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KARAKTERS: 

 

 

MINA: Mina is ‘n agtienjarige meisie wat gespanne en teneergedruk is. Sy het 

min selfvertroue en bring die meeste van haar tyd in haar slaapkamer 

deur.  

 

MIMI: Mimi is selfversekerd en vrolik.  

 

ANDRIES:  Andries is ‘n tweedejaar-student aan ‘n tersiëre inrigting. Hy spandeer die 

meeste van sy tyd in sy kamer en op sy bed. As hy nie slaap of met sy 

gesig na die muur lê nie, verwyl hy sy tyd met sy selfoon of speel 

dieselfde rekenaarspeletjie. 

  

ANDRÉ: André is ‘n selfversekerde jongman met ‘n lekker humorsin en smaakvolle 

kleredrag.  

 

MISSK: MISSK is vier rolle wat deur dieselfde aktrise gespeel word. Sy is eerstens 

Andries se Ma (M), tweedens speel die aktrise die rol van die kelnerin 

(K). Die derde rol is die van die instaatsteller (Engelse “enabler”, hier 

afgekort tot IS), en laastens is sy ook die sielkundige. Die teks dui aan 

wanneer MISSK ‘n spesifieke funksie verrig. Wanneer MISSK nie aktief 

deelneem nie, staan sy op die agterverhoog in die halfdonker. Somtyds 

staan sy met haar rug na die ander karakters gekeer, en ander kere hou sy 

hulle dop.  
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VERHOOGINKLEDING: 

 Die verhoogspasie word in dele verdeel wat afsonderlik belig word:  

• Regs is ‘n tafeltjie in ‘n koffiekroeg met twee stoele aan weerskante. Hierdie gedeelte 

kan op ‘n platformpie wees om dit van die res van die verhoog af te skei. Mimi sit die 

hele tyd op die stoel by die tafeltjie al is daar ‘n verloop van tyd. André kom elke 

keer van regs op en sit op die stoel aan die regterkant van die tafeltjie. 

• Die linkerhelfte van die verhoog word in twee gelyke spasies verdeel. Heel links is 

Andries se katel.  

• Nader aan die middel van die verhoog is ‘n studeertafeltjie met ‘n harde stoel waar 

Mina die hele tyd sit. 

• Die middelste gedeelte van die verhoog vorm ‘n nou “gang” waarin MISSK beweeg, 

van agter na voor, en terug – behalwe as sy die kelnerin is, want dan beweeg sy na die 

koffiekroeg en na die agterverhoog. As sy agter staan, is sy in halfdonkerte gehul. In 

die middel van die “gang” is daar ‘n denkbeeldige deur na Andries se kamer waaraan 

MISSK kan klop (moontlik met byklanke om klopgeluide voor te stel). As MISSK as 

die instaatsteller ‘n paar treë vorentoe gee staan sy nader aan Mina se studeertafeltjie. 

As MISSK die sielkundige is, beweeg sy tot agter Mina se stoel. 

 

KOSTUUMS: 

• Mina is informeel geklee in ‘n ou jean met wye pype (wat sy tot by haar bobene kan 

oprol) en ‘n bloes wat knope het wat sy ver genoeg kan oopknoop om haar skouer en 

armholte te ontbloot. Haar hare is in ‘n slordige poniestert.  

• Mimi is modieus aangetrek in ‘n korterige rompie en dra knalrooi hoëhakskoene. Sy 

is keurig gegrimeer met haar lippe opvallend rooi.  

• Andries dra ‘n verbleikte sweetpakbroek en ‘n ou T-hemp. Hy is kaalvoet. 

• André is in elke toneel byderwets geklee in ‘n deftige broek en hy dra duur skoene. 

Hy het goeie hemde aan en die laaste keer selfs ‘n baadjie en das. 

