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BYK  : MUSIEK OP EN DOOF NA DIE VROEGOGGEND GELUIDE IN 

MANDIE EN FRANSIE SE WOONSTEL. (MAANDAG) 

1. FRANSIE : Is Ma seker Amber kom vandag? 

2. MANDIE : (SUG) Dis wat sy gesê het, Fransie. Ons sal maar moet sien. Ek het 

‘n week laas van haar gehoor. 

3. FRANSIE : Ai tog, daai kind darem. Ek sal elk geval haar kamer gaan regmaak. 

4. MANDIE : Dankie, my skat. Goeiste! Kyk waar staan die tyd. Ek moet by die 

bistro kom.  

5. FRANSIE : Sal Ma vandag regkom op Ma se eie? 

6. MANDIE : Maar natuurlik! Margie is mos darem ook daar om hand by te sit. 

7. FRANSIE : Ek het nog ‘n paar afwerkings om te doen op die laaste skildery. Ons 

kan volgende week die nuwe reeks begin uitstal. Jammer dat ek Ma 

drop in hierdie besige tyd. 

8. MANDIE : Jy drop my nie! Jy maak vir ons geld. Sonder jou goue verfkwas was 

Mandie’s bistro en galery nie so suksesvol nie. 

9. FRANSIE : Die bistro is Ma se baby, onthou? En dit was Ma se idee dat ons ‘n 

galery daarmee kombineer. 

10. MANDIE : En ek was nog nooit spyt oor die idee nie. Ons maak ‘n mean team! 

11. FRANSIE : Om te dink daar’s so baie skoonma’s en skoondogters wat mekaar 

se hare wil uitrek! 

12. MANDIE : (LAG) Ons hare is veilig! (TEL HANDSAK EN SLEUTELS OP) Laat 

ek weg wees. Lekker skilder en laat weet my as daai loskop dogter 

van my hier aankom. 

13. FRANSIE : Ek maak so. Sterkte by die bistro. Bel maar as ek moet kom help. 
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1. MANDIE : Dankie. (DRAAI WEG) Toodles! 

2. FRANSIE : Totsiens, Ma. 

BYK  : DEUR GAAN OOP EN TOE. FRANSIE SE SELFOON LUI IN A/G. 

3. FRANSIE : (VIR HAARSELF) Nou wie bel so vroeg in die môre?  

BYK  : SELFOON LUI NADER AAN MIK.  

4. FRANSIE : (VERBAAS) Dis Amber! 

BYK  : FRANSIE ANTWOORD DIE OPROEP. 

5. FRANSIE : Skoonsus! 

BYK  : AMBER PRAAT MET FILTER. 

6. AMBER : Frans, my darling! Is julle al wakker? 

7. FRANSIE : (LAG) Al lankal. Julle onderwysers kan dalk met vakansie wees, 

maar die res van ons kan nie laat slaap nie. 

8. AMBER : Ai shame, ja. Luister my darling, ek sal seker so net na elf daar by 

julle wees. 

9. FRANSIE : Oukei. Ons het juis vanoggend gewonder of jy nog kom. 

10. AMBER : Maar natuurlik! Ek mis die ou lady se bday vir niks. Sy weet nie van 

die reëlings nie, né? 

11. FRANSIE : Nee, sy weet van niks. 

12. AMBER : Great man! (SNUIF) Jy verstaan nie hoe excited ek is vir die naweek 

nie! Mother dearest gaan nie weet wat haar getref het nie. Is jy by die 

huis vandag of kry ek julle by die bistro? 

13. FRANSIE : Nee, ek werk by die huis die week. Daar is ‘n nuwe reeks wat moet 

klaarkom. 
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1. AMBER : Cool! So ons tweetjies sal die party gereël kan kry sonder dat 

Moeder van iets weet? 

2. FRANSIE : (LAG) Ja, ons sal als gereël kan kry. 

3. AMBER : Great, Frans. Ek kry nou hier uit Malmesbury uit. So ek behoort dan 

elfuur se kant daar by julle in die Strand te wees. 

4. FRANSIE : Dis reg so, Amber. Sien jou dan. 

5. AMBER : Cherio, my darling. 

6. FRANSIE : Tot later. 

BYK  : FRANSIE LUI AF. 

7. FRANSIE : (VIR HAARSELF) Die verlore kind kom wraggies vandag huistoe. Ek 

sal gou winkels toe moet gaan voor sy kom. Die yskas opstop. Daai 

skoonsuster van my is mos van munchies aanmekaar gesit. 

BYK  : PINK PANTHER TEMA LIED OP EN DOOF NA LAAT OGGEND IN 

MANDIE EN FRANSIE SE WOONSTEL. KLOP AAN DIE DEUR IN 

A/G. 

8. FRANSIE : Ek kom! 

BYK  : DEUR WORD OOPGEMAAK. 

9. FRANSIE : Ah, jy’s hier! 

10. AMBER : (BEWEEG IN TOT OP MIK) In lewende lywe! (GEE VIR FRANSIE ‘N 

DRUKKIE) Hallo, my darling. 

11. FRANSIE : Is dit al jou bagasie of is daar nog in jou kar? 

12. AMBER : Nee, alles wat ek nodig het, is in hierdie tas. Ek travel mos maar lig. 

13. FRANSIE : (DRAAI WEG) Kom in. 

14. AMBER : Dankie. Is Moeder tuis? 
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BYK  : DEUR WORD TOEGEMAAK. 

1. FRANSIE : Nee, sy is by die bistro. Sit sommer jou goedjies in die spaarkamer. 

Tweede deur regs. 

2. AMBER : Great! 

3. FRANSIE : (BEWEEG TERUG OP MIK) Wil jy koffie hê? 

4. AMBER : (A/G) Yes, please! 

BYK  : FRANSIE GOOI WATER IN DIE KETEL EN SIT DIT AAN. 

KOPPIES WORD UITGEHAAL EN SY BEREI KOFFIE VOOR. 

5. FRANSIE : Daar is skoon handdoeke op jou bed! 

6. AMBER : (A/G) Dankie, Frans. (BEWEEG TERUG OP MIK) Jissie, maar dis ‘n 

flippen smart plekkie wat julle hier het. Dis lekker groot so met die 

openplan kombuis-en sitkamer ding. 

7. FRANSIE : Ja, ons kan nie kla oor te min spasie nie. 

8. AMBER : (DRAAI WEG) En julle view op die see is befok!  

9. FRANSIE : (LAG) Ja, dit is, uhm, amazing. Ek het vergeet, jy was mos nog nie 

hier nie. 

10. AMBER : (DRAAI TERUG NA MIK) Dinge by my was maar dol die afgelope 

paar weke. Ek kry skaars kans om my eie hol af te vee! 

11. FRANSIE : (LAG) Melk en suiker in jou koffie? 

12. AMBER : Asseblief. Hoe lank bly jy en Ma nou hier? 

BYK  : FRANSIE ROER DIE KOFFIE. 

13. FRANSIE : Ek dink vyf maande. Hier’s jou koffie. 

14. AMBER : Thanks. En jy en die ou lady? Cope julle? Ek meen, dit kan seker nie 

maklik wees om saam met jou skoonma te bly nie. 
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1. FRANSIE : (VAT ‘N SLUKKIE KOFFIE) Ons bly lekker, geen probleme nie. 

2. AMBER : (SKEPTIES) Regtig? Julle bly saam én werk saam. Julle is heeltyd in 

mekaar se gesigte! 

3. FRANSIE : (GRINNIK) Jy klink soos my vriendinne. Relax, als is meer as fine. ‘n 

Mens kan saam met jou skoonma werk en bly sonder dat daar drama 

hoef te wees. 

4. AMBER : (VAT ‘N SLUKKIE KOFFIE) Selfs al is sy tegnies gesproke nie meer 

jou skoonma nie? 

5. FRANSIE : (SAG) Amber. 

6. AMBER : Wát? Jy kan nie stry nie. Dit is bietjie weird. 

7. FRANSIE : Wat is weird? 

8. AMBER : Dat jy normaal aangaan saam met jou skoonma en jy is nie meer 

met haar seun getroud nie. 

9. FRANSIE : (VAT ‘N GROOT SLUK KOFFIE) En jy wat steeds saam met jou 

deurmekaar eks vrou bly is nie weird nie? 

10. AMBER : Ja, dit is nogal ‘n fudgedup situasie. But what can I say? 

11. FRANSIE : Mmm. 

12. AMBER : Sorry skoonsus, ek het nie bedoel om te stir nie. (VAT ‘N SLUKKIE 

KOFFIE) Maar jy weet jy kan met my praat as daar probleme is? 

13. FRANSIE : Dankie, maar als is oukei. 

14. AMBER : So. (KORT POUSE) Wat’s nuus hier by julle? 

15. FRANSIE : Nie veel nie. Mandie’s bistro en galery doen goed. Party dae 

hardloop Ma en Margie hulle voete deur! 

16. AMBER : Liewe ou Margie. Is die ou dier nog steeds aan die gang? 
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1. FRANSIE : (LAG) Al die pad, ja. 

2. AMBER : Ek’s bly Ma het vir Margie. 

3. FRANSIE : Ja, Margie is goed vir haar. Die twee is so te sê boesem vriendinne. 

4. AMBER : Gepraat van mense in Ma se lewe; wie is die Dirk-man? Sy het my 

nou al ‘n paar keer gewhatsapp oor hom. 

5. FRANSIE : (GRINNIK) Dis ‘n man wat sy by die bistro ontmoet het. Hy kom vir 

die afgelope twee maande amper elke dag daar. Bestel partykeer net 

‘n glas water. Margie sê hy kyk na Ma met sulke honger oë. 

6. AMBER : Ag nee sies man! 

7. FRANSIE : Dirk het verlede week daar aangekom met ‘n groot bos blomme. As 

jy my vra, is daar iets aan die broei. 

8. AMBER : (VAT ‘N SLUK KOFFIE) Hy moenie vir hom lastig hou nie. Ons sort 

hom vinnig uit. 

9. FRANSIE : (LAG) Ek dink Margie sort hom eerste uit. Sy hou nie baie van hom 

nie. 

10. AMBER : Het jy hom al gesien? 

11. FRANSIE : Ja. (VAT ‘N SLUK KOFFIE) Hy is ‘n kort oompie met ‘n pan en ‘n 

boepens. 

12. AMBER : Gross! Wat soek hy by Ma? 

13. FRANSIE : Nee gids, ek sal nie weet nie. Volgens Ma het hy baie mooi oë. 

14. AMBER : Ek wil sien hoe lyk die dude. 

15. FRANSIE : Hy is gewoonlik oor middagete by die bistro.  

16. AMBER : Hoe laat is dit nou? 
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1. FRANSIE : (SIT KOPPIE NEER) My selfoon sê dis nou halftwaalf. Lunch begin 

oor ‘n uur. Wag, laat ek gou jou ma laat weet jy’s hier. 

2. AMBER : Nee, kom ons ry sommer bistro toe. Dan kan ek vir Ma gaan groet en 

sien hoe lyk ou Dirkie. 

