hollow sound of your own 
  steps in flight 
 You’ve had to hide sometimes, but now 
  you’re allright 
 And it’s good to see your smiling face tonight 
 
 Now for you and me it may not be that hard to 
  reach our dreams 
 But that magic feeling never seems to last 
 And while the future’s there for anyone to change, 
  still you know it seems 
 It would be easier sometimes to change the past 
 I’m just one or two years and a couple of 
  changes behind you 
 In my lessons at love’s pain and heartache school 
 Where if you feel too free and you need something 
  to remind you 
 There’s this loneliness springing up from your life 
 Like a fountain from a pool 
 
 Fountain of sorrow, fountain of light 
 You’ve known that hollow sound of your own  
  steps in flight 
 You’ve had to struggle, and you’ve had to fight 
 To keep understanding and compassion in sight 
 You could be laughing at me, you’ve got the right 
 But you go on smiling so clear and so bright 
  

NEILL: Okay. Dit sal moet doen. Ek gaan vir my iets kry om te eet. Wil julle saamkom? 

LEE-ANN: Nee wat. Ek gaan bly en ’n bietjie met Winston gesels. 

STELLA: Ek moet by ‘n apteek uitkom. Gaan jy iewers heen ry? 

NEILL: (Terwyl hulle afstap.) Ja, ek’s moeg vir dié plek se kos. 

LEE-ANN: Moenie te lank wegbly nie. Ek wil by Skye uitkom. Ek’s bekommerd oor haar. 

 

TONEEL 7: DIE HEDE 

LEE-ANN: (Gaan sit op ‘n kroegstoeltjie.) Hoe lyk dit, Winston? 

WINSTON; Nee, gemaklik. Waar’s Skye vandag? Dis gans te stil hier rond, ek kan myself hoor dink. 

LEE-ANN: Sy voel nie lekker nie, toe moes ek haar by my buurvrou los. Sal haar maar môre dokter toe vat as 

sy nie beter is nie. Ek haat dit as sy by ander mense moet bly. (Sy wys na MARA en vra in 

gebaretaal wat met haar fout is. WINSTON dui op dieselfde manier aan dat hy nie weet nie.) Gee 

my ‘seblief ’n Bell’s, ek verdien ’n ou ietsie. Is die vliegtuig al oor? 

WINSTON: Nie dat jy jou al ooit daaraan gesteur het nie, Lee-Ann. So what the hell? 

LEE-ANN: Right. So gepraat van vliegtuie, wanneer vertrek daai een? (Beduie met haar kop in MARA se 

rigting.) 
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WINSTON: Vertraag. (Dui d.m.v. gebaretaal of gesigsuitdrukking moedeloosheid aan.) 

LEE-ANN: Jy skuld my een on the house. Maak dit twee. (Dui MARA aan.) Wat drink ons? 

WINSTON: Lemoensap … of Coke. 

LEE-ANN: Wat ook al, spyker hom net. Dalk help dit. (WINSTON skink lemoensap met vodka en gee dit aan 

LEE-ANN, wat begin oorstap na MARA se tafel.) O, ja, Winston. Wil jy nie groot ‘seblief vir my ’n 

BLT by die kafeteria gaan haal nie? Hierso. (Sy gee vir hom geld.) Dankie, man. (WINSTON af, en 

sy gaan staan langs MARA se tafel.) So, wat de fok’s verkeerd met jou?  

MARA 1: (Bars uit van die lag.) 

LEE-ANN: Ek weet ons is nie Grammy-material nie, maar jy’s die eerste een wat in trane uitbars terwyl ons 

speel. 

MARA 1: (Laggend.) Dankie, nou voel ek sommer baie beter. Nee, daar’s niks met julle verkeerd nie. Die 

song het my net aan iets laat dink. Jy weet mos hoe dit werk. 

LEE-ANN: (Gaan sit.) Anyway, ek’t vir jou ’n drink gebring. Lyk my jy’t een nodig. Hy’s gespyker, so ek hoop 

jy’s nie ’n recovering alcoholic nie. 

MARA 1: Dankie, maar dit was nie nodig nie. Ek is Mara. 

LEE-ANN: Lee-Ann, en ja, dit was. Arme Winston neem ongelukkige klante persoonlik op. 

MARA 1: Ek geniet die musiek. Is jy ’n professionele musikant? 

LEE-ANN: Ja. So bly ons aan die lewe. Speel so vier, vyf aande ’n week op verskillende plekke. Dis hoe ek 

my en Skye aan die gang hou. 

