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DIE LANG AFSKEID  
deur  

TENNESSEE WILLIAMS 

 

Afrikaanse vertaling deur STEPHANIE VAN NIEKERK 
 
KARAKTERS 
 

JOE – ‘n intelligente, skeppende jong man van drie-en-twintig 

MYRA – ‘n agtienjarige meisie – baie bewus van haar eie sensualiteit 

MA – ‘n vrou in haar vroeë veertigs – lewensmoeg en sieklik 

SILVA – ‘n klein, grasieuse jong man van Italiaanse afkoms - in sy vroeë twintigs 

BILL – ‘n welgestelde, selfgerigte jong man in sy vroeë twintigs 

DRIE KARWEIERS  

 
TONEEL: 1940’s. Woonstel F, derde vloer suid, in ‘n woonstelblok in die uitgewaste middel van ‘n 

groot stad. Buite ratel die trokke deur die doodse strate en kinders roep uit waar hulle in die 

gangetjies tussen stowwerige tamatie-kleurige baksteenmure speel. Die son stroom die 

armoedige kamer deur die voorste dubbelvensters, in die linkerkantste muur, binne. VLA is daar ‘n 

deur wat na die buitenste trappe lei en in die middel van die agterste muur is daar ‘n groot deur na 

die gang, waar die telefoon is. ‘n Deur in die regterkantste muur lei na die slaapkamer. Die 

meubels is verslete en oud, asof hulle die skielike onttrekking van vyf-en-twintig jaar se driftige, 

desperate lewe aanskou het en nou net wag om weg karwei te word. Vanaf die woonstel langsaan 

kom die klank van ‘n bofbalwedstryd wat oor die radio uitgesaai word. JOE – ‘n jong man van drie-

en-twintig – sit by ‘n tafel voor die venster oor ‘n manuskrip en peins. Voor hom, op die tafel, is ‘n 

draagbare tikmasjien met ‘n bladsy van die manuskrip in en op die vloer, langs die tafel, is ‘n 

verslete tas. JOE dra jeans en ‘n onderhemp. Al klap hy die vensters toe bly die steurende klank 

van die bofbalwedstryd so hard soos voorheen. Hy maak weer die vensters oop, gaan by die deur, 

regs, uit en slaan ander vensters toe. Die geskreeu oor die radio verdof en JOE kom met ‘n 

wanhopige frons op sy gesig terug terwyl hy ‘n sigaret aansteek. SILVA, ‘n jeugdige van Italiaanse 

afkoms – klein,grasieus en innemend – maak die buitedeur oop en kom binne. Hy is omtrent so 

oud soos JOE. Hy groet deur te glimlag en trek sy hemp uit. 

 
 
1.  JOE: Radios. Balspeletjies. Dis hoekom ek net onsin skryf. 

2.  SILVA: Nog steeds aan die gang? 

3.  JOE: Die hele nag en die hele dag. 

4.  SILVA: Hoekom? 

5.  JOE: Kon nie slaap nie. 
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1.  SILVA: (kyk na bladsy in tikmasjien) Jy’s besig om jouself uit te brand, my vriend … (Hy loop vanaf 

die tafel na die oorkant van die kamer.) En na my beskeie mening is die kool die sous nie 

werd nie. Ek dog jy trek vandag. 

2.  JOE: Jy dog reg. (Hy sak in die stoel neer en tik ‘n sin. Dan verwyder hy die bladsy.) Bel die 

karweiers. Hulle moes al hier gewees het. 

3.  SILVA: Ja? Watter een? 

4.  JOE: Lange se Pakhuis. 

5. SILVA: Stoor jy die goed? 

6. JOE: Ja. 

7. SILVA: Vir wat? Hoekom verkoop jy dit nie? 

8. JOE: Vir ‘n paar sent aan die rommelwinkel? 

9.  SILVA: Jy moet betaal om die goed te stoor. Verkoop dit en jy’t ‘n bietjie kontant om mee te begin. 

10.  JOE: Wat te begin? 

11.  SILVA: Waarmee jy ook al gaan begin. 

12.  JOE: Ek het ‘n bietjie kontant. Ma se assuransie. Ek en Myra deel dit. Ons het elkeen ‘n honderd-

en-vyftig gekry. Weet jy waarheen ek op pad is? 

13.  SILVA: Nee. Waarheen? 

14.  JOE: Rio. Of Buenos Aires. Ek het Spaans op hoërskool gehad. 

15.  SILVA: So? 

16.  JOE: Ek ken die taal. Ek behoort oraait te wees.  

17.  SILVA: As jy vir Standard Oil werk? 

18. JOE: Miskien. Hoekom nie? Bel die karweiers. 

19. SILVA: (op pad telefoon toe) Bly liewer hier. Haal jou geld uit die bank en word deel van die Projek. 

20. JOE: Nee. Ek gaan nie bly nie. Alles hier is dood. Die goudvis het gevrek. Ek het vergeet om hom 

te voer. 

21. SILVA: (praat oor die telefoon) Hallo! Lange se Pakhuis? Ek bel van die Bassett-woonstel af. 

Hoekom het julle mense nog nie opgedaag nie? …O! (Hy sit die gehoorstuk neer.) Die trok 

is op pad. Junie is ‘n besige maand. Hulle is baie bedrywig. 