• MISSK dra ‘n swart bloes en ‘n langerige swart romp wat by al vier haar rolle pas en 

ietwat soos die drag lyk van Victoriaanse goewernantes. Die afsonderlike karakters 

word slegs gesuggereer – byvoorbeeld, as sy die kelnerin is, het sy ‘n voorskoot en 

skinkbordjie, as sy Andries se ma speel het sy ‘n vadoek in die hand, as sy die 

“enabler” is, het sy ‘n strak gesigsuitdrukking en ‘n saaklike houding wanneer sy die 

rooi blikkie vir Mina bring, en as sy die sielkundige is, het sy ‘n formele bril op en ‘n 

notaboekie. 
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(Lig op die linkerkantse deel van die verhoog. MINA sit by haar studeertafeltjie en skryf in 

haar dagboek. ANDRIES lê op sy bed en is lusteloos besig met ‘n rekenaarspeletjie op sy 

selfoon. MISSK staan op die agterverhoog met haar rug na die gehoor.)  
 

MINA: (Lees uit haar dagboek terwyl sy skryf.) Vrydag die veertiende. Liewe 

Mimi. Jou nuwe Facebook profielfoto laat jou – wel, heel vrolik lyk. Jou 

nuwe haarstyl pas jou regtig goed – nee - (Sy trek die laaste twee woorde 

dood) – pas jou darem beter.  

  

(Lig val nou ook op die koffiekroeg waar MIMI met haar selfoon besig is. Sy kyk of  

niemand haar sien nie en poseer gou vir ‘n selfie. Sy tik dan verder op haar selfoon.  

MINA kyk op haar selfoon en sit dit weer neer. Sy skryf en lees verder). 

 

MINA: Die gemors wat die haarkapper laas gemaak het – sy het jou laat lyk – 

asof ‘n storm jou rondgeruk het – en jy het natuurlik niks vir haar gesê nie 

– net betaal -  

  

(MINA kyk na die gang terwyl MISSK naderstap met ‘n rooi blikkie in haar hand. MISSK  

stop voor MINA se kamer. As MINA haar kop vinnig wegdraai en weer begin skryf, stap  

MISSK terug na die agterverhoog.) 

 

MINA: Daardie nuwe hoëhakskoene – die rooiste rooi skoene wat ek nog ooit 

gesien het - jy het nog nooit soveel vir skoene betaal nie - ‘n fortuin – 

daardie skoene laat jou goed voel, né - en goed voel is - goed – en bietjie 

skaars - jy weet dit maar alte goed -  

   

(MINA skryf verder maar lees nie meer hardop nie. MISSK stap die gang af met ‘n 

vadoek en ‘n koffiebeker in die hand. MISSK klop aan ANDRIES se deur maar maak nie 

die deur oop nie.  ANDRIES draai sy kop na die deur maar bly lê. MISSK klop weer.) 

 

MISSK: Andries. Seuna? Dis al amper elfuur. (Sy aarsel as ANDRIES stilbly. 

Bekommerd). Andries? 

ANDRIES: Ek gaan nie vandag klas toe nie, Maaaa!  

MISSK: Ek het vir jou koffie gebring. 
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ANDRIES: Wil nie hê nie, Maaa! 

 

(MISSK staan ‘n oomblik onseker voordat sy terugstap na die agterverhoog. Die kollig 

val helderder op die koffiekroeg se tafeltjie. MIMI is nog besig met haar selfoon. ANDRÉ  

kom regs op. Hy kyk die restaurant deur en sien die leë stoel by MIMI se tafeltjie.) 

 

ANDRÉ: Verskoon my, juffrou. Hier’s nêrens ‘n oop stoel nie. As ek nie nou koffie 

in my lyf inkry nie gaan my bloed stol. 

 (MIMI beduie geamuseerd na die oop stoel.)  

ANDRÉ: Is jy seker ek kan hier sit? Dis nie dikwels dat mens ‘n meisie so mooi 

soos jy alleen by ‘n tafeltjie kry nie. 

MIMI: (Lag gevlei.) Sit gerus. 

ANDRÉ: (André sit op die stoeltjie regs.) Kom ek raai, jou naam is ... Belladonna.  

MIMI: (MIMI kyk hom vraend aan.) Wie? 

ANDRÉ: Belladonna. Dis Italiaans vir pragtige meisie. 

MIMI: (Lag.) En kom ek raai jou naam: Heuningbek. 

ANDRÉ: (Gemaak verontwaardig en ietwat dramaties.) Edelagbare, sal ek dan nou 

vleitaal gebruik? O, nooit nie! Mooi meisies trek die waarheid en niks 

anders as die waarheid uit my binneste uit – soos asem uit my longe. 

MIMI: (Lag verbaas.) Joe! Jy’s vinnig. 