MARA 1: Skye? 

LEE-ANN: My dogtertjie. Sy’s vyf-en-‘n-half. Wil jy ’n foto sien? (Gaan haal haar sak met foto’s en album in op 

verhoog.) Gewoonlik gaan sy saam met my na gigs toe, maar sy’s nie vandag hier nie. 

MARA 1: (Kyk na foto’s wat STELLA uitsoek en aangee.) Sy’s pragtig. (Afkeurend maar steek dit weg.) 

Geniet sy dit om saam met jou werk toe te gaan? 

LEE-ANN: (Sit foto’s in nuwe album.) Sy’s gewoond daaraan. Sy’s baie onafhanklik vir haar ouderdom. Ek 

bring haar boekies en haar speelgoed saam en sy gaan haar gang. Ek maak vir haar ’n bedjie 

onder die band-tafel en as sy moeg is, gaan slaap sy. 

MARA 1: Sou dit nie vir haar beter wees as iemand haar by die huis oppas nie?  

LEE-ANN: Die vraag is, wie? Nee, as sy by my is, weet ek sy’s veilig. Anders worry ek. 

MARA 1: Ek weet nie hoe jy dit doen nie, om ’n kind so op jou eie groot te maak. 

LEE-ANN: You aint kidding! Ek moet jou sê, toe ek die dag uitvind ek’s pregnant het ek amper iets oorgekom. 

By myself gedink … dit sal die donnerse dag wees. Aborsie gereël en alles. Vandag kan ek my nie 

die lewe sonder haar voorstel nie. 

MARA 1: Wat het gebeur? 

LEE-ANN: Met wat? 

MARA 1: Die aborsie. Hoekom het jy nie daarmee deurgegaan nie? 

LEE-ANN: Ag, ek weet nie … bang geraak. Ek kan jou een ding vertel, a kid straightens you out big time! Ek 

moes vinnig my kak laat staan.  

MARA 1: In watter opsig? 

LEE-ANN: Bietjie te veel geparty, in die volle sin van die woord.  

WINSTON: (Kom op met toebroodjie en kleingeld wat hy aan LEE-ANN gee.) Daar’s hy. Bon Appetit. 
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LEE-ANN: Thanks. Hoor hier, ek gaan in die tuin sit en eet. (Staan op.) Ek raak mal as ek heeltyd in sulke 

plekke uithang. Dis sleg vir my mental hygiene. Mara, ek hoop jy hoef nie té lank te wag nie. 

(Terwyl sy uitstap.) Werk jy vanaand, Winston? 

WINSTON: Nee, net tot eenuur. Ek hoop Skye word gou gesond – gee haar ’n drukkie. 

MARA 1: Totsiens, Lee-Ann. Dankie vir die spykertjie. 

LEE-ANN: My plesier. Bye. (Af.) 

 

OORGANG 7: 

KOOR: Jy kan kies tussen vrees en liefde 

  –  kritiek en aanvaarding 

  –  vergifnis en blaam 

 Jy kan jou naaste nie voortdurend wil verander 

 As jy wie jy is, wil aanvaar nie 

 Liefde is om vrees vry te laat 

 

TONEEL 8: DIE VERLEDE 

ANTONIO wag in sy woonstel op MARA. Maak martini’s tot hy haar by die deur hoor. Gaan nader om haar te 

ontmoet. MARA 5 binne met sak wat ANTONIO se besittings bevat – op haar gesig lees ons spanning, hartseer, 

ontsteltenis.  

ANTONIO: (Omhels haar.) Hier is jy. 

MARA 5: (Soen hom, hou hom styf vas en kyk lank in sy oë.) Haai.  

ANTONIO: (Raak aan haar.) Dit was die langste twee weke van my lewe. Ek het so na jou verlang. Luister na 

my! Dis nie net meer jy nie, nè? Dis nou “julle”. (Raak aan haar maag.) Hoe voel jy? (Kyk stip na 

haar.) Wat’s fout? 

MARA 5: (Sy beweeg weg.) Ek moet met jou praat, Antonio. 

ANTIONIO: Wat het gebeur? Is jy okay? 

MARA 5: Ek weet nie hoe om te begin nie.  

ANTONIO: (Dringend.) Mara, sê my wat verkeerd is.    

MARA 5: (Kyk op haar horlosie.) Ek kan nie lank bly nie. Ek het oor ’n halfuur ’n afspraak. Sit, asseblief.  

ANTONIO: Maar ek het gedink jy gaan die hele middag bly. (Sy reageer nie.) Wil jy iets hê om te drink? 