22. JOE: Ek moes nie die bak in die son laat staan het nie. Ek dink ek het die arme donner laat kook. 
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1. SILVA: Hy stink. (SILVA tel die bak op.) 

2. JOE: Wat gaan jy met hom doen? 

3. SILVA: In die toilet wegspoel. 

4. JOE: Die water is al afgeskakel. 

5. SILVA: Ag, nouja. (Hy gaan by die slaapkamerdeur uit.) 

6. JOE: Hoekom tref Jesus ‘n onderskeid tussen die goudvis en die mossie? (Hy lag.) Niemand het 

respek vir die dooies nie. 

7. SILVA: (terwyl hy instap) Jy’s besig om jou maatskaplike bewussyn te verloor, Joe. Jy moes gesê 

het “tensy hulle ryk is”! Ek’t eenkeer gelees dat ‘n miljoenêr sy dooie kanarie in ‘n klein goue 

kissie, wat met regte diamante versier was, begrawe het. Ek dink dis ‘n pragtige prentjie. Die 

geel vere teen die wit satyn en die miljoenêr se trane wat soos diamante in die sonlig val – 

miskien met ‘n seunskoor wat sing! Soos hulle die dood in die flieks voorstel. Altyd ‘n 

wonderskone ding. Ek dink jou hare is te lank, al is jy ‘n kunstenaar. Die regte heup-aksie en 

hulle sien jou vir ‘n meisie aan. Sigaret? 

8. JOE: Dankie. Ugh!! 

9. SILVA: Wat’s fout? 

10. JOE: Hoe ruik dit vir jou? (Hy gee vir SILVA ‘n bladsy van die manuskrip.) 

11. SILVA: Hmmm. Ek bespeur ‘n olierige reukie. 

12. JOE: Stink dit? 

13. SILVA: Wel, dis nie jou beste werk nie. Jy beter by die Projek aansluit. Ons is klaar met die 

stadsgids. 

14.  JOE: Wat gaan jy nou skryf? 

15.  SILVA: Ek het ‘n skeppende opdrag gekry. Ek noem dit “Spoke in die ou hofgebou.” Uit die dae toe 

slawe daar verkoop is! … Hierdie is belaglik. Wat die meisie sê – “Ek wil jou binne-in my 

liggaam hou – nie net vir hoe lank dit neem om mekaar tussen die klingel van die ys in die 

laaste whisky en die kletter wat die melkkarre maak, op ‘n bed lief te hê nie –“ 

16.  JOE: (ruk die bladsy uit sy hande) Ek moes kranksinnig gewees het. 

17.  SILVA: Jy moes jags gewees het! 

18.  JOE: Ek was. Somerweer en ‘n seksuele droogte is nie ‘n goeie kombinasie nie. Buonos Aires … 
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1.  KARW 1: (van buite) Lange se Pakhuis! 

2.  JOE: (op pad na die deur) Hier. (Hy maak die deur oop en drie karweiers skuifel in - moeg, vuil, 

swetend – kyk vinnig en ongeërg rond.) Neem asseblief die agterste goed eerste uit. 

3.  KARW 1: Okay. 

4.  SILVA: Warm gewerk, nê? 

5. KARW 2: Baie. 

6. KARW 3: (kom vinnig ingeloop) “I got a pocketful of dreams!” Hoe laat is dit? 

7. JOE: Vyf-en-twintig voor vyf. 

8. KARW 3: Ons moet time-and-a-half kry as ons klaar is met hierdie job. Wat het met die game gebeur? 

9. JOE: Weet nie. (Hy hou hulle bekommerd dop.) 

10. KARW 2: Wat het dit met jou te doen, Korthoring? Raak besig.  

(Hulle lag en gaan langs die agterste gang uit. Later word gehoor hoe hulle ‘n bed uitmekaar haal.) 

11. SILVA: (sien JOE se somberheid raak)  Kom ons loop. Dis depressing. 

12. JOE: Ek moet die goed oppas. 

13. SILVA: Kom drink ‘n bier. Daai nuwe plek verkoop bier teen halfprys. 

14. JOE: Wag ‘n bietjie, Silva. 

15. SILVA: Okay.  

(Karweiers deur met dele van bed. JOE hou hulle bewegingloos dop; sy gesig is ‘n masker.) 

16. JOE: Ek’s in daai bed gebore. 

17. SILVA: Jeez! En kyk hoe hanteer hulle die ding – asof dit sommer ‘n gewone bed is. 

18. JOE: Myra ook. (Die Karweiers gaan by die deur uit.) Ma is in hom dood. 

19. SILVA: Rêrig? Sy’s nogal vinnig weg vir iemand met kanker. Meeste van hulle hou baie langer uit en 

ly verskriklik. 

20. JOE: Sy’t selfmoord gepleeg. Ek het die oggend ‘n leë bottel in die snippermandjie gekry. Dit was 

nie oor die pyn nie – sy was bang vir die dokter en die hospitaal se rekeninge. Sy wou hê dat 

ons die assuransie moes kry. 