ANDRÉ: He who hesitates is lost. 

 (MISSK op as kelnerin met ‘n skinkbord en voorskoot.) 

MISSK: (Met ‘n verveelde stem.) Iets hê? 

ANDRÉ: Wat drink jy? Iets om te eet? Dis op my, om dankie te sê vir die sitplek. 

MIMI: Dan wil ek die duurste koek hê en sommer baie daarvan. 

 (MIMI en André lag saam.) 

MISSK: (Sug en lyk nog meer verveeld.) Sal ek later terugkom? 

MIMI: Een cappuccino, asseblief. 

ANDRÉ: Dieselfde vir my. Maak dit ‘n groot koppie. Grande. Sommer ‘n hele 

vaatjie koffie. (MISSK rol haar oë en stap na die agterverhoog. ANDRÉ 

en MIMI aarsel onseker vir ‘n oomblik.)  

ANDRÉ: Skuus, jy sal dink ek’s voorbarig. My naam is André. Maar jy bly nog 

Belladonna. 

MIMI: My naam is Mimi. En moet asseblief nie vir my sing nie. 
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ANDRÉ: Sing? Waarom moet ek nie sing nie? 

MIMI: As ek vir iemand sê my naam is Mimi, sing hy gewoonlik “Jou klein 

handjie is yskoud”. 

ANDRÉ: Nou het jy my. Hoekom is daardie mooi handjie van jou yskoud? 

MIMI: O, skuus, jy hou nie van opera nie. 

ANDRÉ: (Fronsend). Opera? 

MIMI: Mimi is ‘n karakter in die opera La Bohème. As die held haar ontmoet 

sing hy vir haar “Jou klein handjie is yskoud”. Che gelida manina. 

ANDRÉ: Che Guevara manana.  

MIMI: (Lag vrolik.) Jy ís snaaks. Che gelida manina.  

ANDRÉ: Che gelida manina. Dis nou regtig mooi, Belladonna. (Hy leun oor en kry 

haar hand beet.) Sê my, Mimi van die opera. Vryf die held dan nie haar 

klein handjie toe sommer vir haar vuurwarm nie? 

MIMI: (Bloos en lag.) Ek kan nie onthou nie. 

ANDRÉ: Was hulle darem vurige minnaars later? 

MIMI: Dis gekompliseerd.  

ANDRÉ: Ag, nee. Gekompliseerd, nogal. Vertel. 

MIMI: Rodolfo was ‘n arm digter in ‘n klein solderkamer in Parys.  

ANDRÉ: Ag, ek is seker die klein solderkamertjie maak van hom ‘n groot 

romantiese digter. 

MIMI: (Lag.) Ja, maar later verneuk hy soort van vir Mimi. En die arme Mimi het 

tering.  

ANDRÉ: Ag, hoe teer. 

MIMI: En sy sterf aan die einde – 

ANDRÉ: In sy arms? Met haar koue handjies en al? Wat van haar voete? Haar 

yskoue voetjies? 

 

(ANDRÉ kyk pertinent na MIMI se rooi skoene. MISSK op. Sy kyk gesteurd na hulle 

hande wat oor die tafeltjie strek. MIMI bloos en trek haar hand terug. MISSK plak twee  

koppies en ‘n suikerpot op die tafeltjie tussen hulle neer.) 

 

MISSK: Twee cappuccino’s. Dis groot. Nog iets? 

ANDRÉ: (Vir MISSK). Hierdie meisie se foonnommer, asseblief. En ‘n groot 

glimlag van jou. 
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MISSK: (MISSK brom en loop suur terug na die agterverhoog.) Jeepers creepers. 

ANDRÉ: Haar nommer kan ek sommer raai: 13-13-13 en baie nulle. 

  

(MIMI kyk geamuseerd hoe ANDRÉ vier teelepels suiker in sy koppie gooi. Hy merk dit  

en knipoog.) 

 

ANDRÉ: Jy kan sien dat ek ‘n baie soet outjie is. Wil jy my proe? 

MIMI: (Giggel). Toemaar, ek glo jou. 

ANDRÉ: Moenie. Proe is glo! 

MIMI: Het jy ‘n vinnige antwoord vir alles? 

ANDRÉ: Toets my. 