3. FRANSIE : (ONSEKER) Oukei, maar belowe my jy gaan nie ‘n scene maak nie. 

4. AMBER : Hoe ken jy my, my darling? 

5. FRANSIE : (LAG) Juis! 

6. AMBER : Relax, ek sal my gedra. (VAT ‘N SLUK KOFFIE EN SIT BEKER 

NEER) Dankie vir die koffie, Frans. 

7. FRANSIE : Plesier. Ek wil net gou vir my ander skoene aantrek, dan kan ons 

gaan. 

8. AMBER : Skoene is vir die voëls, man! 

9. FRANSIE : (DRAAI WEG) Sê jy met die gebarste hakke en vuil toonnaels! 

BYK  : MUSIEK OP EN DOOF NA BESIGE MIDDAG IN DIE BISTRO. 

10. MANDIE : Twee koffies vir tafel drie, Margie! 

11. MARGIE : Twee koffies comming up! 

BYK  : MANDIE SE SELFOON LUI IN A/G. GELUI DOOF IN TOT OP MIK 

EN MANDIE ANTWOORD. 

12. MANDIE : Hallo, Mandie Laubscher wat praat. 

BYK  : POUSE 

13. MANDIE : Baie dankie. Ek sal dit môre kom afhaal. (POUSE) Doodreg. 

Totsiens. 

14. MARGIE : (BEWEEG IN TOT OP MIK) Wat moet jy nou gaan afhaal? 

15. MANDIE : My nuwe paspoort. 
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1. MARGIE : Paspoort? Waarheen is jy dan oppad? 

2. MANDIE : Nêrens. My paspoort het verval. Ek het dit maar net hernu,  ingeval. 

3. MARGIE : Ingeval dié plek jou mal maak en jy landuit wil vlug? 

4. MANDIE : (LAG) Nee wat, ek hardloop nie so maklik nie. Maar ons is darem 

weer besig vandag, né! 

5. MARGIE : Wat praat jy! My hakke brand al klaar en dis nou eers lunch. 

6. MANDIE : Ek sien daai jong paartjie wat vanoggend hier was, het twee 

skilderye ook gekoop. 

7. MARGIE : Ja,ja. Hoe vorder Fransie met die nuwe verfgoed? 

8. MANDIE : Sy is amper klaar met die nuwe reeks. Ons sal dit volgende week 

kan uitstal. 

9. MARGIE : En is die nuwe reeks weer ‘n klomp prentjies van die see? 

10. MANDIE : (GRINNIK) Ja, maar daar is darem mense ook by. Dis blykbaar 

strandtonele van mense by die see. 

11. MARGIE : Die kind is met die see oor die kop geslaan. 

12. MANDIE : Seker maar omdat dit al is wat sy ken. 

13. MARGIE : Kyk, ek wil nie snaaks wees nie. Fransie se paintings is fantasties, 

maar  miskien moet sy bietjie wegkom uit die plek uit. Karoo toe of 

Namakaland in. Sal haar goed doen om inspirasie op ander plekke 

ook te kry. 

14. MANDIE : Mmm. Miskien, maar ons kan nie kla nie. As Fransie se skilderye so 

goed verkoop soos nou, kan sy seker maar verf wat sy wil. 

15. MARGIE : Jy’s reg ja. Kom Amelia nie vandag nie? 

16. MANDIE : Jong, as sy hoor jy gebruik daai naam, vloek sy jou! 
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1. MARGIE : Pfft! Sy is Amelia gedoop. Waar kom sy elk geval aan die Amber-

naam? 

2. MANDIE : Ek hét jou al vertel, Margie. 

3. MARGIE : Ja man, maar hoe word ‘n kind net op ‘n dag wakker en besluit die 

naam wat haar ma vir haar gegee het, is nie goed genoeg nie? 

4. MANDIE : Sy voel die naam Amber pas beter by haar persoonlikheid? 

5. MARGIE : Watse persoonlikheid nogal? 

6. MANDIE : Ai, Margie. 

7. MARGIE : Daai meisiekind moes meer houtlepel op haar boude gehad het as 

kind! 

8. MANDIE : As jy maar weet deur hoeveel houtlepels ek is! Maar dit daar gelaat. 

Ek hoor ons kry dalk reën die naweek. 

9. MARGIE : (MOMPEL SAG) Verander maar die onderwerp, ja. 

10. MANDIE : Wat sê jy? 

11. MARGIE : Nee, niks. Ek wonder maar net hoekom jy die deur so staan en 

dophou. 

12. MANDIE : Ek sien ons vriend, Dirk, is laat vandag. 

13. MARGIE : (GRINNIK) Watse “ons” vriend? Hy kom mos anyway net hier vir jou! 

BYK  : BISTRO SE DEUR GAAN OOP IN A/G. 

14. MARGIE : (OPGEWONDE) My magtig! Kyk wie kom hier aan! 

15. AMBER : (BEWEEG IN TOT OP MIK) Moeder, Margie! 

16. MANDIE : My twee pragtige dogters! 

17. AMBER : Jissie, dis lekker om julle weer te sien! Ma kry sommer eerste ‘n 

drukkie. (OMHELS VIR MANDIE) 
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1. MANDIE : Het jy darem voorspoedig gery, my kind? 

2. AMBER : Yes, geen probleme nie. 

3. MARGIE :  (TERG) En waar’s mý druk? 

4. AMBER : Ah, ou Margie. Kom hier! (OMHELS VIR MARGIE) 

5. MARGIE : (PROES) Jissie kind! Jy druk die lug uit my longe! 

6. FRANSIE : Hallo julle. Ek het gou vir Amber gebring om te kom groet. 

7. MARGIE : Hallo Fransie, kind. Ja en jy het darem seker ook bietjie kom vars lug 

kry. Daai verfdampe sal jou kop laat muf. 

8. FRANSIE : (LAG) Net so, Margie. 

9. MANDIE : Waneer het jy hier aangekom, Amber? 

10. AMBER : ‘n Rukkie terug. Afgepak en koffie gedrink by julle plekkie en toe kom 

ons hierheen. Jissie Ma, julle het ‘n flippen smart plek, hoor! 

11. MANDIE : Dankie, my kind. 

12. MARGIE : Ja, hulle bly tog te grênd so op die see se gesig! 

13. FRANSIE : Hoe gaan dit hier? 

14. MANDIE : Besig, maar ons hou darem by. 

15. AMBER : Is Ma se lover al hier? 

16. FRANSIE : (BENOUD) Amber! 

17. AMBER : (VERONTWAARDIG) Wat? Ek wil maar net sien hoe lyk die dude 

wat agter Ma aan is. 

18. FRANSIE : Jy’t belowe! 

19. MARGIE : (LAG UITBUNDIG) Nee, die ou siel is nog nie hier nie. Julle ma 

staan hoeka die deur en dop hou. 

20. MANDIE : Hy sal seker nou enige oomblik kom. 
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1. AMBER : So hy ís Ma se lover? 

2. MANDIE : (ONGEËRG) Moenie vir jou laf hou nie! 

3. AMBER : Ma lyk baie excited dat hy moet kom. 

4. MARGIE : Glo my, ou Dirkie is die excited een! (LAG) 

5. AMBER : Gross! 

6. MANDIE : Toe nou, julle! 

7. FRANSIE : Het Ma iets van die winkels af nodig? Ek moet gou ‘n paar goedjies 

vir die huis gaan kry. 

8. MANDIE : Ja, kry vir ons melk asseblief. Het vanoggend gesien dis amper op. 

BYK  : BISTRO SE DEUR GAAN OOP IN A/G. 

9. MARGIE : (FLUISTER HARD) Tjips, hier kom die fish! 

10. AMBER : Wat? 

11. FRANSIE : Sjuut! Dis hy! 

12. MANDIE : (FLUISTER STRENG) Gedra vir julle! 

13. MARGIE : (PROES) Jy beter gaan hoor wat jou kliënt wil hê, Mandie. 

14. AMBER : Ek sal gaan. 

15. FRANSIE : Nee, jy bly net hier! 

16. AMBER : Maar ek wil weet wat sy storie is! 

17. FRANSIE : As hy hier instap, is sy storie besigheid met Mandie’s bistro en 

galery. 

18. AMBER : (SMEEK) Komaan, Frans! 

19. FRANSIE : (KWAAI) Nee, Amber. Jy’t belowe! 

20. MARGIE : Shurrup, julle altwee! Mandie, gaan sort vir Dirk uit. 



12 

 

1. MANDIE : Julle sit my nie in die oë nie. (DRAAI WEG) Fransie gaan wys vir 

Amber jou skilderye of iets. Verdwyn net! 

2. AMBER : (GESKOK) Wat de hel? Dis ‘n vieslike ou man. Frans, is jy seker dis 

die dude wat by Ma aanlê? 

3. FRANSIE : (FLUISTER) Sjuut! Sagter, Amber. 

4. AMBER : (FLUISTER) Frans het my vertel van die lastige ou bal wat agter Ma 

aan is. 

5. MARGIE : (LAG UIT HAAR MAAG) 

6. FRANSIE : (BENOUD) Bly stil! Netnou hoor hy ons. 

7. MARGIE : Ag, laat hom maar hoor. Amelia is reg, hy is ‘n lastige ou bal. Elke 

dag se storie dié wat hy kastig net by ons bistro middagete wil eet. 

8. AMBER : “Amelia” is graf toe, Margie. Daai naam bestaan nie meer nie. 

9. MARGIE : Nee kind! Hoe kan jy dit sê? 

10. FRANSIE : (FLUISTER) Julle! Kyk hoe kyk Ma en Dirk dié kant toe. Ek dink hulle 

het ons gehoor! 

11. MARGIE : Toe, maak julle uit die voete! Ek gaan kombuis toe. 

12. AMBER : Ek gaan nêrens nie! 

13. FRANSIE : Amber, stop dit! Kom ek gaan wys jou die galery. 

14. MARGIE : Ja toe, loop nou! Daai man lyk of hy enige oomblik gaan ontplof van 

ongemak! 

BYK  : MUSIEK OP EN DOOF NA MIDDAG IN BESIGE BISTRO. 

15. DIRK : Wie was die twee jong dames wat so na ons gestaar het? 

16. MANDIE : Jammer daarvoor. Dit was my dogter en skoondogter. 

17. DIRK : (VERBAAS) Jy het ‘n dogter? 
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1. MANDIE : Ja. 

2. DIRK : Hoe oud is sy? 

3. MANDIE : Een en dertig. 

4. DIRK : Jy lyk goed vir ‘n ma van ‘n een en dertig jarige dogter. 

5. MANDIE : (LAG VERLEË) Dankie. 

6. DIRK : En haar pa? 

7. MANDIE : Oorlede. 

8. DIRK : Ek’s jammer. Ek het nie bedoel... 

9. MANDIE : Dis oukei. Frans is al amper agt jaar nie meer met ons nie. 

10. DIRK : Ek is ook al agt jaar sonder ‘n vrou. Lileen het net op ‘n dag besluit 

sy pak haar tasse. 