21. SILVA: Ek het dit nie geweet nie. 

22. JOE: Dit was ‘n geheim - tussen my en haar en die dokter. Myra het nooit uitgevind nie. 

23. SILVA: Waar’s Myra nou? 



 6 

1. JOE: In Detroit, toe ek laas van haar gehoor het. Sy’t vir my ‘n poskaart gestuur. Hier. 

2.  SILVA: ‘n Foto van die Seiljagklub. Wat doen sy – seil sy? 

3.  JOE: (stroef) Nuh, ek weet nie wat sy doen nie. Hoe moet ek weet? 

4.  SILVA: Sy sê nie? (JOE antwoord nie.) Sy was ‘n baie oulike meisie – tot sy ewe skielik – 

5.  JOE: Ja. Alles is moer toe – toe Ma dood is. 

6.  SILVA: (tel die tydskrif op) Letterkundige tydskrifte! G’n wonder jy trek jou neus vir die Projek op nie. 

Hemingway! Hy’t ‘n vloeiende styl, weet jy. (JOE staan asof getoor en kyk terwyl die 

KARWEIERS agter verbyloop.) Hy’t by die Lojaliste in Spanje aangesluit. Hulle sê hy’t in die 

voorste loopgrawe geveg. En dan’s daar ander, sekere kritici, wat vertel dat hy vir hom vals 

borshare vasplak! Reaksionêre! (SILVA begin lees.) 

 (MYRA kom stil die kamer binne – jonk, pragtig, stralend – met die glans wat herinneringe aan dinge gee.) 

7.  JOE: Gaan jy uit vanaand, Myra? 

8.  MYRA: Uh-huh. 

9.  JOE: Saam met wie? 

10.  MYRA: Bill. 

11. JOE: Wie’s Bill? 

12. MYRA: ‘n Ou wat ek by die Bellerive Buiteklub ontmoet het – by die gala. 

13. JOE: Ek dink nie ‘n swembad is die beste plek in die wêreld om jou kêrels te ontmoet nie, Myra. 

14. MYRA: Natuurlik is dit. As jy goed lyk in ‘n baaikostuum. (Sy trek haar kimono uit.) Gaan haal my wit 

somersrok – die smart een. Nee, ek beter dit doen. Jou hande is sweterig. (Sy gaan by die 

slaapkamerdeur uit.) 

15. JOE: Wat het van Dave geword ... en Hugh White ... en daai – daai ander outjie? 

16. MYRA: (kom terug met haar wit aandrok aan) Wie? Hulle? Hel, ek weet nie. 

17. JOE: Jy’t seker maar ‘n swaaideur in jou hart. 

18. MYRA: Jy weet dan. Die radio is ‘n great instelling, nê Joe? (Borsel haar hare vinnig.) Ek raak so 

siek daarvan. Pa het dit die hele tyd aan. Hy pynig my siel. Hy sit net daar, sit, sit, sit. Sê 

nooit meer niks nie. 

19. JOE: Jy moet bietjie jou taalgebruik dophou. Dis skrikwekkend. 

20. MYRA: Hel, ek’s nie ‘n boekwurm nie. Hoe lyk ek? 
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1. JOE: Goed. Waarheen gaan julle? 

2. MYRA: Chase Roof. Bill is nie cheap nie. Sy ouers sit dik in die pond. Hulle bly daar buite – in 

Huntleigh. Shit, dis warm! Maak die venster oop! Is dit bewolk?  

3. JOE: Nee. Glashelder.  

4. MYRA: Mooi. Ek gaan onder die sterre dans! (Die deurklokkie lui.) Dis hy. Gaan maak die deur oop. 

(JOE staan by die deur terwyl BILL instap.) 

5. JOE: Hoekom wag tot jy in Switzerland is, huh? 

6. BILL: Wat? (Hy lag onverskillig.) O, ja. Sy gereed?  

7. JOE: Sit. Sy sal nou hier wees. 

8. BILL: Reg. 

9.  JOE: (gooi koerante van die bank af) Ons lees koerant, sien? Hou tred met daaglikse gebeure. 

Sportblad? 

10.  BILL: Nee, dankie. 

11.  JOE: Comics? 

12.  BILL: Nee, dankie. Ek het al die koerant gelees. 

13.  JOE: O. Ek’t gedink jy’t dit dalk misgeloop omdat dit so vroeg is. 

14.  BILL: Dis kwart-voor-nege. 

15.  JOE: Snaaks, nê? 

16.  BILL: Wat? 

17.  JOE: Die kandelaar. Ek dog jy kyk daarna. 

18. BILL: Ek het dit nie raakgesien nie. 

19. JOE: Dit herinner my altyd so bietjie aan sampioensop. (BILL vind hom nie amusant nie.) Myra sê 

jy bly in Huntleigh Village. 

20. BILL: Ja? 

21. JOE: Dis seker baie lekker daar buite. In die somer. 

22. BILL: Ons hou daarvan. (Hy staan op.) Verskoon tog, maar kan jy dalk jou klein sussie laat opskud 

– of wat ookal … 

23. JOE: Sy sal uitkom wanneer sy gereed is. 

24. BILL: Dis waarvoor ek bang is. 
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1. JOE: Is dit die eerste keer dat jy ‘n meisie uitneem, Bill? 

2. BILL: Wat bedoel jy? 

3. JOE: Ek het nog nooit gesien ‘n meisie storm skielik by haar kamer uit die oomblik wat ‘n man 

opdaag om haar te kom haal nie. 