MARA 5: Nee, dankie. Daar’s nie tyd nie. Sit. Asseblief. 

ANTONIO: (Hy sit.) Wat gaan aan? 

MARA 5: Antonio, ek … Gee my net ’n oomblik. (Pouse.) Daar’s net een manier. Goed. Ons kan mekaar nie 

meer sien nie. Vandat ek die uitslag gekry het, kon ek aan niks anders dink nie. Glo my. 

ANTONIO: (Na haar toe.) Waarvan praat jy?  

MARA 5: Dis die moeilikste besluit wat ek nog ooit moes neem. (Pouse.) Ek gaan terug na Reghardt toe.   

ANTONIO: Jy’s duidelik nie jouself nie. Ek verstaan dat dit vir jou moeilik is … soveel dinge verander nou vir 

jou … 

MARA 5: Dis verby tussen ons, Antonio. Ek is so jammer. Dis my skuld … ek het ’n fout gemaak. (Sy kyk op 

haar horlosie.) Ek moet loop. Ek het ’n afspraak … (Sy sukkel om ’n sleutel van haar sleutelhouer 

af te haal.) 

ANTONIO: Jy gaan my nie in die maag skop en dan weghardloop nie … 
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MARA 5: Ek hardloop nie weg nie. Dis net … praat gaan niks verander nie, en ek het net nie nou tyd 

hiervoor nie … Asseblief. Ek weet nie hoe anders nie. 

ANTONIO: (Skreeu.) Mara, sit! 

MARA 5: Moenie op my skreeu nie! Jy maak alles net erger! 

ANTONIO: Gaan sit. Drink iets. Ek was besig om vir ons martini’s te maak. Ekskuus, ek het nie gedink nie. Wil 

jy iets anders hê? 

MARA 5: (Sy sit – ANTONIO skink.) Ek sal die martini neem. (Pouse.) Daar’s niks wat jy kan sê nie. 

ANTONIO: Ek het jou nog nooit so gesien nie. Ek weet vandag nie wie jy is nie. 

MARA 5: Wel, dit maak nie meer saak nie. Ek gaan terug huis toe. Ek is so jammer.  

ANTONIO: Na die man wat jy nie vertrou nie? Die een vir wie jy niks te sê het nie? Verstaan ek jou reg? Jy 

praat van Reghardt, van wie jy binnekort sou skei sodat ek en jy kon saam wees? (Pouse.) Daar’s 

niks om na terug te gaan nie, Mara. Jy’s net bang vir wat voorlê. 

MARA 5: Wat weet jy van my en hom? Jy weet niks van ons verhouding nie.   

ANTONIO: Ek weet dat jy hom nie liefhet nie … 

MARA 5: (Sag.) En hoe weet jy dit? Het ek dit ooit vir jou gesê?  

ANTONIO: Jy het gesê jy het my lief. Kyk na my, Mara. Kyk my in die oë en sê dat jy my nie liefhet nie. 

(Stilte.) Sê dit!  

MARA 5: Ek het hom ook lief. Ek en hy het ’n lewe saam, jare lank. Ons deel alles. Ek het ’n fout gemaak 

waarvoor ek myself nooit sal vergewe nie.  

ANTONIO: Dis nie wat ek wil weet nie! Ek wil weet of jy my liefhet. (Stilte.) Antwoord my! (Stilte.) Antwoord 

my! 

MARA 5: Moenie op my skreeu nie! Wat wil jy van my hê? Kan jy nie sien hoe moeilik dit vir my is nie? Ek 

kán nie meer nie! (Pouse – kalmte.) Dis verby. Aanvaar dit. Asseblief. 

ANTONIO: Ek sien. (Pouse.) Slaap jy nog by hom? Het jy, in hierdie jaar wat ons saam was, by hom ook 

geslaap? 

MARA 5: Hy is my man. (Sy haal ’n paar persoonlike besittings uit ’n kas / blok.) 

ANTONIO: (Pouse.) Jy’s reg. Ek het niks vir jou te sê nie. 

MARA 5: Ek wou jou nie seermaak nie. 

ANTONIO: Asseblief!  

MARA 5: Miskien sal jy eendag verstaan. Vergewe my. Ek moet gaan. 

ANTONIO: Nie so haastig nie. Verskoon my as ek nou ’n kleinigheidjie ophaal, veral aangesien jy so besig is, 

maar wat van my kind? Is Reghardt gewillig om my kind groot te maak? As dit my kind is. (Pouse.) 