11. MANDIE : Hoekom? 

12. DIRK : Ek het glo te oud vir haar geword. 

13. MANDIE : Hoeveel jaar verskil julle dan? 

14. DIRK : Ons is ewe oud, maar Lileen het uitgekuier geraak met haar lewe. 

15. MANDIE : Het julle kinders? 

16. DIRK : Nee. Sy glo sy is nie die moeder tipe nie. 

17. MANDIE : Ai tog, dit was seker moeilik vir jou? 

18. DIRK : Nogal, ja. Het jy net die een kind? 

19. MANDIE : Ek het vir Amber, die kaalvoet donkerkop wat jy nou net gesien het. 

En dan het ek ‘n seun, Johan. 

20. DIRK : En die skoondogter? Waar pas sy in? 

21. MANDIE : Sy was met Johan getroud. 

22. DIRK : Was? 
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1. MANDIE : Ja jong. Dis ‘n lang storie. Miskien vertel ek jou eendag as ons groot 

is. 

2. DIRK : (SPOT) Ek kan nie wag vir daai dag nie. Vandat ons die eerste keer 

begin gesels het, is dit jou sêding. Ek wil meer weet oor jou en jy sê 

net, “eendag as ons groot is.” 

3. MANDIE : (LAG)  

4. KLIËNT : (A/G) Ekskuus tog! Kan ek dalk ‘n spyskaart kry? 

5. MANDIE : Jammer, Dirk. Ek moet gou by daai tafel gaan help. (DRAAI WEG) 

Ek is nou-nou terug! 

BYK  : POUSE. FRANSIE EN AMBER IN STILLER VERTREK WAAR DIE 

GALERY IS. GELUIDE VAN DIE BSITRO IN VER A/G. 

6. FRANSIE : Sies Amber! 

7. AMBER : Wat? 

8. FRANSIE : Jy het vir arme Dirk amper uit sy klere uitgekyk! Kyk net hoe 

ongemalik lyk hy nou. 

9. AMBER : Dalk omdat hy skuldig voel oor iets. 

10. FRANSIE : Oor wat moet hy skuldig voel? 

11. AMBER : Ek weet nie! Dalk oor sy verskuilde agende met onse moeder. 

12. MARGIE : (BEWEEG IN TOT OP MIK) Ek stem. Hy sit en kriewel nie verniet so 

op sy stoel nie. 

13. FRANSIE : Margie! 

14. MARGIE : Wel, dit lyk my Mandie moes hom iets van julle vertel het, want hy 

het kort-kort na julle rigting geloer. Soos ‘n kat op ‘n warm plaat. 

15. AMBER : Nee, soos ‘n kat wat in die huis gepis het! 
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1. FRANSIE : Ag nee man! Dalk is Dirk net ‘n onskuldige wewenaar of alleenloper 

wat bietjie geselskap soek op sy ou dag. 

2. AMBER : (VIES) Ek trust hom niks! 

3. MARGIE : Ek ook nie. (VERBAAS) Haai, kyk! Daar staan hy nou op om te loop. 

Wag, dat ek gaan kyk of hy iets bestel het. (BEWEEG WEG) 

Onskuldige geselskapsoeker of te not, hy kan nie goed verniet hier 

kry nie! 

4. AMBER : (LAG) Ou Margie vat nie tjol nie, né? 

5. FRANSIE : (ERNSTIG) Nee, sy vat nie nonsens nie. Julle moenie so hard wees 

op die man nie. Ons ken nie sy storie nie. 

6. AMBER : Ek dog jy like hom ook nie? 

7. FRANSIE : Dis reg ja, maar ek sê maar net. Dis als dalk heel onskuldig. 

8. AMBER : Ek twyfel, my darling, maar oukei. Kom ons verander maar eerder 

die onderwerp. Jy sê ons staan hier tussen jou paintings? 

9. FRANSIE : Jip. 

10. AMBER : En al hierdie outjies kom uit jóú hande uit? 

11. FRANSIE : Dis reg, ja. 

12. AMBER : Beflip, Frans! (DRAAI WEG) Jou art is amazing! 

13. FRANSIE : Dankie. 

14. AMBER : (BEWEEG ROND IN DIE GALERY. WEG VAN MIK) Jissie, my 

darling, jy mag maar! Ek is mal oor hierdie een van die storm op die 

see. Jy capture die image so goed vas! 

15. FRANSIE : Dankie. Ek probeer maar. 



16 

 

1. AMBER : (BEWEEG TERUG OP MIK) Hou op om so verdomp beskeie te 

wees! Jy’s ‘n genius! 

2. FRANSIE : (LAG) En jy is goed met die heuningkwas! Ek dink ons moet 

terugkom by die huis. Ons moet begin werk aan die reëlings vir Ma 

se verjaarsdag. 

3. AMBER : Ek stem. Jy sal nie verstaan hoe excited ek is oor die party nie! 

4. FRANSIE : Nou maar laat ons gaan! (DRAAI WEG) Laat ons iets gedoen kry 

voor die dag om is. 

BYK  : MUSIEK OP EN DOOF NA LAATMIDDAG IN FRANSIE EN 

MANDIE SE WOONSTEL. 

5. AMBER : So, waar begin ons? 

6. FRANSIE : Ek het ‘n lysie gemaak. (BLAAI DEUR PAPIERE) Hier’s dit. 

7. AMBER : Sjoe, Frans! Die lys is langer as my arm! 

8. FRANSIE : Nee man, dis nie so erg nie. Wil jy koffie hê? 

9. AMBER : Het julle iets sterker in die huis? 

10. FRANSIE : Uhm, ons het wyn, ja. Maar is dit nie ‘n bietjie vroeg nie? 

11. AMBER : My darling, die boeing is lankal oor! Ek kan anyway nie op sulke 

serious shit konsentreer sonder verstreking nie. 

12. FRANSIE : (LAG) Nou maar goed. Ek kry vir ons. (DRAAI WEG) Sal rooiwyn reg 

wees? 

13. AMBER : Perfek!  

BYK  : FRANSIE HAAL GLASE UIT EN ONTKURK ‘N BOTTEL IN A/G. 

14. AMBER : So, wat het jy ingedagte gehad vir die party? 
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1. FRANSIE : (A/G) Iets klein en intiem. Net vir naby familie, maar die dekor, kos 

en musiek moet WOW wees. 

2. AMBER : Ek hoor wat jy sê, ja. Ma hou anyway nie van groot crowds nie. 

3. FRANSIE : (BEWEEG IN TOT OP MIK) Hier’s jou wyn. 

4. AMBER : (NEEM DIE GLAS EN VAT ‘N SLUK) Hemels! Dankie, Frans. 

5. FRANSIE : Maak die lysie darem sin? 

6. AMBER : Yes. Jy was weer deeglik tot op die laaste neushaar, soos gewoonlik. 

7. FRANSIE : (LAG) Jy laat dit klink soos ‘n verkeerde ding. 

8. AMBER : (VAT ‘N SLUK WYN) Nee, glad nie. Ek kan nie organize en sulke 

goed doen nie. Dis jou afdeling. Wat wil jy hê moet ék doen? 

9. FRANSIE : (VAT ‘N SLUK WYN) Jy kan die koek bak as jy wil. 

10. AMBER : Het jy dit nou heeltemal verloor? Ek kan skaars ‘n eier bak! 

11. FRANSIE : (LAG) Nee man, dis baie eenvoudig. Die koek is eintlik cupcakes. Ek 

gaan sommer vir ons daai lui huisvrou mengsel kry. Jy maak die 

mengsel net aan en druk dit in die oond. 

12. AMBER : Oukei, oukei. Ek’s met jou! En jy sê dis nie te moeilik nie? 

13. FRANSIE : Nee, jy volg net die instruksies op die pakkie. 

14. AMBER : Oukei, ek doen die koek en wat nog? 

15. FRANSIE : Ek sal die uitnodigings maak en uitstuur. Jy kan die gastelys 

deurgaan en kyk of ek dalk iemand uitgelaat het. 

16. AMBER : Ek maak so. 

17. FRANSIE : (VAT ‘N SLUK WYN) Ek sal die ander goed reël, soos die musiek en 

dekor. Margie gaan vir ons die eetgoed maak. 

18. AMBER : Waar gaan ons die party hou? 
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1. FRANSIE : Ons hou dit sommer by die bistro. Jy moet asseblief Saterdagoggend 

vir Ma besig hou. Ons gaan vroeg toemaak sodat ek en Margie die 

plek kan opmaak. 

2. AMBER : Oukei. Ons kan sommer gaan fliek of iets. 

3. FRANSIE : Ja, dis reg. Solank sy nie by die bistro kom voor vyfuur nie. 

4. AMBER : Sjoe! Die party begin vroeg! 

5. FRANSIE : Die gaste is jou ma se broers en suster en van haar vriendinne. Dalk 

‘n niggie of twee ook. Die mense sal nie tot ounag wil kuier nie. Hoe 

vroeër, hoe beter. 

6. AMBER : O ja, dit maak sin. 

7. FRANSIE : En dis dit! Vandag is Maandag. Ons behoort als gereël en reg te kry 

voor Saterdag. 

8. AMBER : (VAT ‘N SLUK WYN) Ja, dis meer as genoeg tyd. (SIT GLAS NEER 

EN DRAAI WEG) Kan ek maar ‘n dampie maak? 

9. FRANSIE : Nou maak ‘n dampie! As jy daai skuifdeur oopmaak, kan jy sommer 

op die stoep staan. 

10. AMBER : (BEWEEG VERDER VAN MIK) Is jy seker? 

11. FRANSIE : Ja, man. 

BYK  : SKUIFDEUR WORD OOPGEMAAK IN A/G. 

12. AMBER : (A/G) Ek praat nou van ‘n groen dampie, né? ‘n Zol. 

13. FRANSIE : (VERBAAS) Oh. 

14. AMBER : Ja, netnou kry julle neighbours sniff in die neus en bel die cops! 

15. FRANSIE : Ek glo nie. Meeste van ons bure is nie deur die dag by die huis nie. 

16. AMBER : Ag, bogger dit ook! Dit sal net twee vinnige trekke wees. 
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1. FRANSIE : Trek net die deur toe. 

2. AMBER : Yes. Wil nou nie groen dampe hier binne hê, waar Ma dit kan ruik 

nie. 

BYK  : SKUIFDEUR WORD TOEGEMAAK. KORT POUSE EN 

LAATMIDDAG GELUIDE EN VERKEER IN A/G.  

3. FRANSIE : (VIR HAARSELF) En daar staan sy oop en bloot! Ek wonder waar 

kry Amber die goed? Ma sal ‘n koronêr skiet as sy haar nou sien! 

BYK  : SKUIFDEUR GAAN OOP, AMBER KOM IN EN MAAK WEER 

DEUR TOE. 