4. BILL: Nie? Maar mens verwag immers meer spoed van ‘n swemkampioen. (roep) Hei!. Myra! 

5. MYRA: (Sy staan voor die muur asof dit ‘n spieël is.) Ja, Bill, ek’s nou daar. 

6. JOE: Verskoon my, asseblief. 

7. BILL: Sekerlik. (Hy gaan staan teenoor MYRA.) 

8. JOE: Hierdie Bill van jou is sommer vuilgoed. As ek nog een minuut saam met hom in daardie 

kamer moes deurbring, het ek hom gebliksem. 

9. MYRA: Dan moet jy maar liewer daar wegbly, want ek hou van hom. Maak vas. Wat doen jy 

vanaand, Joe? 

10. JOE: Ek gaan by die huis bly – en skryf. 

11. MYRA: Jy bly te veel by die huis om te skryf. Is jy platsak? Hierso. (Gee vir hom geld.) Vra daai 

meisie wat gedigte skryf om saam met jou uit te gaan. Doris. As sy dit geniet kan sy dalk ‘n 

aanvaarbare sonet laat uitglip. Aag nee, hel – ek gaan nie kouse aantrek nie. Ek’s nou daar, 

Bill! Kyk! Hoe lyk my nek? Is hy vuil? Shit! (Sy spuit parfuum aan.) Mens moet drie keer per 

dag bad om in hierdie weer vars te bly. Doris. Is dit haar naam? Ek sweer jy sal haar sonder 

veel moeite kan kry. 

12. JOE: Myra. Moenie sulke goed sê nie. 

13. MYRA: Jy gaan nog my einde beteken. 

14.  JOE: Nee, ‘n kind soos jy moenie so praat nie. 

15.  MYRA: Ek’s twee keer so oud soos jy! Baai, Joe! 

16.  JOE: Baai, Myra. 

17.  MYRA: (sy staan met ‘n stralende glimlag voor BILL) Hallo, my liefling! 

18.  BILL: Haai. Laat ons wegkom uit hierdie sweetfabriek. 

19.  MYRA: Ja. (Hulle gaan uit. BILL maak die middeldeur toe.) 

20.  KARW 1: (die KARWEIERS op met ‘n spieëlkas) Geen probleem nie. 

21.  KARW 2: Het jy hom? 
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1.  KARW 1: Ja. Wie’t daai donnerse deur toegemaak? 

2. KARW 2: Wat nou? 

3. JOE: Ek sal. Wees versigtig by die trappe af. (JOE maak die deur oop.) 

4. SILVA: (kyk van die tydskrif af op) ‘n Gebreekte spieël beteken sewe jaar se ongeluk. 

5. JOE: Aah – regtig? Die ooievaar moes ons deur ‘n hele spul van die goed laat val het toe ons 

gebore is. Hoe’s die storie? 

6. SILVA: Dis goed. Sterk. 

7. JOE: (terwyl hy vlugtig na die titel kyk) Butterfly and the Tank. Ek het hom al gelees. 

8. KIND: (onder op die straat) Een, twee, drie – blok myself! Nee! Blok myself! 

9. JOE: (nadenkend) Wegkruipertjie. Het jy dit ooit gespeel? 

10. SILVA: Nah. In ons buurt word kinders wat speletjies speel vir sissies aangesien. 

11. JOE: Ons het dit gespeel. Ek en Myra. Op en af by die brandtrappe, in by die kelder - uit by die 

kelder … Jeez! Dit was goeie tye. Wat gebeur met kinders wanneer hulle groot word? 

12. SILVA: Hulle word groot. (Hy blaai om.) 

13. JOE: Ja. Hulle word groot.  

(Die klank van rolskaatse buite in die stilte. Net die middeldeur word helder verlig.) 

14. MA: (saggies vanuit die kombuis) Joe? Joe? 

15. JOE: Ja, Ma?  

(MA staan in deur – afgeleef, bekommerd, verward. In ‘n  vuilerige, verslete kamerjas.) 

16. MA: Gaan jy nie bed toe nie? 

17. JOE: Ja. Netnou. 

18. MA: Ek dink jy’t vanaand genoeg geskryf, Joe. 

19. JOE: Ek’s amper klaar. Ek wil net gou hierdie sin klaarmaak. 

20. MA: Myra is nog nie terug nie. 

21. JOE: Sy’t Chase Roof toe gegaan. 

22. MA: Kan jy nie partykeer saam met haar gaan nie? Die seuns met wie sy uitgaan, ontmoet nie? 

23. JOE: Nee, ek kan nie inmeng nie. Hel, ek kan nie eers die fooitjies bekostig wat daardie klomp 

uithaal nie, al het ek ‘n werk gehad! 

24. MA: Ek bekommer my oor haar. 
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1. JOE: Hoekom? Sy sê sy’s ouer as ek, Ma, en ek dink sy’s reg. 