Is dit, Mara? Is die kind myne of Reghardt s’n? 

MARA 5: Joune. (Hy kyk haar stip aan.) Dit is jou kind. En, nee, hy weet nie. 

ANTIONIO: Wat weet hy nie? (Aan homself.) God, wat weet ek al’s nie? 

MARA 5: Ek het hom gisteraand van my en jou vertel, maar hy hoef nie van die kind te weet nie omdat ek 

nie die kind gaan hê nie. (Haal sy besittings uit die sak en pak hare daarin.)   

ANTONIO: Wat? Wat sê jy? 

MARA 5: My verhouding met jou was iets wat ék wou hê. Dit was my keuse. Ek moes hom daarvan vertel. 

Maar ek wou nooit ’n ma wees nie. Dit is nie iets wat ek gekies of beplan het nie. Hoekom moet ek 

hom verder seermaak deur dit ook nog op hom te laai?   

ANTONIO: Ek hoop ek verstaan jou verkeerd, Mara. Presies wat sê jy vir my? 

MARA 5: Wil jy regtig hê ek moet dit uitspel? (Pouse.) Ek gaan die swangerskap beëindig. 
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ANTONIO: Nee, jy gaan nie.  

MARA 5: Dit is nie jou keuse om te maak nie, Antonio. Dit is myne. 

ANTONIO: Nee! Jy sal nie my kind doodmaak nie, Mara! Nooit! Jy sal nie my kind vermoor nie! Ek sal jou met 

alles wat ek het, beveg. 

MARA 5: (Op die rand van histerie.) Hou op! Wat doen jy! Dis my liggaam! Dis my lewe! (Pouse.) Jy kan niks 

doen om dit te verander nie. Wil jy regtig dat ek ’n kind in hierdie gemors inbring? 

ANTONIO: (Hy neem haar in sy arms.) Maar hoekom? Ek verstaan nie. (Stilte.) Wat het gebeur? Asseblief! 

MARA 5: Ek sal versmoor, Antonio. Ek kan nie ’n ma wees nie. Dit sal my doodmaak. 

ANTONIO: Ek verstaan nie. 

MARA 5: (Sy hou hom styf vas.) Ek ook nie. Ek weet net dat ek nie kán nie. Asseblief. Moenie. (Mara se 

selfoon lui. Sy laat hom gaan en antwoord.) Hallo / Hallo, Ma // Al’s reg. (Kyk op haar horlosie.) Dis 

ék wat laat is / Ek is nou daar / Op die hoek / Ja // Gaan sit solank in die koffiewinkel. Dit sal my 

seker nie langer as twintig minute neem nie / Sien Ma nou. (Aan Antonio.) Ek moet nou gaan. 

(Neem haar handsak en die sak met klere in.) 

ANTONIO: Jy kan nie nou weghardloop nie, Mara. Ons is nie klaar nie. 

MARA 5: Ons is klaar, Antonio. Ek is jammer … Ek het niks meer om te sê nie. Ek kan jou nie help nie. 

ANTONIO: Jy ruk my hart uit, Mara. 

Hulle kyk vir mekaar. Sy sit die sleutel in sy hand en vou sy hand daarom toe, draai om en loop uit. ANTONIO loop na 

die kis, pak stadig die rekwisiete daarin voor hy hom by die KOOR aansluit. 

 

OORGANG 8: 

KOOR: Wees nie die slaaf van jou verlede nie 

  gee jou oor aan die veredelende see 

  duik diep – swem ver 

 Kom terug met nuwe krag en selfrespek 

 Gevorm uit wysheid en dieper insig  

  wat die verlede kan verstaan 

  wat die verlede kan vergewe 

 

MA: (Op TV.) Ai, dié Dirk was darem ’n romantiese man. Sout van die aarde. Ek was vreeslik verlief op 

hom. Hy’t my altyd soos ’n prinses laat voel. Nooit voor ons deur opgedaag sonder ’n geskenkie 

nie … blomme of sjokolade of ’n ietsie vir jou ouma … ingelegde vrugte of jam of ’n mandjie 

groente. Hulle was ryk boere in die distrik. Hy was so sjarmant … goeie maniere … en jy kon hom 

altyd deur ’n ring trek. Ons het elke Saterdagaand op die dorp gaan dans. Hy’t my in sy pa se kar 

kom haal – blinkgevryf soos ’n spieël. Jou ouma het vir my die pragtigste rokke gemaak vir die 

ballroom championships. Ons het drie jaar in ’n ry gewen, ek en Dirk. Dit was die beste jare van 

my lewe. Ek was nooit weer so gelukkig nie … behalwe toe jy gebore is natuurlik. Jy was die 

mooiste babatjie wat ek nog ooit gesien het, Meidjie. Maar daai Saterdagaande was vir my soos ’n 

droom. Dié handsome man, uitgevat en met sy wit handskoene aan, wat jou in sy arms neem. En 

dan begin die musiek en julle beweeg saam, soos een, elke tree en draai perfek van al die oefen 