4. AMBER : (A/G) So ja. 

5. FRANSIE : So vinnig? 

6. AMBER : (BEWEEG IN TOT OP MIK) Yes, my darling. Chop-chop! 

7. FRANSIE :  (GRINNIK) Nog wyn? 

8. AMBER : Asseblief ja, maar het jy nie paintings wat moet klaarkom nie? 

9. FRANSIE : Ag, ek’s nou klaar onder die invloed. En dis nie elke dag dat my 

skoonsuster kom kuier nie! (GOOI NOG WYN IN GLASE) 

10. AMBER : Let’s celebrate then! Cheers! 

11. FRANSIE : Laat ons ‘n glasie klink, ja. Gesondheid!  

BYK  : GLASE WORD GEKLINK. 

12. AMBER : (VAT ‘N GROOT SLUK) Aaah! Dis mos nou die lewe! Lekker by die 

see! 

13. FRANSIE : Praat jy wat tande het! Kom ons sit sommer hier op die sagte banke. 

(GAAN SIT) Dis my gunsteling plek hier by die venster. Die 

laatmiddag sonnetjie val lekker hier in. 



20 

 

1. AMBER : (GAAN SIT) En mens kan die strand ook van hier af sien. Kyk net 

hoe glad is die see. 

2. FRANSIE : (SUG) Ja, dis beeldskoon. 

3. AMBER : (VERSIGTIG) Wanneer laas het jy van Johan gehoor? 

4. FRANSIE : Weet nie. Ek probeer maar alle kontak vermy. 

5. AMBER : Die bliksem sit lekker met sy gat in die botter. Nou die dag op 

Facebook gesien hy en daai rooikop toer omtrent die wêreld vol! 

6. FRANSIE : Sal nie weet nie. (VAT ‘N SLUK WYN) Het hom van Facebook af 

delete. 

7. AMBER : Ja, dis seker beter dat mens nie heeltyd sien hoe hulle met hulle 

lewens aangaan nie. Dink ek moet dit met daai vuilsiek ook doen. 

8. FRANSIE : Praat jy nou van Rozanne? 

9. AMBER : (VAT ‘N SLUK WYN) Einste! 

10. FRANSIE : (LAG) Hoekom noem jy haar só? 

11. AMBER : Want sy’s morsig en sy’t met haar vieslike poffers my hele lewe 

opgedinges! 

12. FRANSIE : Ja, genade. Sy het omtrent jou wêreld op sy kop gedraai. 

13. AMBER : Nes Johan jou lewe ook opgeneuk het. Ek hoop daar is eendag ‘n 

spesiale soort hel vir sulke mense! 

14. FRANSIE : (VAT ‘N SLUK WYN) Mmm. 

15. AMBER : Kyk, ek weet jy was genuine lief vir hom. En hy is my broer en als, 

maar hy bly ‘n drol! 

16. FRANSIE : (MOEDELOOS) Hy het seker maar sy redes gehad, jong. 
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1. AMBER : Watse redes, Frans? Dat sy klokke begin jeuk het vir groener 

weiwelde? Of moet ek sê rooier weiwelde? Jy weet wat sê hulle van 

vrouens met rooihare, né? 

2. FRANSIE : Amber! (LAG) Wat maak dit tog saak watter kleur die weivelde is? 

3. AMBER : Julle is die perfekte paartjie, skoonsus! 

4. FRANSIE : Wás! 

5. AMBER : Skuus, wás. Jy is soos die perfekte vrou. Vir mans, natuurlik! 

(GRINNIK) Jy is die dierbaarste siel wat ek ken. Jy is mooi en slim en 

als. Maar toe gaan haak daai drol se kop uit en hy dump jou vir the 

next best thing! Ek down sommer my dop. (DRINK GLAS GULSIG 

LEEG) 

6. FRANSIE : Dit sal nie help nie. Ek het op ‘n keer twee bottels uigedrink. Na die 

tyd was die ding met Johan nog steeds in my kop én helse babalas! 

7. AMBER : Ek weet nie hoe jy cope nie. 

8. FRANSIE : Een dag op ‘n slag, my mens. 

9. AMBER : Miskien moet jy iets sterker probeer. 

10. FRANSIE : (VAT ‘N SLUK WYN) Soos wat?  

11. AMBER : Gesondheid uit die grond uit! 

12. FRANSIE : Ek kom nie naby daai goed nie! 

13. AMBER : (SNUIF) Hoekom nie? 

14. FRANSIE : Ek’s bang vir dit. Bang ek word iemand anders as ek dit gebruik. 

15. AMBER : Nee man, jy moet dit net een keer try. 

16. FRANSIE : Nee dankie. Ek hou maar by die wyn. 
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1. AMBER : Was jy nog nooit nuuskierig daaroor nie? Ek meen, hoe dit voel of 

proe of so? 

2. FRANSIE : Nie regtig nie, maar ek het al gewonder oor dagga brownies. 

3. AMBER : Nou kom ek maak vir jou! Wag, ek het ‘n idee. Ek kan ‘n paar van Ma 

se bday cupcakes bietjie toor! 

4. FRANSIE : (STRENG) Jy doen dit nie! Onder geen omstandighede nie! 

5. AMBER : Oukei, oukei. Relax! Hou jou panty aan! 

6. FRANSIE : Ek stel nie belang in aaptwak nie en klaar! 

7. AMBER : Dis oraait, my darling. Elkeen het sy likes en dislikes. As jy jou kick 

uit wyn kry, beter jy vir ons nog gooi. My glas is leeg en joune ook. 

8. FRANSIE : Die bottel ook, ja. (DRAAI WEG EN STAAN OP) Ek kry vir ons nog 

een. 

9. AMBER : Hou die ou lady ook nog van haar wyntjie? 

BYK  : KAS WORD OOP EN TOE GEMAAK. FRANSIE ONTKURK DIE 

BOTTEL IN A/G. 

10. FRANSIE : (A/G) Ja, sy geniet ‘n glasie so nou en dan. 

11. AMBER : Dink ek nou terug aan Ma se skoolhou dae. Sy het altyd aan die 

einde van die week die skoolboeke en raporte eenkant toe geskuif en 

dan haar gunsteling wynglas gaan uithaal. Daar was sulke 

blommetjies op die steel. 

12. FRANSIE : Sy maak nog steeds so. Nou net sonder die skoolboeke. 

13. AMBER : Dink jy sy mis die onderwys? 

14. FRANSIE : (BEWEEG IN TOT OP MIK) Ek dink so. Sy praat party dae nog van 

haar jare as onnie. 
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1. AMBER : Sy kan bly wees sy hou nie in vandag se tyd skool nie. Dis ‘n 

nagmerrie! 

2. FRANSIE : Hou jou glas. 

3. AMBER : Hier’s hy! 

4. FRANSIE : (GOOI WYN IN GLASE) Ja en nou volg jy in jou ma se spore, né? 

5. AMBER : Wat beroep betref, ja. Wens ek het ook soos sy beter lewenskeuses 

gemaak. 

6. FRANSIE : (GAAN SIT WEER) Jy kon nie voorsien dat jou huwelik nie sou 

uitwerk nie, Amber. 

7. AMBER : O maar ek kon! Ek het geweet dis ‘n trainsmash van die begin af! Ek 

het geweet Rozanne is so mal soos ‘n haas toe ek haar ontmoet het! 

8. FRANSIE : Hoekom het julle dan getrou? 

9. AMBER : Ek het gedink dit sou alles fix. Vir my, vir haar, vir óns. Ek het gehoop 

trou sou alles verander, gehoop dit sou háár verander. 

10. FRANSIE : (VAT ‘N SLUK WYN) En dit het nie. 

11. AMBER : Hells no! Dit het als net erger gemaak. 

12. FRANSIE : Hoe is die vibe nou tussen julle? Met die saamblyery en als? 

13. AMBER : Ons verdra mekaar. Ons sien mekaar gelukkig min. Ek is bedags by 

die skool en as ek by die huis kom na werk, is sy altyd by ‘n pel of in 

‘n pub. 

14. FRANSIE : Praat julle met mekaar? 

15. AMBER : Net as dit moet. Maar ek probeer uit haar pad bly. Haar moods is so 

deurmekaar soos kots in ‘n tumbledraaier. Een oomblik sit sy rustig 

voor die TV, volgende oomblik tjol sy op my kop oor niks! 
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1. FRANSIE : Was sy weer by ‘n dokter? 

2. AMBER : Na daai laaste selfmoordpoging, nee. Sy weier om weer iemand te 

gaan sien. Die kopdokter het mos nou bevestig dat sy bipolar is. Sy 

is veronderstel om permanente hulp te kry. 

3. FRANSIE : (VAT ‘N SLUK WYN) En hoekom gaan sy nie? 

4. AMBER : Jy kan my bad as ek weet! Sy soek seker ‘n excuse om crap aan te 

jaag. Dan kan sy dit net op haar siekte blameer en almal kry haar 

weer jammer. 

5. FRANSIE : Was sy al ooit geweldadig teenoor jou? 

6. AMBER : Sy dreig baie, maar ek dink nie sy sal iets doen nie. Dit sit nie in haar 

panties nie. 

7. FRANSIE : Vir hoe lank moet julle dan nog saambly? 

8. AMBER : (VAT ‘N SLUK WYN) Dis complicated.  

9. FRANSIE : Hoe so? 

10. AMBER : Sy het niks op haar naam nie. Zilts! Die job wat sy nou het, betaal 

ook maar poef. Ek het gesê sy kan maar eers bly tot sy ‘n ander plan 

gemaak het.  

11. FRANSIE : Jissie, dis moeilik. 

12. AMBER : (SNUIF) Maar moet niks vir Ma sê nie. Sy sal uitfreak! Sy dink 

Rozanne trek einde van die maand uit.  

13. FRANSIE : Is julle egskeiding al deur? 

14. AMBER : Ja, dank vader! (VAT ‘N SLUK WYN) Maar dit was omtrent ‘n schlep 

om als afgehandel te kry.  

15. FRANSIE : Ek kan dink, ja. 
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1. AMBER : Pleks ons nie getrou het nie. Pleks ons nes ander gay couples in 

sonde saamgeleef het sonder die hele official ceremony. 

2. FRANSIE : (LAG SINIES) Pleks ék ook soos ander couples in sonde saam 

geleef het en nie getrou het nie! 

3. AMBER : Ja, my darling. Trou of nie trou nie, daai ding wat ‘n verhouding 

breek, bly seer maak. Maar vat die seerkry regtig al die goeie 

memories en loved times weg? 

4. FRANSIE : (VAT ‘N SLUK WYN) Dis wat breakups en egskeidings so moeilik 

maak. Daai goeie tye en happy moments. 

5. AMBER : Dis wat mens laat aanhou en glo daar is hoop, die ander een gaan 

dalk net deur ‘n phase en als sal weer beter word. 

6. FRANSIE : Tot jy op ‘n dag soos kiepie die kuiken wakker skrik en besef;  jokes’s 

on me! (DRINK DIE GLAS WYN KLAAR) Die happy moments en 

loved times is net daar om jou te fool! 

7. AMBER : Drink maar, my suster. Life’s a bull. Grab it by it’s horns. As die bul te 

sterk is vir jou en jou onder kry, val plat in die stof en wag tot môre. 

Dan kick jy hom in die balls! 