2. MA: Nee. Sy’s nog maar ‘n baba. Praat jy met haar, Joe. 

3.  JOE: Okay. 

4.  MA: Ek is nou spyt dat sy gaan werk het. Sy moes eers skool klaargemaak het. 

5.  JOE: Sy wou goed gehad het – geld, klere – mens kan haar nie blameer nie. Het Pa uitgegaan? 

6.  MA: Ja … Sy swem nie meer nie. 

7.  JOE: Sy’s uit die span geskop. 

8.  MA: Waarvoor, Joe? 

9.  JOE: Sy’t alewig die oefenreëls verbreek. Hel, Ma, ek kan haar nie keer nie. 

10.  MA: Sy luister na jou. 

11.  JOE: Nie regtig nie. 

12. MA: Joe – 

13. JOE: Ja? 

14. MA: Dit het teruggekom, Joe. 

15. JOE: (draai stadig na haar toe) Wat? 

16. MA: Die operasie het nie gehelp nie. En die koste, Joe, die rekeninge wat nog nie betaal is nie! 

17. JOE: Ma – wat laat Ma so dink? 

18. MA: Dieselfde pyn het weer begin. 

19. JOE: Hoe lank? 

20. MA: Aah, dis al ‘n hele ruk. 

21. JOE: En hoekom het Ma nie laat kyk nie? 

22. MA: Wat help dit tog? 

23. JOE: Miskien is dit nie – nie wat Ma dink nie. Ma moet teruggaan. Vir ‘n ondersoek! 

24. MA: Nee. Dis hoe ek die ding sien, Joe. Dis hoe. Ek het nog nooit daarvan gehou om vasgedruk 

te voel nie. Ek wou nog altyd spasie om my hê, baie spasie, soos om in die oopte, op die 

platteland te woon – bo, teen ‘n heuwel. Ek is op die platteland gebore, het daar 

grootgeword, en ek het die afgelope paar jaar baie daarna terugverlang. 

25. JOE: Ja, ek weet. (Nou praat hy met homself.) Die ritte deur die buitewyke op Sondae, die geel 

laatmiddag son wat deur die boord skyn, die verdraaide skaduwees, daardie lendelam, 
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windverwaaide ou huis, leeg, skeef, en Ma wat na hom wys, by die venster uithang, probeer 

om Pa te kry om stil te hou – 

1. MA: Kyk! Daardie huis is te koop! Hy sal nie duur wees nie! Twintig akker se appelbome, ‘n 

hoenderhok, en kyk net die mooi skuur! Hy’s nou afgetakel, maar dit sal nie baie kos om 

hom reg te maak nie! Stop, Floyd, ry stadiger! 

2. JOE: Maar hy’t vinnig verby gejaag, wou nie kyk of luister nie! Die kronkelende heining het van die 

pad af weggeswenk en ‘n muur van klip het opgestyg en die son vir ‘n oomblik laat verdwyn. 

Ma se gesig was donker, desperaat – asof Ma uitgehonger was vir iets wat Ma gesien en 

amper in Ma se hande vasgevang het – maar nie heeltemal nie. En toe kom die motor by ‘n 

padstalletjie tot stilstand. “Ons het eiers nodig.” Ma het by Pa geld geleen. En toe lê die son 

laag, skuins oor die winterlandskap, en die lug was koud … 

3.  MA: Sommige mense dink die dood beteken om in ‘n kis onder die grond weggebêre te word. Nie 

ek nie. Vir my is dit die teenoorgestelde, Joe. Om uit ‘n kis vrygelaat te word. En om op te 

gaan, nie af nie. Ek het nog nooit rêrig aan die hemel geglo nie. Maar ek voel tog dat daar 

baie plek is daar bo, en dat jy nie op die eerste van elke maand huur hoef te betaal aan ‘n 

suinige ou Hollander wat oor jou watergebruik kla nie. Daar’s vryheid, Joe, en vryheid is die 

belangrikste ding in hierdie lewe. Snaaks dat so baie van ons dit nie ervaar tot ons dood is 

nie. Dis maar hoe dit is, en ons moet dit so aanvaar. Vir my is die heel moeilikste om 

onseker te wees oor dinge. Ek wil die versekering hê, definitiewe kennis van wat jy gaan 

doen, van hoe dinge vir jou gaan uitwerk … Joe! 

4.  JOE: Ja? 

5.  MA: Wat sou jy met drie-honderd dollars doen? 

6.  JOE: Ek gaan nie daaroor dink nie. 

7.  MA: Ek wil hê jy moet. Die polis is in jou naam. Dis in die buffetkas se regterkantste laai, opgevou 

onder die servette, en dit het ... (Haar stem vervaag.)  

8.  JOE: (KARWEIERS kom binne met ‘n staanlamp. Terwyl hy keel skoonmaak) Waar’s daardie 

lamp se skerm? (MA gaan saggies uit en die sonlig begin helderder skyn.) 

9.  KARW 1: Dis op pad. (Hy stamp die lamp liggies teen die muur.) 

10.  JOE: Verdomp, man! Hoekom kyk jy nie wat jy doen nie? 
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1.  KARW 2: Wat’s jou probleem? Hou jou in! 

2. JOE: Julle gee nie ‘n hel om vir ander mense se besittings nie. Enige manier is goed genoeg. 

3. SILVA: (kyk van tydskrif af op) Kalmeer, Joe. Hulle sal nie die goed beskadig nie. 

4. JOE: Nie?!? 

5. KARW 1: Hierdie goed beskadig? Shit! (Albei lag terwyl hulle uitstap.) 

6. SILVA: As hulle iets breek kan jy daarvoor eis. 

7. KARW 3: (kom met ‘n paar kartondose ingestap) Wat’s hier-in? 

8. JOE: Porselein. Glas-goed. So, moet dit nie gaan staan en rondgooi nie. 

9. SILVA: Joe, kom ons loop. Dit lawaai te veel. Ek kan nie op my storie konsentreer nie. Hoekom wil 

jy in elk geval hier bly, jou idioot? Dit laat jou net goor voel. Is ek reg? 