… en die chiffon van jou rok wat om jou uitklok en dan in sagte plooie val … en die orgidee wat hy 

vir jou gebring het in jou hare. Ek het toe nooit gaan studeer nie. Hoekom jare lank op kollege sit 

as jy in elk geval gaan ophou werk wanneer jy trou en babies het? En ek wou nie weggaan van 
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hom af nie – te bang iets loop verkeerd. ’n Mens moet mos alewig keer dat jou man nie afgevry 

word nie. Ek het nooit opgehou om hom lief te hê nie. Droom nog partykeer dat hy terugkom. Ons 

het twee jaar niks van hom gehoor nie … en toe ontmoet ek jou pa ... Anyway, as ek nie nou ry 

nie, is ek laat. Maak seker jy sluit die deur agter my … en was ‘seblief die skottelgoed voor jy gaan 

slaap. (MA staan op en beweeg weg van die kamera/spieël.) Tatta, Meidjie! Don’t wait up!  

 

KOOR: Jou pyn lê in die oopbreek van die dop wat jou begrip omsluit 

 Die reis na innerlike vrede kronkel vergifnis-langs 

 

TONEEL 9 (a): DIE HEDE 

MARA 1 sit en lees. WINSTON doen die boeke. EMMA storm vervaard die kroegie binne. Sy is baie deurmekaar en 

opgewonde. Kyk rond. Sien vir MARA. 

EMMA: Jinne, Mara, sit jy nog en wag? 

MARA 1: (Staan op, hulle omhels.) Wat maak jy hier? Hoe’t jy geweet my vlug is vertraag? 

EMMA: My shoot het langer aangehou as wat ek gedink het en toe bel ek die lughawe en toe sê hulle vir 

my en hier is ek al het ek nie gedink ek gaan dit maak nie! Ek het oral na jou gesoek! Wat de hel 

gaan daar buite aan, dis verskriklik. Ek is heeltemal uitgeput. Hoe laat vertrek jou vlug? 

MARA 1: Sit! Kalmeer. Ek’s bly jy’t gekom. Hulle het gesê eenuur, maar wie weet? 

EMMA: Hel, ek kry warm. Ek het lanklaas so gejaag. Hoekom kruip jy hier weg? (Haal cologne uit haar sak 

om mee te verfris. In die proses pak sy al haar besittings uit die sak en dit lê die wêreld vol.) Dis ’n 

malhuis daarbuite.  Dit het vir ewig gevat om hier te kom! Jy moet die verkeer sien. 

MARA 1: Is jy klaar met jou shoot? 

EMMA: Nee, ek moet nou-nou weer teruggaan, maar ek kon darem vir ’n rukkie wegkom. Nog net twee 

weke, dan gaan ons Milaan toe! Ek’s só opgewonde! 

MARA 1: Vir hoe lank? 

EMMA: So twee maande, plus-minus. Maar dis nou genoeg oor my. Wat de hel dink jy doen jy? Wat gaan 

aan? 

MARA 1: Waar wil jy hê moet ek begin?  

EMMA: By hoekom jy jou man en die job waarvoor jy jou lewe lank al werk, net so los en na jou ma toe 

hardloop. Ek weet van die kliniek en die slaapterapie. Reghardt het my gesê. 

MARA 1: Ag, Emma, alles het net skielik te veel geword. Jy weet ek en Reghardt is al jare lank in die 

moeilikheid. Ons het al tot vervelens toe daaroor gepraat. Ek weet nie … dalk is die hele gemors 

op die spits gedryf toe hulle my die pos aangebied het.  

EMMA: Dis wat jy nog altyd wou hê! 

MARA 1: Dalk is dit wat ek gedink het ek wil hê. Ek is nie meer seker nie. Jy het geen idee hoe bang ek is 

dat ek dit nie sal kan hanteer nie … om uit te vind dat ek tog nie goed genoeg is nie. Ek sal die 

vernedering nie oorleef nie. Ek het daardie nag in die bed gelê en skielik my beroep, my huwelik … 

my toekoms … soos ’n flippin woestyn voor my sien uitstrek … en besef dat ek nie so wil aangaan 

nie. Toe pak ek op en word in die kliniek wakker. 