8. FRANSIE : (LAG EN VERSTIK) Ek dink ons het vir eers genoeg gehad van 

negatiwiteit! (DRAAI WEG EN STAAN OP) Ek’s nou terug. 

9. AMBER : Waarheen gaan jy nou? 

10. FRANSIE : (A/G) Jou voete sit my af! Ek gaan kry gou ‘n paar goedjies. Dis tyd 

dat jy ‘n ordentlike pedikuur kry! (LAG) 

BYK  : MUSIEK OP EN DOOF NA LAATMIDDAG IN DIE BISTRO WAT 

PAS TOEGEMAAK HET. 
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1. MARGIE : En so kom nog ‘n werksdag tot ‘n einde! 

2. MANDIE : (SUG) Sal jy gou opcash, Margie? Ek moet die week se bestellings 

afhandel. 

3. MARGIE : Maak so. 

BYK  : KASREGISTER WORD OOPGEMAAK EN MARGIE HAAL GELD 

UIT. 

4. MARGIE : Jy kan seker nie wag om vanaand saam met jou meisiekinders te 

kuier nie? 

5. MANDIE : (BLAAI DEUR PAPIERE) Mmm. 

6. MARGIE : (GAAN DEUR DIE MUNSTUKKE. TEL SAGGIES) Veertien, vyftien, 

sestien. (POUSE) Hoe lank bly Amelia? 

7. MANDIE : (SKUD PAPIERE BYMEKAAR) Ek weet nie. Ek dink sy is hier tot die 

einde van die week. 

8. MARGIE : (TEL SAGGIES) Nege, tien, elf, twaalf. (POUSE) Het sy gekom vir 

jou verjaarsdag? 

9. MANDIE : Ek dink so, ja. Gee bietjie daai pen vir my aan. 

10. MARGIE : Hierso. 

11. MANDIE : Dankie. (SKRYF IETS OP PAPIER) Amber is seker hier oor my 

verjaarsdag, ja en dalk ook omdat sy na haar ma verlang. 

12. MARGIE : (MOMPEL) Of om haar gewete te sus. 

13. MANDIE : (HOU OP SKRYF) Wat bedoel jy daarmee? 

14. MARGIE : Nee, ek sê maar net. Amelia is gewoonlik so skaars soos ‘n hartklop 

in ‘n lykshuis. En die slag as sy hier kom, is dit nie om dowe neute 

nie. Altyd ‘n gunsie om te vra of ‘n probleem wat opgelos moet word. 
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1. MANDIE : Wel, is dit nie hoekom dogters ma’s het nie? 

2. MARGIE : Nee, ek sal nie weet nie. Het mos net twee lummels groot gemaak. 

3. MANDIE : Wat nou beide oorsee sit. Ten minste kom kuier Amber, maak nie 

saak wat die rede is nie. (BEGIN WEER DEUR PAPIERE BLAAI) 

4. MARGIE : (GOOI MUNSTUKKE IN SAKKIES) Wanneer gaan jy die naelstring 

knip, vriendin? 

5. MANDIE : Watse naelstring? 

6. MARGIE : Daai onsigbare band wat ‘n Ma maak gee en deel en troos en battles 

fight. Of die kind nou tien jaar oud is of tien jaar uit die huis uit is.  

7. MANDIE : Maar hoe praat jy dan nou, Margie? 

8. MARGIE : Kyk, my vriendin. Dit is ‘n ouer se plig om die kind groot te kry en te 

versorg. Om hulle lief te hê en die dinge van die lewe te leer, reg? 

9. MANDIE : Ja? 

10. MARGIE : Jy bid hulle groot, as dit moet en as hulle groot is, bly jy op knieë. 

Want dan bid jy dat hulle hulle lewens sinvol leef. Maar iewerste 

moet jy begin terugstaan. 

11. MANDIE : Terugstaan, sê jy? 

12. MARGIE : Ja, man. Jy moet hulle toelaat om hulle eie leef te leef. Self foute te 

maak, koppe te stamp en daaruit te leer. 

13. MANDIE : Ek kan hoor hier kom ‘n maar. 

14. MARGIE : Maar daai naelstring hou jou terug.  Dit sit skuldgevoel in jou bors en 

maak jou aanhou gee en help en battles fight wat niks eens met jou 

te doen het nie! 

15. MANDIE : (ONGEDULDIG) Kom tot die punt, Margie! 
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1. MARGIE : Jy moet die naelstring knip, my mens! 

2. MANDIE : Hmpf! 

3. MARGIE : Jy hmpf verniet! Die kinders kan agter hulleself kyk. Hulle is groot en 

sterk genoeg. 

4. MANDIE : Margie, het jy iets gesnuif of gerook agter in die kombuis? 

5. MARGIE : Ek’s so ernstig soos ‘n pofadder se byt! Jy martel jou eie siel vir daai 

twee jonge dames terwyl jy eintlik aan jouself moet aandag gee. Ja, 

hulle is deur egskeidings en seerkry, maar dis nie jou skuld nie. 

6. MANDIE : Ek weet dit is nie! 

7. MARGIE : Nee, jy weet dit nié. Jy keer jou eie lewe om om daai twee dogters 

gemaklik te hou. Dis amper asof jy dink jy kan hulle pyn wegtoor! 

(WORD ONDERBREEK) 

8. MANDIE : My dogters is my vreugde en ek is lief vir hulle. My hart breek oor die 

pyn wat hulle moet deurmaak. 

9. MARGIE : Maar die naelstring laat jou dink dis jóú skuld! Jy voel 

verantwoordelik vir Amelia se situasie. Jy’t self al gesê as jy meer 

aandag gegee het aan haar opvoeding het sy dalk nie na meisies 

begin kyk nie. Jy dink dis jou skuld dat sy gay is, dat sy getrou het 

met daai snaakse vroumens. Oor Fransie voel jy ook skuldig, want 

dis jou seun wat haar gebreek het. Jy dink jy moet dit aan Fransie 

opmaak vir wat sy verloor het oor Johan se gemors. 

10. MANDIE : (KWAAD) Waar kom jy aan al die snert? 
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1. MARGIE : Denial is nie net ‘n rivier in Egipte nie, my vriendin. Knip daai 

naelstring. Troos jou dogters, wees daar vir hulle, maar hou op 

skuldig en verplig voel. Onthou, jou eie hart is nog seer oor ou Frans 

jou ‘n weduwee gemaak het. Jy moes trek, ‘n nuwe besigheid begin 

en jou hele lewe het verander. Dis groot dinge vir ‘n vrou om deur te 

maak. 

2. MANDIE : (BEDAARD) Dit was groot aanpassings, ja. 

3. MARGIE : Die goed bly sit nie in mens se klere nie, Mandie. Dit gaan lê in jou 

lyf!  

4. MANDIE : Ek én my twee dogters is deur moeilike tye en aanpassings. Ek het 

gedink dit sal makliker wees as ons sáám daardeur kan werk. 

5. MARGIE : Nee, my skat. Hulle werk aan hulle dramas en jy kou aan al drie van 

julle se pyn. Jy is lankal klaar kinders groot gemaak. Jy moet nou 

agter jouself begin kyk. 

6. MANDIE : Maar hoe? 

7. MARGIE : Begin by die naelstring. Knip hom! Die kinders sal fine wees. 

8. MANDIE : (BEKOMMERD) En wat as hulle nie is nie? 

9. MARGIE : Trust my, hulle sal fine wees. 

10. MANDIE : Maar ek en Fransie het tog nie probleme nie. Ons woon lekker saam, 

die besigheid is suksesvol en sy is goed vir my. Vir mý, haar 

skoonma wat nie eens meer haar skoonma is nie. Dis soos Naomi en 

Rut van ouds! 
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1. MARGIE : Mandie, julle leef mos nou nie in die Bybelse tyd nie, man. Naomi het 

Rut anyway onder haar dinges geskop om met haar eie lewe aan te 

gaan en sy het weer man gevat. Fransie sal regkom, dalk nog nuwe 

liefde ook vind. Sy’s nog ‘n spring chicken! 

2. MANDIE : En wat van Amber? 

3. MARGIE : Amelia sal ook bykom. Stadig, maar seker. 

4. MANDIE : Ek weet darem nie. Wat moet ek met myself aanvang as ek my van 

die kinders los gemaak het? Ek’s oud, Margie! Word verdomp sestig. 

5. MARGIE : (GRINNIK) Bog, man. Jy’s so oud soos wat jou mond vir jou sê. Knip 

nou maar eers net die naelstring. Dis stap een. Dan vat ons dit van 

daar. Miskien kan jy daarna vir ou Dirk ‘n kans gee! 

6. MANDIE : (VERLEË) Is jy laf? 

7. MARGIE : Nee, ek het oë in my kop! Ek sien al lankal hoe kyk daai man na jou. 

Ek sien ook hoe jou wangetjies warm word elke keer as hy hier 

inloop. 

8. MANDIE : Ek dog jy hou nie van hom nie. 

9. MARGIE : Ja toe, maak nie saak wat ek van hom dink nie. 

10. MANDIE : Hoekom het jý nie weer nuwe liefde gaan soek nie, Margie? 

11. MARGIE : Na Frits se afsterwe het ek baie verander. Bietjie meer hardegat 

geraak, sien? En ek het twee seuns groot gemaak, ‘n leeftyd van 

agter mans aanloop in die plooie van my hande. Maar ek kla nie, dit 

was die beste tyd in my lewe. En nou geniet ek die journey, vrou 

alleen. 
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1. MANDIE : Dit was seker vir jou maklik om die naelstring te knip. Ek bedoel, met 

die seuns? Is dit nie moeiliker met dogters nie? Dis tog ‘n vrou tot 

vrou band wat jy moet breek. 

2. MARGIE : Jy breek nie bande nie, my skat. Jy maak jou net los van die ding in 

jou kop wat vir jou sê; jy sál en móét vir ewig tot hulle diens wees. En 

ek weet nie of dit moeiliker is nie. Sal seker wees, maar jy sal 

survive. 

3. MANDIE : Ek sal eers mooi hieroor moet dink. 

4. MARGIE : Nou toe. Gaan doen dit. Ek sal hier klaarmaak en opsluit. 

5. MANDIE : Dankie, my dierbare vriendin. 

6. MARGIE : Vir wat nou? 

7. MANDIE : Vir die goeie mens wat jy vir my is. Jy is soos die ouer suster wat ek 

nooit gehad het nie. 

8. MARGIE : Ook maar goed ons is nie susters nie. ‘n Gevryery oor die kleurgrens 

was in ons ouers se dae ‘n onding. As ons twee bloedfamilie was, 

het ons nou groter moeilikheid gehad as kinders en hulle verlore 

liefdes. 

9. MANDIE : (LAG) Ai, Margie. 

10. MARGIE : Moenie lag nie, dis waar! Maar kry jou ry. Gaan geniet jou dogters. 

Ek sien jou môre weer. 

BYK  : MUSIEK OP EN DOOF NA BINNERUIM VAN MANDIE SE MOTOR 

IN SPITSVERKEER. HAAR SELFOON LUI OP MIK. SY 

ANTWOORD. 