10. JOE: Loop jy as jy wil. Ek moet hier bly. 

11. KARW 2: (kom met ‘n handvol bottels ingestap) Hier’s ‘n spul leë poeier- en parfuumbottels wat ek op 

‘n spieëlkas gekry het – wil jy hulle hê, of nie? 

12. JOE: Sit die goed hier op die vloer neer.  

(KARWEIER 2 tel ‘n stoel op en gaan by die deur uit na buite. JOE ondersoek die objekte op die 

vloer. Hy verwyder ‘n parfuumbottel se prop en ruik daaraan. Die lig in die kamer verdof en die 

voordeur word verlig.) 

13. MYRA: (MYRA se stem word buite in die gang gehoor) Ek het die aand baie geniet, Bill. 

14. BILL: Dit al? … Dis donker. Hulle is almal in die bed. (JOE staan oplettend en sorgsaam op.) 

15. MYRA: (verskyn in die deur) Joe se lig is nog aan. 

16.  BILL: Ek sal baie stil wees. Ons hoef mos nie te raas nie. Ek is net ‘n klein bietjie lus! 

17.  MYRA: (soen hom) Ja, en jy moet nou huistoe gaan. 

18.  BILL: Kom nader. Unh! 

19.  MYRA: Bill! 

20.  BILL: Wat’s fout? Is jy dan nie die duik en vryslag swemkampioen van St. Louis nie? 

21.  MYRA: Wat daarvan? 

22.  BILL: Wel, ek kan self ‘n spoggerige borsslag doen – op droë grond. 

23.  MYRA: Bly nou stil. Ek wil bed toe gaan. 

24.  BILL: Ek ook. 
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1. MYRA: Goeienag. 

2. BILL: Luister hier! 

3. MYRA: Wat? 

4. BILL: Ek neem die beste klas meisies uit. 

5. MYRA: Wat daarvan? 

6. BILL: Niks. Behalwe dat … 

7. MYRA: Wat sê jy nou eintlik? 

8. BILL: Okay, ek sal jou sê. Ek sal nog “Goeienag, ek het die aand baie geniet” van die Debutant 

van die Jaar aanvaar! Maar wanneer meisies soos jy probeer om sulke strorietjies aan my te 

verkoop –  

9. JOE: (tree die verligte area binne) Trap! 

10. BILL: Aag, siestog. Dis die ouer boetie. Ek’t gedink jy sal teen dié tyd al op jou melkrondte wees. 

11. JOE: Trap, jou sleg hond! 

12. MYRA: Joe! 

13. JOE: Voor ek jou bliksem! (BILL lag floutjies en gaan uit.) 

14. MYRA: Jy was reg oor hom. Hy’s niks werd nie. (JOE kyk na haar.) Joe, wat bedoel hulle met – 

“meisies soos ek”? 

15. JOE: (buk stadig af en tel ‘n kondoom van die vloer af op) Ek veronderstel hulle bedoel – dit. 

16. MYRA: (sonder om te kyk) Wat? 

17. JOE: Iets wat uit sy sak geval het. 

18. MYRA: (gedemp) O. (praat harder) Joe, ek wil nie hê jy moet dink dat ek …  

19. JOE: Bly stil … Ma is siek. 

20. MYRA: (opgewonde) O, ek weet, ek weet, dis net ‘n vrot, vuil gemors! Die Chase Roof, die gedans 

onder die sterre! En dan kots hy deur die motorvenster op pad terug – kots hy! En dan hou 

hy in die park stil en probeer om my ... Aah, Joe, ek wil net pret hê – nou en dan ‘n bietjie 

plesier! Jy kan tog nie dink dat ek dit geniet om by Werber en Jacobs hakkies en ogies aan 

borsrokke vas te werk nie? Saans wil ek uitgaan, Joe, ek wil uitgaan na plekke toe en myself 

geniet! Maar ek wil nie hê dat goed soos hy op my moet rondkruip nie, erger as die vieslikste 

kakkerlakke! 
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1. JOE: Bly nou stil! 

2.  MA: (flou vanuit die kamer) Joe – Myra … (Sy kreun.) 

3.  MYRA: (verskrik) Wat was dit? 

4.  JOE: Dis Ma, sy’s siek, sy’s – (MYRA hardloop uit by gangdeur. Ligte kom volsterkte op.) – dood! 

5.  SILVA: Wat sê jy? 

6.  JOE: Niks. Wil jy parfuum hê? 

7.  SILVA: Watse soort parfuum? 

8.  JOE: Carnation. 

9.  SILVA: Nah. Ek voel gebelg deur die voorstel. (Die KARWEIERS kom weer in.) 

10.  KARW 1: (aan KARWEIER 3) Hou op rondneuk oppie job. Gaan haal daai matte. 

11. KARW 3: Okay, baas. Hulle moes ‘n plaasvervanger laat speel het. Meighan of Flowers. 

12. KARW 2: Flowers? Hy kan nie ‘n olifant se gat raak slaan nie.Gryp daai kant van die bank. Hup! 

13. KARW 1: Die bure eet kool vir aandete. 

14. VROU: (roep droewig buite op straat) May-zeeee! May-zeeee! 

15. KARW 2: Ek sal Flowers altyd blameer vir daai game wat ons in Chicago verloor het … 

(Die KARWEIERS dra die bank en ander meubels deur die buitedeur uit. JOE haal ‘n geraamde foto 

van die muur af.) 