WINSTON: “Be careful what you wish for, you may get it!” 

MARA 1: Ja, Winston. Hoekom kom sit jy nie maar hier by ons nie. Jy luister tog af. Dis my beste vriendin, 

Emma. 

WINSTON: Hallo, Emma. Kan ek vir julle iets saambring om te drink? 
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EMMA: Haai. ’n J&B on the rocks. Vir jou, Mara? 

MARA 1: Bring maar vir my ’n Hunters. En iets vir jouself. Ek skuld jou ’n drankie. Winston hou my al die 

hele oggend geselskap. 

Hulle hou aan gesels terwyl WINSTON drankies ingooi, dit na die tafel bring, sit en die rekening op die tafel neersit. 

Mara kyk daarna en haal tussendeur geld uit .  

EMMA: Dit vra moed … arme Winston! En nou, Mara, wat nou?  

MARA 1: Ek weet nie meer nie. Toe ek vanoggend hier aangekom het, was ek seker. Nou’s ek nie meer 

seker nie. My doel is … was … om my ma te konfronteer.  

EMMA: Waaroor? 

MARA 1: Ag, oor alles, Emma. Ek soek antwoorde – verduidelikings. 

EMMA: En wat gaan dit help? Gaan dit enigiets verander?   

WINSTON: Mara … (Bedink himself.) Toemaar.   

MARA 1: Gaan voort. As jy dit dink, kan jy dit seker netsowel sê! 

WINSTON: Die weet waar als begin het, gaan niks regmaak nie. As jy wil hê jou lewe moet anders wees, of as 

jy moet besluit oor waarheen, begin by hoe dinge nou is. Vind uit wat jy wil hê en doen dit. Net jy 

kan. 

MARA 1: Ek weet dit alles, Winston! Moenie vir my preek nie. Ek het nie so pas onder ’n klip uitgekruip nie! 

EMMA: Hoekom doen jy dit dan nie? 

MARA 1: Waarmee dink jy is ek besig? Ek is op pad om dit te doen. 

EMMA: Nee, jy is nie. Jy hardloop alweer na jou ma toe. Jou ma … Reghardt … jou ma … Antonio … jou 

ma … Reghardt. Jy was nog nooit op jou eie nie. Jy kan nie alleen te wees nie, Mara. Jy sien 

jouself nog altyd net in verhouding tot iemand anders. Wat van jou verhouding met jouself? 

MARA 1: Ek het verantwoordelikhede, Emma. Daar is verwagtinge waaraan ek moet voldoen. My ma is 

alleen. Sy het my nodig. Dit was van die begin af net ek en sy en ek gaan haar nie verstoot nie. En 

Reghardt … Reghardt is my man. Ek is nie die soort mens wat net my gat daaraan kan afvee nie! 

EMMA: Hoekom is wat ander mense van jou verwag, so belangrik? Hoekom moet jy alewig ander mense 

gelukkig hou, ten koste van jouself? 

MARA 1: Die “ander mense” is vir my belangrik.  

WINSTON: So, dit gaan eintlik oor wat jy van jouself verwag.  

EMMA: Hy’s reg. Dis jy wat dink jy’s nie goed genoeg nie – jy moet meer doen – dit moet sus of so wees, 

anders is dit verkeerd. Jy gee jou mag weg, en dan blameer jy dié aan wie jy dit gegee het. 

MARA 1: (Ontsteld.) Herinner my om nooit weer op jou skouer te huil nie! Verskoon my. Ek gaan my neus 

poeier. (Sy staan op.) 

EMMA: Mara … sit. Asseblief … moenie weghardloop nie. 

WINSTON: Ek het nie bedoel om jou te ontstel nie. 

MARA 1: Ek hoef nie hierna te luister nie. Julle behandel my soos ’n kind – met julle pienkboekie-sielkunde! 

Dit pis my af! 

EMMA: Ek’s jammer. Ek probeer net help. 

WINSTON: Sit … asseblief. Ek sal ophou raadgee. (MARA sit.) 

EMMA: Ek wil net hê jy moet gelukkig wees. Jou ma en Reghardt ook.  

MARA 1: Ek het geen idee wat ek moet doen om daarby uit te kom nie. 

WINSTON: Emma het netnou gesê jy was nog nooit op jou eie nie.  