11. MANDIE : Hallo, dis Mandie wat praat. 
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BYK  : DIRK PRAAT MET FILTER. 

1. DIRK : Uh, hallo, Mandie. 

2. MANDIE : Hallo, wie praat nou? 

3. DIRK : Mandie? 

4. MANDIE : Dis sy wat praat, ja. 

5. DIRK : Dis Dirk. 

6. MANDIE : Dirk? (POUSE) O, Dirk!  

7. DIRK : Pla ek? 

8. MANDIE : Nee, jy pla nie. Ek is oppad huistoe. 

9. DIRK : Ek hoop nie die verkeer is te erg nie? 

10. MANDIE : Ag, dit lyk maar soos elke dag dié tyd. 

11. DIRK : Ek bel eintlik om te hoor of jy nie vanaand saam met my iets wil gaan 

eet nie? 

12. MANDIE : Jammer, Dirk. Ek het ongelukkig klaar planne. 

13. DIRK : (AFGEHAAL) O oukei. 

14. MANDIE : Jammer jong, maar my dogter kuier mos hier en ek wil graag tyd 

saam met haar spandeer. 

15. DIRK : Dis in die haak, ek verstaan. 

16. MANDIE : Dalk ‘n volgende keer? 

17. DIRK : Dis reg so. Laat weet maar wanneer jou pas. Geniet jou aandjie. 

18. MANDIE : Dankie, ek sal. En dankie vir die uitnodiging, Dirk. Mooi aand vir jou 

ook. 

19. DIRK : Totsiens, Mandie. 

20. MANDIE : Totsiens, Dirk. 
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BYK  : MANDIE LUI AF. 

1. MANDIE : (VIR HAARSELF) Ai tog, arme man. 

BYK  : MUSIEK OP EN DOOF NA VROEGAAND GELUIDE IN MANDIE 

EN FRANSIE SE WOONSTEL. 

2. AMBER : Jy joke! 

3. FRANSIE : (HIK) Nee, regtig! Hy het dit nie eens ontken nie. 

4. AMBER : Die slap slakslym! Jy moes tóé al die rooiligte gesien het! 

5. FRANSIE : (HIK) Ek het rooi gesien, maar dit was nie ligte nie. Dit was daai koei 

se hare! (LAG) 

6. AMBER : (LAG UITBUNDIG SAAM) 

BYK  : VOORDEUR GAAN OOP EN TOE IN A/G. 

7. AMBER : Ek hoop dis net die hare op haar kop wat jy gesien het! 

8. FRANSIE : (LAG LELIK EN HIK) Ag siesa! (HIK) 

9. MANDIE : (BEWEEG IN TOT OP MIK) En wat gaan hier aan? 

10. FRANSIE : (HIK) Ma’s terug! 

11. AMBER : Jis Moeder! 

12. MANDIE : Dit lyk lekker gesellig hier. 

13. AMBER : Moeder is net betyds! Ons maak nog enetjie oop. Kom sit, dan kry 

ons vir Ma ook ‘n glas. 

14. MANDIE : (GAAN SIT. SARKASTIES) Die hoeveelste “enetjie” is dit wat julle 

oopmaak? 

15. AMBER : (PAAIEND) Relax, Moederlief. Skop uit die skoene, want die dag is 

op sy kop! 

16. FRANSIE : (VERSIGTIG) Of wil Ma eerder koffie hê? 
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1. AMBER : Nee, die ou lady sal ‘n wyntjie vat, of hoe Moeder? 

2. MANDIE : As ek dié besigheid so kyk, kort julle koffie. 

3. FRANSIE : (HIK. SAGGIES) Ek sal gou hier opruim. (MAAK LEË BOTTELS 

BYMEKAAR) 

4. MANDIE : Nee, moet asseblief nie julle partytjie vir my onthalwe stop nie. 

5. AMBER : Wat praat Ma? Die partytjie moet nog kom! Dis juis wat ons nou 

bespreek het. (BREEK AF) 

6. FRANSIE : (WEG VAN MIK) Amber! 

7. MANDIE : Watse partytjie? 

8. AMBER : Aaag, sommer net ‘n celebration of life. Van val en seerkry en weer 

opstaan en aangaan. 

9. MANDIE : O, rêgtig? 

BYK  : FRANSIE GOOI LEË BOTTELS IN VULLISDROM IN A/G. 

10. AMBER : Ja. Ma weet mos hoe ek en Frans deur baie poef is die afgelope tyd? 

Nou toe reken ons, mens kom anyway op ‘n manier aan die 

anderkant van strontstraat uit en mens moet dit kan celebrate. 

11. MANDIE : Ek sien. 

12. FRANSIE : (A/G) Al drie van ons is eintlik deur moeilike tye die laaste ruk, of hoe 

Amber? 

13. AMBER : Of course, ja. Ma kan ook deel wees van die celebration as Ma wil. 

14. MANDIE : (SUG) Nou maar maak maar nog enetjie oop. Laat ons celebrate! 

15. AMBER : (OPGEWONDE) Yes! Dis die gees, Moederlief. 

16. FRANSIE : Wit of rooi, Ma? 

17. MANDIE : Wit, asseblief my kind. 



35 

 

1. AMBER : En as Ma lucky is, kry Ma ‘n pedicure ook! 

2. MANDIE : O so? 

3. AMBER : Ja. Kyk net hoe mooi het Fransie my ou poffers gemaak. 

Gemassage en gepaint en als. 

BYK  : FRANSIE ONTKRUK ‘N BOTTEL EN GOOI WYN IN GLAS IN A/G. 

4. FRANSIE : (A/G) Ag, dis sommer niks. 

5. AMBER : Dis nie niks nie, my darling. Dit was amazeballs! Ek weet nie 

wanneer laas my voete so goed gevoel het nie. 

6. FRANSIE : (BEWEEG IN TOT OP MIK) Hier’s Ma se wyn. 

7. MANDIE : Dankie, Fransie. 

8. FRANSIE : (GAAN SIT) Plesier. 

9. AMBER : Nou toe. Cheers julle! Op die lewe! 

10. MANDIE : Op die lewe! 

11. FRANSIE : Gesondheid! 

BYK  : GLASE WORD GEKLINK. 

12. MANDIE : (VAT ‘N SLUK WYN) So, hoe kwalifiseer mens vir ‘n gratis pedikuur, 

Fransie? 

13. FRANSIE : (LAG) Nee Ma, niks kwalifikasies nodig nie. Ma sit net. 

14. AMBER : Haai Frans, jou hik is weg! Lyk my Ma moes al eerder hier aangekom 

het. 

15. MANDIE : Wat het dit met mý te doen? 

16. AMBER : Nee hel, ek weet nie, maar dit het gewerk. Seker maar omdat ‘n ma 

altyd als beter maak. (VAT ‘N SLUK WYN) Selfs wyn smaak 

lekkerder as Ma by is! 



36 

 

1. MANDIE : Ag, jy verbeel jou. 

2. AMBER : Nee genuine. Die lewe is baie beter met Ma daarin, of hoe Frans? 

3. FRANSIE : Dit is so, ja. 

4. MANDIE : (SUG) Ag dankie, julle twee. Maar as ek julle lewe nog beter kan 

maak, dink ek ons moet iets eet ook. Hierdie celebration van julle kan 

nie net op wyn hardloop nie! Ek sal vir ons pizza bestel. 

5. FRANSIE : Fantasties! 

6. AMBER : Sien, ek sê mos Ma maak als beter! 

BYK  : MUSIEK OP EN DOOF NA OGGEND IN BISTRO. GLAS VAL EN 

BREEK. (DINSDAG) 

7. MANDIE : (MOEDELOOS) Ag nee, vervlaks man! 

8. MARGIE : (BEWEEG IN TOT OP MIK) Is jou hande vol pap vandag? Dis die 

tweede ding wat jy laat val. 

9. MANDIE : Jammer, Margie. My kop voel bietjie dik vanoggend. 

10. MARGIE : Ja, jy lyk omtrent omgeëlie. Van wat is jou kop dik? 

11. MANDIE : Seker maar van te min slaap. Was op saam met die meisiekinders 

tot wie weet watter tyd. 

12. MARGIE : (GRINNIK) Van te min slaap of te veel wyn? 

13. MANDIE : (VERERG) Van te min slaap, natuurlik. 

14. MARGIE :  Nee, moenie so vir my kyk nie. Ek weet mos hoe daai twee kan kuier 

as hulle die slag op dreef is! 

15. MANDIE : (KREUN) Wat het my besiel? Ek gaan kry gou die skoppie en 

besem. 

16. DIRK : (BEWEEG IN TOT OP MIK. MAAK KEEL SKOON) Goeiemôre! 
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1. MANDIE : (SKRIK) Goeiste Dirk! Vir wat bekruip jy mens so? 

2. MARGIE : Môre, Dirk! Jy’s vroeg vandag! 

3. DIRK : Jammer Mandie, ek het nie bedoel om jou te laat skrik nie. 

4. MANDIE : Als reg. Uhm...kan ons help met iets? 

BYK  : BREEK AF. MANDIE TRAP OP GLASSTUKKE OP VLOER. 

5. DIRK : Pasop! 

6. MARGIE : (GIGGEL) Dirk, jy moet maar dié een verskoon vanoggend. 

(FLUISTER HARD) Is nog bietjie hoenderkop van kuier saam met die 

kinders! 

7. DIRK : O, ek wou maar net gou iets by Mandie kom hoor. 

8. MARGIE : Nou maar praat julle twee. (DRAAI WEG) Ek kry gou een van die 

kelners om hier skoon te maak. 

9. MANDIE : Jammer Dirk, dit gaan bietjie rof hier vandag. 

10. DIRK : Als reg, kan ons gou gesels? 

11. MANDIE : Ja, kom ons gaan praat sommer in die galery 

BYK  : KORT POUSE AS MANDIE EN DRIK OORBEWEEG NA GALERY 

WAAR DIT STIL IS. 

12. MANDIE : So, jy wou met my praat oor iets? 

13. DIRK : Ja, uhm. Dis niks ernstig nie... 

14. MANDIE : Ja? 

15. DIRK : Wel, jy kon nie gisteraand my uitnodiging vir ete aanvaar nie. Toe sê 

jy dalk ‘n volgende keer. Ek wou maar net weet wanneer die 

volgende keer kan wees? 
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1. MANDIE : Wel, ek het nog nie kans gehad om daaroor te dink nie. My dogter 

kuier vir die hele week hier. 

2. DIRK : Ek sien. (HOOPVOL) Maar sy kan saamkom as sy wil? 

3. MANDIE : Ek dink nie sy sal nie. 

4. DIRK : Hoekom nie? 

5. MANDIE : Ag, sy is...anders. Kyk Dirk, dis nie dat ek Amber se besoek as 

verskoning gberuik nie. Sy kom kuier min en as sy die slag hier is, wil 

ek die beste van ons tye maak. 