16. SILVA: (kyk van die tydskrif af op) Myra s’n, huh? 

17. JOE: Dis geneem toe sy die rekord in die aflosse geslaan het – in Mississippi. 

18. SILVA: (neem die foto) Sy was baie mooi gebou, nê? 

19. JOE: Ja. 

20. SILVA: Wat maak dat ‘n meisie so word? 

21. JOE: Hoe word? 

22. SILVA: Jy weet. 

23. JOE: Nee, ek weet nie! Gaan weg en los my uit! Hoekom loop jy nie? 

24. SILVA: Omdat ek nie wil nie. Omdat ek besig is om ‘n storie te lees. Omdat ek dink jy’s mal. 

25. JOE: O, ja? Gee my daai foto.  

(Terwyl hy oor sy tas buk om die foto in te pak, verdof die ligte en MYRA kom binne. Sy lyk beide 

 goedkoper en meer gesofistikeerd in ‘n negligé wat sy nie kan bekostig nie.) 
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1. MYRA: Ek wens jy wil nie die Aaitaai hier toelaat nie. 

2. JOE: (staan op) Silva? 

3. MYRA: Ja. Ek hou nie van die manier waarop hy na my kyk nie. 

4. JOE: Na jou kyk? 

5. MYRA: Ja. Hy kyk na my asof ek kaal voor hom staan. (JOE lag rof.) Jy dink dis ‘n grap – dat hy so 

na my staar? 

6. JOE: Ja. Dit ís snaaks. 

7. MYRA: Wel, dan verskil my sin vir humor duidelik van joune. 

8. JOE: (terwyl hy na haar kyk) Hoekom skielik so kopsku dat jy beswaar maak as mans na jou kyk? 

9. MYRA: Hy walg my. 

10.  JOE: Omdat hy nie in Huntleigh Village bly nie? 

11.  MYRA: Nee. Omdat hy nie bad nie. 

12.  JOE: Dis ‘n leuen. Silva stort elke oggend by die party se hoofkwartiere. 

13.  MYRA: Die party se hoofkwartiere! Dit sal beter wees as jy met mense begin meng wat vir jou iets 

kan beteken eerder as met – radikale ‘taljaners en negers en ... 

14.  JOE: Bly stil! Jy’s besig om al hoe meer gemeen te raak. Snobisme is altyd die eerste teken. Ek 

het nog nooit ‘n snob geken wat nie in wese so platvloers soos modder was nie! 

15.  MYRA: Is dit snobisties om nie van vuil mense te hou nie? 

16.  JOE: Vuil mense is by wie jy jou tyd spandeer! Smerige ou mans in duur pakke, met lopende sere 

agterop hulle nekke. Jy behoort jou bloed te laat toets! 

17.  MYRA: Jy, jy – hoe durf jy my so beledig! Ek gaan vir Pa roep, ek gaan hom sê om jou ... 

18.  JOE: Ek het hoop vir jou gehad, Myra. Maar nie meer nie. Jy’s soos ‘n vetgesmeerde blits op pad 

na die vullishoop. Kyk na jouself in die spieël. Hoekom het Silva só na jou gekyk? Hoekom 

het die koerantverkoper vir jou gefluit toe jy gisteraand verby hom geloop het? Hoekom? 

Omdat jy soos ‘n hoer gelyk het – ‘n goedkoop een, Myra, een wat jy vir ‘n appel en ‘n ei kan 

optel. (MYRA kyk verslae na hom maar antwoord nie dadelik nie.) 

19. MYRA: (stilweg) Jy sou nooit so-iets vir my gesê het toe – toe Ma nog geleef het nie. 

20. JOE: Nee. Jy sou nie gewees het wat jy nou is toe Ma nog geleef het nie … of in dié huis gewoon 

het nie. 
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1. MYRA: Die “huis”? Dis nie ‘n “huis” hierdie nie. Dis vyf kamers en ‘n bad en ek gaan so gou moontlik 

hier wegkom en ek bedoel dit! Ek gaan nie hier uithang saam met ‘n spul langhaar mal 

mense wat jou klere met hulle oë afstroop en dan – vieslike name genoem word nie! 

2. JOE: As my suster skoon was … sou ek enige man wat dit gewaag het om só na haar te kyk, 

doodgebliksem het! 

3. MYRA: Wié gee jou die reg – jy wat die hele dag lank hier rondlê en ‘n spul kak skryf wat niemand 

wil lees nie. Jy doen nooit iets nie – niks – jy bring nie ‘n sent in nie! As ek Pa was, sou ek 

jou so vinnig hier uitgeskop het dat – Ahhhhhh! (Sy draai in afkeer van hom weg.) 

4. JOE: Miskien sal dit nie nodig wees nie. 

5. MYRA: O, nié? Jy sê dit al ‘n baie lang tyd. Hulle sal elke laaste meubelstuk hier uitdra voor hulle jou 

sal kry om te loop! (Sy stap laggend uit. Die ligte verhelder.) 

6. JOE: (aan homself) Ja … (Die KARWEIERS is terug en rol die mat op. JOE kyk en sê hardop) 

Elke meubelstuk uit – voor my. (Lag.) 