MARA 1: En …? 
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EMMA: Wel … miskien moet jy alleen wees. Eerder as om weer na jou ma toe te gaan. Miskien sal dit help 

as jy … as dit net jy is, vir ’n rukkie. Sodat jy kan besluit. Ek weet nie. 

WINSTON: Ek wil jou ’n storie vertel. Dit kom uit Women Who Run With the Wolves”. Ken jy die boek? 

MARA 1: Ek het nie tyd vir lees nie. 

EMMA:      (Kyk op haar horlosie.) Shit! (Sy begin haar goed bymekaar kry.) Voor jy met jou storie begin! Ek 

moet hardloop! Winston, dit was lekker om jou te ontmoet. Mooi bly. Mara, bel my! Okay?           

Asseblief – moenie vir my kwaad wees nie. Jissis, ek’s laat, hulle gaan my wurg. (EMMA af.) 

 

TONEEL 9 (b): DIE HEDE 

Die ORKES stap geselsend binne. 

STELLA:  Ja, ek is nie heeltemal gelukkig met die chorus nie.  

LEE-ANN: Miskien moet ons vir Eugene kry om te help. Hy sal weet.  

NEILL: Probeer dit nog een keer voor ons besluit.  

Hulle bly besig met toerusting tot hulle RUNNING ON EMPTY moet speel. STELLA luister na die musiek deur 

oorfone, NEILL skroef versterker oop en gaan luidspreker na, LEE-ANN sorteer musiek uit, ens.  

WINSTON: Goed. Die storie. (Hy speel die storie met bewegings, gebare, gesigsuitdrukkings.) ’n Man gaan na 

die kleremaker om ’n pak klere aan te pas. Hy staan voor die spieël en sien dat die onderkant van 

die onderbaadjie nie gelyk is nie. 

 “O”, sê die kleremaker, “moet jou nie daaroor bekommer nie. Trek net die korter kant ondertoe met 

jou linkerhand en niemand sal dit ooit raaksien nie.” 

 Terwyl die klant dit uitprobeer, merk hy op dat die baadjie se lapel opkrul in plaas daarvan om plat 

te lê.  

 “O, dit?”, sê die kleremaker. “Dis niks. Draai net jou kop ’n bietjie en hou dit plat met jou ken.” 

 Terwyl die klant dit oefen, besef hy dat die binnesoom van die broek te kort is en tussen sy bene 

optrek. 

 “Aag, moet jou nie daaroor bekommer nie,” sê die kleremaker. “Die broek sal perfek pas as jy net 

die binnesoom met jou regterhand af trek.” Die klant is tevrede en koop die pak klere. 

 Die volgende dag dra hy sy nuwe pak met al die gepaardgaande hand-en-ken-verstellings. Terwyl 

hy mank deur die park strompel met sy ken wat sy lapel plat hou, een hand wat sy onderbaadjie af 

trek en sy mik in die greep van die ander hand, hou twee ou mans op met dambord speel om te 

kyk hoe hy verby steier.  

 “Ag, siestog,” sê die een man. “Daardie arme man is gebreklik.” 

 Die tweede man dink vir ’n oomblik en mymer, “Ja, dis baie jammer dat hy kreupel is, maar weet jy 

waaroor wonder ek? Waar het hy daardie mooi pak klere gekry?” 

MARA se vlug word geroep.  

KOORLEIER:  Passengers leaving on South African Airways Flight 172 to Johannesburg, please note that this 

flight will be boarding at 13:00 hours. Please proceed to Gate number 5 after check-in. 

MARA 1: (Pouse. ’n Bietjie verveeld en neerhalend.) Dis ’n oulike storie, Winston. Die klere mismaak die 

man. 

WINSTON: Dalk wou hy so graag goed lyk, dat dit nie meer saak gemaak het wie hy is nie. (Kyk op sy 

horlosie.) Nou ja. Dis my etenstyd en ek is honger. Ek het nou-nou die ou wat my moet aflos in die 

kafeteria gesien. Ek beter hom gaan aanjaag. 

MARA 1: Totsiens, Winston. Dankie vir alles. (Hulle gee hand en Mara sit weer.) 
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WINSTON: (Hy stap deur toe, draai om.) Ek kan dit nie weerstaan nie … so ’n laaste bietjie pienkboekie-

sielkunde net vir jou: (Vonkel in die oog.) “Unto thine own self be true.” (Met teatrale buiging.)  

William Shakespeare. Mooi loop, Mara!  

MARA glimlag kopskuddend, rol haar oë. WINSTON laggend af. 