6. DIRK : (AFGEHAAL) Ek verstaan. 

7. MANDIE : Ek is bly jy verstaan. 

8. DIRK : (AFGEHAAL) Dan loop ek maar. (DRAAI WEG) Ons praat later 

weer. 

9. MANDIE : Dirk, wag! 

10. DIRK : (A/G) Ja? 

11. MANDIE : Ons kan vanaand iets gaan eet. As dit jou pas? 

12. DIRK : (BEWEEG TERUG OP MIK) Regtig? As jy eerder by jou dogter wil 

wees... 

13. MANDIE : Nee, my skoondogter is mos hier. Die twee kan mekaar besig hou. 

Hoe laat en waar? 

14. DIRK : Casa del Sol. Seweuur. Pas dit jou? 

15. MANDIE : Ja, dis reg. Ek kry jou sommer daar. 

16. DIRK : Goed. Ek sien baie uit. Ek het iets om met jou te bespreek. 

17. MANDIE : Wat wil jy bespreek? 
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1. DIRK : Ons kan vanaand daaroor praat. Julle is besig en ek het ook nog ‘n 

paar draaie om te ry. 

2. MANDIE : Nou maar goed, dan sien ek jou vanaand. 

3. DIRK : (DRAAI WEG) Tot later dan, Mandie. 

4. MANDIE : Tot later, Dirk. 

5. MARGIE : (BEWEEG IN TOT OP MIK. FLUISTER.) En dit? 

6. MANDIE : Ons gaan vanaand op ons eerste date. 

7. MARGIE : Serious? 

8. MANDIE : (ONGEËRG) Serious. 

9. MARGIE : Maar Mandie! Kyk vir jou! 

10. MANDIE : (KREUN) O, die kinders kry ‘n oorval. 

11. MARGIE : Die naelstring, Mandie. Die naelstring! 

12. MANDIE : (SUG) Ja, jy’s seker reg. Bogger wat hulle dink. Dis elkgeval net ‘n 

ete, nie ‘n bruilof nie. 

13. MARGIE : Mens weet nooit! 

14. MANDIE : (VERERG) Moenie vir jou stuitig hou nie! 

BYK  : MUSIEK OP EN DOOF NA VROEGOGGEND GELUIDE IN 

MANDIE EN FRANSIE SE WOONSTEL. (DONDERDAG) 

15. AMBER : Frans, Ma is darem vroeg hier uit vanoggend. 

16. FRANSIE : Sy’t seker maar ‘n bietjie admin om te doen by die bistro. 

17. AMBER : Dan moet daar flippen baie admin wees, want sy is gister ook net so 

vroeg hier weg. 

18. FRANSIE : Jy’s reg ja. Dis vreemd. 

19. AMBER : Dink jy dit het met ou Dirkie te doen? 
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1. FRANSIE : Hoe so? 

2. AMBER : Na hulle date eergisteraand, is Ma weird. Sy loop en smile heeltyd. 

3. FRANSIE : En sy is heeltyd op haar selfoon! 

4. AMBER : En ek het haar vanoggend in die stort hoor sing! Laaste wat ek my 

ma hoor sing het, was ‘n Psalm met my broer se doop! 

5. FRANSIE : (VERSIGTIG) Dink jy sy’s verlief? 

6. AMBER : Hemel weet, maar daar broei beslis iets en ek like dit niks! 

7. FRANSIE : Shame, dalk hou Ma regtig van Dirk. Sal ons hom ook partytjie toe 

nooi? 

8. AMBER : (BESLIS) No ways! Die party is net vir family en close friends en hy 

is nie een van die twee nie. 

9. FRANSIE : Gepraat van, ek het die uitnodigings klaar gemaak. Dis ‘n prentjie 

wat ons sommer oor whatsapp kan aanstuur. 

10. AMBER : Nice! 

11. FRANSIE : Sal jy dit dalk vir my kan stuur aan almal? Ek moet gou vandag 

Stellenbosch toe om ‘n ding te laat raam. 

12. AMBER : Of course, ja. 

13. FRANSIE : Dankie. Ek stuur dit gou vir jou. Met die terugkom slag sal ek by die 

mall indraf en ons dekor kry vir die partytjie. Ballonne, servette en so 

aan. 

14. AMBER : Wanneer begin ek met die cupcakes? 

15. FRANSIE : Jy kan dit môre bak. 

16. AMBER : Oukei, cool. Kry sommer vir ons nog wyn. Ek sien julle stash is 

amper op. 
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1. FRANSIE : Ek maak so. Na dié week sal ek moet detox. Vandat jy hier is, dink 

my lewer ek’s kwaad vir hom. 

2. AMBER : Jou lewer moet maar vasbyt, Skoonsus. Die groot party is oormôre. 

3. FRANSIE : Margie slag jou af! Sy sal nie sterk drank in die bistro toelaat nie. 

4. AMBER : Los haar maar vir my. O ja, die yskas is ook leeg. 

5. FRANSIE : (DRAAI WEG) Wat bedoel jy met leeg? 

6. AMBER : Kyk maar self. Dink jy moet vir ons nog kaas en van daai polony en 

worsies ook kry. 

BYK  : YSKAS WORD OOPGEMAAK IN A/G. 

7. FRANSIE : (GESKOK) Amber! Wat de hel? 

8. AMBER : (VERONTWAARDIG) Wat? Die girl was bietjie honger. 

BYK  : FRANSIE GOOI YSKASDEUR TOE. 

9. FRANSIE : En toe plunder jy die hele yskas? Dis chips en snacks is seker ook 

op? 

10. AMBER : Wat kan ek sê? Ek het ‘n goeie aptyt! 

11. FRANSIE : Aptyt se moer! Dis daai blerrie goed wat jy rook! 

12. AMBER : Oukei, oukei! So wat’s ‘n bietjie munchies nou tussen skoonsusters, 

my darling? 

13. FRANSIE : Hmpf! 

14. AMBER : Jy gaan mos nou winkels toe. Bring die slippie saam, dan betaal ek 

die helfte vir jou terug. 

15. FRANSIE : Ja, oukei. Sorg jy net dat daai invites vandag nog uitgaan! 

16. AMBER : Ja, ja! 
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BYK  : PINK PANTHER TEMA LIED OP EN DOOF NA 

SATERDAGMIDDAG IN STIL BISTRO WAAR FRANSIE EN 

MARGIE VOORBEREIDINGS VIR DIE PARTYTJIE DOEN. 

1. MARGIE : Ek kan nog steeds nie glo dat Amélia die cupcakes gebak het nie! 

2. FRANSIE : (WEG VAN MIK. LAG) Dit was darem een van daai kitsmengsels. 

Daar was nie baie wat sy verkeerd kon doen nie. 

3. MARGIE : Nog steeds. Ek dink nie ek het daai kind al ooit voor ‘n stoof gesien 

nie. Dink jy dis veilig om een van die outjies te proe? 

4. FRANSIE : (BEWEEG IN TOT OP MIK) Ja, maar net een. Daar is nie baie ekstra 

gebak nie. 

5. MARGIE : (MAAK KOEKBLIK OOP) Wat moet ons nog doen? 

6. FRANSIE : Ek dink ons is so te sê kaar. Dis nog net hierdie servette wat gevou 

moet word. 

7. MARGIE : (MAAK KOEKBLIK TOE. MOND VOL KOEK) Ek dink ons het nogal 

‘n goeie job gedoen. (SLUK) En jy was reg, die swart en goud tema 

lyk baie smart. 

8. FRANSIE : Dankie. Ons tydsberekening is ook perfek. Daar is nog ‘n hele uur 

oor voor die gaste moet kom. 

9. MARGIE : (SUG DIEP) Ja, vandag is my dierbare vriendin ‘n solid sestig. So 

stap die jare met ons aan. 

10. FRANSIE : En toe ek ‘n kind was, het ek gedink veertig is stokoud! (LAG) 

11. MARGIE : (LAG) Ja, dinge lyk anders deur die oë van ‘n kind, né? 

12. FRANSIE : Margie, het my skoonma dalk met jou gepraat oor haar en Dirk se 

date van nou die aand? 
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1. MARGIE : Nie ‘n woord nie. Hoekom vra jy? 

2. FRANSIE : Nee, ek wonder maar net. Sy is die heel week al anders. Glimlag vir 

als, chat heeltyd op haar foon en Amber sê sy’t haar in die stort hoor 

sing. 

3. MARGIE : Nee jong. Ek weet nie wat in Mandie se kop aangaan nie, maar ek 

het self ook die skielike verandering agtergekom. 

4. FRANSIE : Ek dink Dirk doen haar goed.  

5. MARGIE : Mmm. O ja, ek wou nog vra, beplan julle ‘n vakansie? 

6. FRANSIE : Hoekom? 

7. MARGIE : Nee, Margie het haar paspoort laat hernu. Sy’t die nuwe een vroeër 

die week gaan afhaal. 

8. FRANSIE : Nee, ons beplan niks. Ek weet sy’t ‘n ruk terug gegaan om vir ‘n 

nuwe een aansoek te doen. Maar jy ken vir Skoonma, sy hou altyd 

als reg vir ingeval. 

BYK  : BISTRO SE DEUR GAAN SKIELIK OOP IN A/G. 

9. AMBER : (BEWEEG IN TOT OP MIK. UITASEM) Julle hier’s groot poef! 

10. MARGIE : Kind! Dit lyk of zombies jou gejaag het! 

11. FRANSIE : (BENOUD) Amber, waar’s Ma? 

12. AMBER : (STEEDS UITASEM) Ek weet nie. 

13. FRANSIE : Wat bedoel jy jy weet nie? 

14. AMBER : (HAAL DIEP ASEM) Ons het gaan fliek, né? En toe gaan pie ek en 

toe ek uit die badkamers kom, was sy net weg! 

15. MARGIE : Sy kan nie net weg wees nie, man. 
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1. AMBER : (ONGEDULDIG) Trust my, sy is! Ek het die hele mall deurgeloop en 

sy antwoord ook nie haar selfoon nie. 

2. FRANSIE : Wag, laat ek probeer. 

BYK  : FRANSIE DRUK DIE NOMMER OP HAAR SELFOON IN EN WAG 

DAT DIE OPROEP DEURGAAN. 

3. MARGIE : (TREK ‘N STOEL UIT) Nou moet ek eers sit. My kop spin nou van 

die skrik. 

4. AMBER : Antwoord sy? 

BYK  : FOON HOU AAN LUI AAN DIE ANDERKANT. FRANSIE DRUK 

DOOD. 

5. FRANSIE : Nee, dit lui net. 

6. AMBER : (VERSIGTIG) Daar’s nog iets. 

7. FRANSIE : (KORTAF) Wat? 

8. AMBER : (SAG) Ek het vergeet om die invites te stuur. 

9. MARGIE : (MOMPEL) Koekemakranka! 

10. FRANSIE : (KWAAD) Wat de hel, Amber? 

11. AMBER : Sorry skoonus, ek weet nie waar my kop was nie. 

12. MARGIE : (GRINNIK) Dis baie duidelik, ja. 

13. FRANSIE : Sorry? Hier gaan nie gaste by die partytjie wees nie en jy het vir Ma 

verloor en al wat jy kan sê is; sórry? 