  

(André gaan voort om met MIMI te flankeer terwyl hulle koffie drink. Die lig verdof  

 op die koffiekroeg.  As MISSK op haar traak-my-nie-agtige wyse die rekening bring,  

vereffen ANDRÉ dit. ANDRÉ staan op, groet en gaan regs af. MISSK tel die kleingeld  

terwyl sy terugstap na die agterverhoog. MIMI kyk ANDRÉ belangstellend agterna en tik  

dan opgewonde op haar selfoon.  In haar kamer het MINA al intussen hardop begin lees  

terwyl sy in haar dagboek skryf.)  

 

MINA: (Opgewonde.) Liewe Mimi – dink jy hy hou regtig van jou? Hy’t beslis na 

jou mooi rooi skoene gekyk. Dink jy dis hoekom hy by jou kom sit het? 

Hy was sooo geïnteresseerd in jou! Kan jy dit glo? André. Dis ‘n mooi 

naam - dit pas hom goed. Hy is oulik en snaaks en sjarmant – uitroepteken 

uitroepteken. Dink jy jy gaan hom weer sien? Iemand soos hy moet baie 

gewild wees - baie meisies hê. Maar vandag het hy by jou gaan sit. Hy’t 

‘n paar keer gesê jy is mooi. Mimi - jy was so gemaklik met hom - Ek 

wens, o ek wens, ek wens -  Jy sê altyd die regte ding. Jy doen altyd die 

regte ding. Jy lyk die regte ding – maar ekke?  

  

(Lig uit op MINA se kamer en lig op die koffiekroeg. MIMI sit oudergewoonte op haar  

selfoon en tik. ANDRÉ kom regs op en hou haar vir ‘n oomblik ernstig dop. Hy het  

(miskien) ‘n ander hemp aan om aan te dui dis ‘n ander dag. Na ‘n ruk kom staan hy by  

haar tafel.) 
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ANDRÉ: (In ‘n sangstem.) A, Mimi! (As MIMI verbaas opkyk, groet hy vrolik en 

probeer ‘n Italiaanse stem namaak.) Rodolfo hy soeke koffie en goeie 

geselskap. Kan Rodolfo maar by Bellissima sit? 

MIMI: (Lag gevlei.) Jy onthou goed. (Sy beduie na die leë stoel en André neem 

gemaak-dramaties plaas.) 

ANDRÉ: Mimi-van-my-drome! Die mooi meisie van ‘n kort somer. Vir jou sal ek 

nimmer vergeet. Alles wat jy sê, vir soet kaaskoek opvreet. 

 (MIMI lag gevlei.)  

ANDRÉ: Kyk watter goeie invloed het jy op ‘n man. Ek en Rodolfo dig as ons net 

naby Mimi kom.  

MIMI: Jy en Rodolfo? 

ANDRÉ: Sien, ek weet nou ook van Poekienie. 

MIMI: Van wie? 

ANDRÉ: Poekienie, man, Poeshienie, Schmoekienie! Die ou wat die opera oor jou 

geskryf het. 

MIMI: (Lag gevlei.) O, Puccini, die komponis. 

ANDRÉ: OK, OK, la-di-da Mimi. Ek is maar net die barbaarse bewonderaar. 

MIMI: Ek dog jy en Rodolfo is digters. 

 (MISSK op as kelnerin met ‘n skinkbord en voorskoot.) 

MISSK: (Lusteloos.) Iets hê? 

ANDRÉ: Jou gewone? (MIMI knik. ANDRÉ praat dan met MISSK.) Twee 

cappuccino’s met skuim. En sommer baie room. 

MISSK: Skuim én room? 

ANDRÉ: Die skuim is vir ons. Die room is net vir jou. 

MISSK: (Uit die veld geslaan.) Hû? 

ANDRÉ: Kry vir jou enigiets op my rekening wat jou sal vrolik maak. 

 (MISSK rol haar oë, snork en stap na die agterverhoog.)   

ANDRÉ: Daar is geen rol vir haar in ons opera nie. 

MIMI: (Geamuseerd.) Sy sal nie in La Bohème kan wees nie.  

ANDRÉ: (Gemaak-geskok.) Wil jy my sê niemand sing oor suur kelnerinne nie? 