 

OORGANG 9: 

KOOR: Stemme: Klim tot by die kruin. 

 Vrou:  Ek is bang. 

 Stemme:  Klim tot by die kruin. 

 Vrou: Ek is bang! 

 Stemme: Sy spartel. Sy spook.  

 Stemme: Sy worstel. Sy stry.  

 Vrou: Ek klim. Ek gaan klim tot by die kruin! 

 Stemme: Sy struikel. Sy val!  

 Vrou: Kyk! Ek vlieg!  

 

Vind die kompas in jouself. Wees jou eie kartograaf. 

 Refrein: Soekmekaar, langverwacht, weltevreden … 

 

MARA 1 skakel haar skootrekenaar aan en gaan in op die Internet. Sy tik en kyk en tik en kyk. Dan gaan sy deur haar 

handsak, haal haar paspoort uit, blaai daarin, maak seker van visums en datums. Die ORKES speel Running on 

Empty (Jackson Browne) nadat NEILL hulle ingetel het. 

Looking out at the road rushing under my wheels 
 Looking back at the years gone by like so 
  many summer fields 

In ’65 I was seventeen and running up 101 
 I don’t know where I’m running now. I’m 
  just running on 
 
 Chorus: 
 Running on – running on empty 
 Running on – running blind 
 Running on – running into the sun 
 But I’m running behind 
 
 Gotta do what you can just to keep your love alive 
 Trying not to confuse it with what you do to survive 
 In ’69 I was twenty-one and I called the road my own 
 I don’t know when that road turned onto the 
  road I’m on 
 
ORKES hou op speel en bespreek saggies iets waaroor hulle onseker is.  
 

TONEEL 10: DIE HEDE 

MARA se vlug word weer aangekondig:  

KOORLEIER:  Passenger M. Vermaak, you are delaying South African Airways Flight 172 to Johannesburg. 

Please check in and board immediately at gate number 5. The gate will be closing shortly.  

MARA 1: (Neem selfoon en skakel.) Goeiemiddag. / Ek sien dat daar vanaand om sewe-veertig ’n Olympic-

vlug na Madrid vertrek. Is dit korrek? / Is daar nog plek beskikbaar? // Een – Besigheidsklas as jy 
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het  // Bespreek dit asseblief / Mara Vermaak /// By die toonbank? // Ek het ’n geldige visum. Ek 

reis dikwels na Europa vir  besigheid // Dankie, ek waardeer dit. 

(MARA skakel weer. Sy stuur ’n e-pos terwyl sy praat.) Reghardt? / Ek het van plan verander / By 

die lughawe // Nee, die vlug was laat / Ek vlieg vanaand Spanje toe / Na Erich-hulle se huis in 

Mijas // Ek sal ’n motor huur – of op ’n bus klim // Ek is besig om vir hom ’n e-pos te stuur en ek sal 

bel voor ek vertrek /// Hulle bure het ’n sleutel. Hou nou op, ek sal okay wees // Sal jy asseblief vir 

my iets doen? Laat weet my ma. Ek sien nie nou kans nie – ek sal later met haar praat // Ek weet 

regtig nie hoe lank nie. Eintlik het niks verander nie. Ek moet oor twee maande ’n antwoord gee 

oor die nuwe pos, so … / Jy sal weet sodra ek weet / Ek moet nou my kaartjie gaan betaal / Nee, 

dis nooit ingeboek nie, so my bagasie gaan saam. (Aan haarself.) Hoe dan anders? // Pas jouself 

op. 

OORGANG 10: 

NEILL tel hulle in en MARA sit die selfoon weg, staan op, neem haar bagasie en stap uit terwyl die ORKES Running 

on Empty verder speel.  

  
 Everyone I know, everywhere I go 
 People need some reason to believe 
 I don’t know about anyone but me 
 If it takes all night, that’ll be all right 
 If I can get you to smile before I leave 
 
 Looking out at the road rushing under my wheels 
 I don’t know how to tell you all just how crazy  

this life feels 
 I look around for the friends that I used to turn to 
  pull me through 
 Looking into their eyes I see them running too 
 
 Chorus: 
 Running on – running on empty 
 Running on – running blind 
 Running on – running into the sun 
 But I’m running behind 
  

Honey you really tempt me 
 You know the way you act (look) so kind 
 I’d love to stick around but I’m running behind 
 You know I don’t even know what I’m hoping to find 
 Running into the sun but I’m running behind. 
 

 

 

Musiek en ligte doof saam uit. 

EINDE 

     

 