14. AMBER : (VERONTWAARDIG) Enige een kan ‘n foutjie maak, Frans. 

15. FRANSIE : (KWAAD) Foutjie se gat! Hierdie is ‘n globale gemors, man! 

16. MARGIE : (SAG) Is dit net ek, of draai die hele plek in die rondte? 

17. AMBER : Jy vergeet dat jy eintlik die een is wat die uitnodigings sou stuur, né? 
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1. FRANSIE : Dis reg ja, maar toe vra ek jou omdat ek reeds so baie hooi op my 

vurk het. Maar trust jou om vir eens ‘n bietjie verantwoordelikheid te 

vat vir iets! Dis soos om staat te maak op ‘n blerrie bobbejaan! 

2. AMBER : As ek dan so onbetroubaar is, vir wat betrek jy my in die eerste plek 

by jou simpel reëlings? 

BYK  : DEUR VAN BISTRO GAAN STADIG OOP IN A/G. 

3. MARGIE : (GIGGEL) My vader, kyk dan nou net hier! Lyk my een van julle 

probeleme is opgelos. 

4. FRANSIE : (VERBAAS) Ma? 

5. AMBER : (VERLIG) Shit, waar was Ma? 

6. MARGIE : Suprise! Jy’s bietjie vroeg vir die party, Mandels. 

7. MANDIE : Wat gaan hier aan? Fransie en Amber mens kan julle tot onder in die 

straat hoor baklei! 

8. FRANSIE : Jammer Ma. Ons wou vir Ma ‘n verrassingspartytjie reël. Amber was 

veronderstel om Ma besig te hou tot die partytjie begin, maar soos 

gewoonlik het sy dinge opgefoeter. (WORD ONDERBREEK) 

9. AMBER : Ag, klim van jou high horse af, man! (VIES) Ek het mos nou gesê 

ek’s jammer. 

10. MARGIE : Wil iemand dalk ‘n cupcake hê? (MAAK KOEKBLIK OOP) 

11. MANDIE : Dis nou genoeg! Dankie vir die idee en al julle moeite, maar daar sal 

nie vanaand partytjie gehou word nie. 

12. FRANSIE : (VERWARD) Hoe bedoel Ma? 

13. AMBER : Ag nee Mams! Is dit oor hier nie gaste gaan wees nie? Ek kan gou ‘n 

plan maak. (WORD ONDERBREEK) 
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1. MARGIE : Ek het nie verniet ballonne opgeblaas nie. My ore sing nou nog van 

al die wind wat ek uit my longe moes druk! 

2. MANDIE : Nee Amber, dis nie oor die gaste nie. Ek gaan weg. 

3. FRANSIE : (GESKOK) Wat?  

4. AMBER : Waarheen? 

5. MANDIE : Ek en Dirk vlieg vanaand Botswanna toe. 

6. AMBER : (VERSLAE) Come again? 

7. MARGIE : O tjorts! 

8. FRANSIE : Wanneer het hierdie reëlings gebeur? 

9. MARGIE : So dis hoekom jy kastig jou paspoort laat hernu het. 

10. MANDIE : Nee Margie, toe ek vir ‘n nuwe paspoort aansoek gedoen het, het ek 

nie van hierdie trippie geweet nie.  

11. AMBER : Ek verstaan nog steeds nie. 

12. MANDIE : Dirk het my Dinsdagaand gevra of ek saam met hom Botswanna toe 

wil gaan vir ‘n rukkie. 

13. FRANSIE : Hoe lank is ‘n rukkie? 

14. MANDIE : So twee maande. 

15. AMBER : Twee máánde? 

16. FRANSIE : Maar Ma ken hom skaars! 

17. MANDIE : Ek het eers sy uitnodiging van die hand gewys, maar na vanmiddag 

het ek van plan verander. 

18. AMBER : Hoekom na vanmiddag? 

19. MANDIE : (KALM) Oor die naelsting. 

20. FRANSIE : (VERWARD) Hoe nou? 
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1. MANDIE : Ek knip vandag die naelstring en ek begin leef vir myself. 

2. MARGIE :  (STAAN OP) Ditsem, Margie! (VAL TERUG IN STOEL) O gatta, hier 

draai my kop weer. 

3. AMBER : (GEÏRRITEERD) Watse naelstring, Ma? Wat gaan hier aan? 

4. MARGIE : (FLUISTER HARD) Knip hom Mandie, knip hom! 

5. MANDIE : Ek gaan vinnig verduidelik, want tyd is min en ek moet nog gaan pak. 

(POUSE) Die drie van ons is die afgelope tyd deur moeilike dinge. 

Dinge wat ons gebreek en seergemaak het. 

6. AMBER : Flippen seer, ja. 

7. MANDIE : Maar nou is dit tyd om op te staan en aan te gaan. Weer te begin 

leef. Al drie van ons! 

8. AMBER : (SARKASTIES) Ek kan nie sien hoekom Ma dit in Botswanna saam 

met ‘n vreemde man moet gaan doen nie. 

9. MANDIE : Hoe en saam met wie ek dit doen, is my saak. Jy dink om by 

Rozanne te bly, selfs ná die egskeiding, gaan dinge vir julle beter 

maak. 

10. AMBER : Dis mos net tydelik, Ma. Ek het Ma gesê sy trek einde van die maand 

uit. (WORD ONDERBREEK) 

11. MANDIE : Nonsens! Ek het jou gehoor praat op die foon toe ons in die mall 

was. En nee, ek was nie weg nie. Ek was in die toilet reg langs jou. 

12. AMBER : (BENOUD) Sherbet! 

13. MANDIE : Jy’t gedink ek sal nie uitvind nie? Wel, ek weet nie hoe lank jy wil 

aanhou met die sotlikheid nie. Maar as jy dink dit sus jou gewete om 

vir Rozanne ‘n dak oor haar kop te gee, dan moet dit maar so wees. 
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1. AMBER : Maar sy’t boggerol, Ma. Nie ‘n sent op haar naam nie. Ek kan haar 

mos nie net op straat gooi nie? 

2. FRANSIE : Julle is geskei, Amber. Dis nie meer jou probleem nie. 

3. MANDIE : En jý, Fransie, vergeet van Johan en gaan aan met jou lewe. 

4. FRANSIE : (SUG) Maar dis wat ek doen, Ma. 

5. MANDIE : My skat, jy sit en wag vir die dag wat Johan sy fout moet agterkom 

en terugkom na jou toe. 

6. FRANSIE : Dis nie waar nie! Ek is lankal klaar met Johan! 

7. MANDIE : Dis wat jy jouself probeer oortuig, maar glo jy dit? 

8. AMBER : Twee maande is baie lank, Ma. Wat van die bistro? Wat van ons? 

9. MANDIE : Margie en Fransie is bekwaam genoeg om na die besigheid te kyk 

tot ek terug is. En julle sal oraait wees sonder my. Ons leef mos 

darem nie meer in die Ystertydperk nie. Ek vat my selfoon saam en 

sal die nodige reëlings tref sodat ek in kontak met julle kan bly. 

10. FRANSIE : Maar Ma? 

11. MANDIE : Niks gemaar nie. Ek gaan Botswanna toe en klaar. Weereens baie 

dankie vir julle moeite met die partytjie. Nou gaan ek pak en 

klaarmaak. 

12. MARGIE : (STAAN OP) Wat van ‘n bietjie padkos vir die vlug? Hier’s soveel 

eetgoete nou. 

13. MANDIE : Ek sal sommer hierdie blik kolwyntjies saamvat, dankie. Deel die 

ander kos uit vir die bergies op straat of die rondloper katte. (DRAAI 

WEG) Ek en Dirk ry sesuur lughawe toe. Julle kan by die woonstel 

kom groet! 
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BYK  : BISTRO SE DEUR GAAN OOP EN TOE IN A/G. 

1. AMBER : Dis ‘n ramp! Daar gaan al die cupcakes! 

2. FRANSIE : Ons ma klim vanaand op ‘n vliegtuig saam met ‘n man wat sy skaars 

ken en al waaroor jy worry is die verdomde cupcakes! 

3. MARGIE : As jy my vra, ken die tweetjies mekaar beter as wat ons gedink het. 

4. AMBER : Ek het van my beste groengoed in daai cupcakes geggooi! 

5. FRANSIE : (GESKOK) Jy het wát? Amber, ek het jou mooi gevra om nie dagga 

naby hierdie partytjie te bring nie! 

6. MARGIE : Sie, jou klein merrie! Ek het een van daai duiwelsgoed geëet! 

7. AMBER : (SARKASTIES) And did you die? 

8. FRANSIE : (VIES) Dis nie die punt nie, Amber. 

9. MARGIE : Ja toe nou maar, bedaar. Mandie het haar mind opgemaak en julle 

gekibbel gaan dit nie verander nie. (SUG) Nou sal ons maar van die 

birthday party ‘n farewell party moet maak.  

10. AMBER : Ook maar goed die uitnodigings is nie uit nie. Sien Frans, als gebeur 

met ‘n rede. 

11. FRANSIE : What ever. 

12. MARGIE : Sê my eers, hoe voel julle twee nou dat die naelstring geknip is? 

13. AMBER : Ek kop nog steeds nie die naelstring storie nie. 

14. FRANSIE : Ja Margie, waaroor gaan dit? 

15. MARGIE : (GRINNIK) Toemaar, julle sal eendag verstaan. (DRAAI WEG) Ek 

gaan die kos in die kombuis wegpak. Maak julle hier skoon. 

16. AMBER : Wat het so pas hier gebeur, Frans? 

17. FRANSIE : Ek wens ek het geweet. 



50 

 

1. AMBER : (VERSLAE) Ek voel nou soos ‘n kuiken wat uit die nes geskop is. 

2. FRANSIE : Ek dink ons is. Maar ons is beslis nie meer kuikens nie. 

3. AMBER : Dan sal ons maar moet leer vlieg! 

4. FRANSIE : (SUG) Jip. 

5. AMBER : Ek het net die regte vlerke vir ons! Het jy ‘n lighter? 

6. FRANSIE : Amber sit weg daai zol! 

7. AMBER : Come on, skoonsus! You’ll fly higher than an eagle! (GIGGEL) 

8. FRANSIE : Nee dankie, ek vlieg eerder op wyn! 

9. MARGIE : (BEWEEG IN TOT OP MIK) Ek knip julle altwee se vlerkies morsaf, 

gehoor! Los af daai ding, Amber. Julle kan by julle se huise aanvang 

watookal julle harte voor lus is, maar nie hier nie. Dis ‘n decent plek! 

Kom, maak vir jule handig. Die plek moet skoon kom, voor ons vir 

Mandie gaan groet.  

10. FRANSIE : (SPOT) Ja, mamma Margie! 

11. AMBER : Ons sal vir Ma moet waarsku oor daai cupcakes. Anders is dit nie net 

hulle vliegtuig wat vanaand opstyg nie! 

BYK  : MUSIEK OP EN SLUIT DIE VERHAAL AF. 

  

  

  

 