7. SILVA: Wat? 

8. JOE: Ek het laas week ‘n poskaart van haar gekry. 

9. SILVA: Wie? 

10. JOE: Myra. 

11. SILVA: Ja. Jy’t my vertel. (Hy gooi die tydskrif neer.) Ek wonder waar jou pa is. 

12. JOE: Shit. Ek weet nie. 

13.  SILVA: Snaaks hoe ‘n ou man soos hy eendag net sy werk sal los en iewers heen sal verdwyn – na 

vyftig of vyf-en-vyftig jaar se ordelike, middelklas bestaan. 

14.  JOE: Hy’t seker moeg geword vir sy ordelike, middelklas bestaan. 

15.  SILVA: Ek het altyd gewonder waaroor hy snags dink – terwyl hy in daardie groot, opgestopte stoel 

gesit het.  

(Die KARWEIERS het weer ingekom en is besig om die stoel te verwyder. Terwyl hulle verby hom 

stap, tel JOE sy hemp van die stoel af op en trek dit stadig aan.) 

16.  JOE: Ek ook. Ek wonder steeds. Hy’t nooit ‘n woord gesê nie. 

17.  SILVA: Nie? 
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1.  JOE: Net daar gesit, gesit, nag, na nag, na nag. Wel, nou’s hy weg ... hulle is almal weg. 

2.  SILVA: (met ‘n ander stemtoon) Jy beter ook gaan. 

3.  JOE: Hoekom gaan jy nie solank nie, Silva? Wag daar vir my. Ek kom netnou. 

4.  SILVA: Omdat ek nie hou van die manier waarop jy jou gedra nie. Ek voel om een of ander simpel 

rede verantwoordelik vir jou. Netnou besluit jy om kop eerste deur een van die vensters te 

duik. 

5. JOE: (lag kortaf) Ag, stront man! Hoekom sou ek so-iets doen? 

6. SILVA: Omdat jou geestestoestand nie normaal is nie. Ek hou jou die hele dag al dop. Jy staar die 

vertes in asof jy ‘n skroef los het. Ek weet waarmee jy besig is. Jy vind ‘n sieklike plesier 

daarin om te staan en kyk hoe hierdie rommel weggedra word. Net soos party malles wat in 

begraafplase uithang nadat iemand ses-voet-onder gespit is. Hierdie plek is dood, Joe. 

Daar’s niks wat jy daaraan kan doen nie. (‘n Blok verder speel ‘n orreldraaier ‘n ou “blues” 

melodie van so tien, vyftien jaar gelede. Die weemoedige klank van jolyt kom geleidelik 

nader deur die res van die stuk.) Skryf eendag daaroor. Noem dit “Klaagsang vir ‘n leë 

woonstel”, maar nou is my goeie raad dat jy hier uitkom en gaan dronk word! Want die 

wêreld gaan aan. En jy moet saamgaan. 

7. JOE: Maar nie so vinnig dat ek nie eers kan totsiens sê nie. 

8. SILVA: Totsiens? Nie deel van my woordeskat nie! Hallo is deesdae die woord. 

9. JOE: Jy lieg vir jouself. Jy sê die hele tyd totsiens, elke oomblik van jou lewe. Want dis wat die 

lewe is, net een lang, lang afskeid. (Met amper huilende intensiteit.) Van een ding op die 

ander. Tot jy by die laaste een kom, Silva, en dis – die afskeid van jouself! (Hy draai skielik 

na die venster.) Maak dat jy wegkom. Loop nou en los my alleen. 

10. SILVA: Okay. Maar ek dink jy’s besig om soos Jesus te treur, en dit maak my siek. (Hy begin sy 

hemp aantrek.) Ek sal jou by Weston’s sien, as ek teen daai tyd nog kán sien. (Met ‘n wrang 

glimlag.) Onthou net wat Socrates gesê het: Hemlock’s a damn bad substitute for a twenty-

six ounce glass of beer! (Hy lag en sit sy keps op.) Totsiens.  

(SILVA gaan by die deur uit. JOE bly in die leë kamer agter. Die geel vlekke op die mure, die geskeurde 

muurpapier met die saai patroon op, wat plek-plek afkom, die ongelooflik afskuwelike kandelaar wat nou in 

ongenadige reliëf blootgestel is. Die sonlig deur die vensters is deursigtig en verbleik soos flou 
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suurlemoenwater. Mens kan ‘n vlieg gedurende ‘n pouse in die orreldraaier se musiek hoor gons. Die 

melodie begin weer en verdrink in die lawaai wat die karweierstrok se enjin maak wanneer dit aangeskakel 

word en vinnig wegry. JOE loop stadig na die vensters.) 

1.  KINDERS: (roep onder in die straat) Een, twee, drie – blok myself! Wê-wê-wê-wê!! Gaan soek maar 

verder! (JOE kyk stadig om hom rond. Sy hele liggaam trek saam in ‘n spasma van 

nostalgiese pyn. Dan grynslag hy wrang, tel sy koffer en tikmasjien op en stap na die 

buitedeur. Hy lig ‘n hand na sy voorkop in ‘n spottende saluut aan die leë kamer, druk sy 

hand in sy sak en stap stadig uit. ‘n Kind gil speels.) Hardloop – hardloop – sy het jou! (Die 

gelag en geroep van kinders dryf op na die kamer. Die musiek begin vervaag.) 
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