MIMI: Daar is wel ‘n kelnerin in “Die Studenteprins”.  Regtig. Die prins raak 

verlief op haar, maar dan verloor die kelnerin sy liefde as hy moet 

weggaan om koning te word. 
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ANDRÉ: Daar is nou vir jou ‘n opera waarin ek die hoofrol kan sing. Ek is ‘n 

student – ek bedoel, die ewige student - en jy sien self hoe prinslik ek is. 

  

(MISSK op met twee koppies en ‘n suikerpot. Sy plak MIMI se koppie so hard voor haar  

neer dat van die koffie uitspat oor MIMI se bene. MIMI gee ‘n kreet van pyn en MISSK  

pluk haar romp voor haar bene weg om die brandskade minder te maak.  ANDRÉ het  

intussen opgespring om te help. Vir ‘n kort oomblik is MIMI se bobene ontbloot en André  

staar geskok daarna. MIMI gaan sit dadelik weer en trek terselfdetyd die romp terug oor  

haar bobene. MISSK probeer met ‘n vadoek die gemorste koffie oral opvee.) 

 

MISSK: Skies, shitshitshithshit. Skies, hoor, hei.   

MIMI: (Troostend en verleë.) Toemaar, dit was ‘n ongeluk.  

MISSK: Skiesskiesskies. Ek bring weer, hei. 

 (MISSK draf ontsteld na die agterverhoog. André gaan sit weer. Hy is 

duidelik ontsenu maar probeer dit wegsteek.)  

ANDRÉ: Jy OK? 

MIMI: Ja, dankie. Dit was – net bietjie koffie, jy weet. Niks ernstigs - (‘n 

Ongemaklike pouse. MIMI en ANDRÉ is albei verlig as MISSK terug is 

met ‘n koppie wat sy versigtig neersit).  

MISSK: Skies, né. Op die huis, hierdie een. Vir jou. Nie vir hom nie. 

 (MIMI knik en MISSK loop verlig na die agterverhoog. MIMI probeer 

maak of niks gebeur het nie en skuif die suikerpot nader aan ANDRÉ.) 

MIMI: Vier teelepels – jy’s mos so soet. 

ANDRÉ: Jy onthou goed. 

MIMI: Amper so goed soos jy van Rodolfo en Mimi. 

ANDRÉ: (Hy is weer vrolik soos voorheen.) Van hulle weet ek nou alles. 

MIMI: Hoe so? 

ANDRÉ: Wikipedia is koning. En André is mos die studenteprins self. 

MIMI: (Gevlei.) Het jy regtig gaan oplees oor La Bohème? Hoekom? 

ANDRÉ: Hoekom nie? Ek wou leer van koue klein handjies en groot warm harte. 

MIMI: En wie hier rond is nogal die een met die groot warm hart? 

ANDRÉ: As Mimi haar koue klein handjie hier op André se groot bors sit sal sy 

uitvind. 

MIMI: (Lag maar vat nie aan hom nie.) En jy leer dit alles op Wikipedia? 
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ANDRÉ: Dit was maar les nommer een wat Mimi by Rodolfo moes leer. Wil jy nog 

hoor? Die studenteprins se weergawe van klein hande en groot borste – 

met permissie gesê, natuurlik. 

MIMI: (Lag.) Oe, jy het regtig so ‘n gladde mond. Maar laat ek hoor. 

ANDRÉ: (ANDRÉ sit vorentoe en maak asof hy klasgee.) Alles begin toe onse 

Mimi se ou kersie een nag doodgaan en toe sy kom lig opsteek by 

Rodolfo,  in daardie einste solderkamer in Parys wat seker baie kunstig is 

as jy in ‘n opera is, maar bleddie ongemaklik in die regte lewe.       

MIMI: Jy’s nou onromanties.                                          

ANDRÉ: Aikona, Belladonna. Die romanse loer vir ons net om die hoek. Mimi het 

so bietjie flou gevoel en toe bied Rodolfo vir haar wyn aan. (Hy kry ‘n 

idee en draai om om vir MISSK te soek.) Dink jy ons moet probeer om 

daardie een te kry om vir ons wyn aan te dra?  

MIMI:  Liewers nie. Dis al swaar genoeg vir haar om net die koffie reg aangedra 

  te  kry. (MIMI vee oor haar skoot.)                                                                                               

ANDRÉ: (Verstar vir ‘n oomblik as hy na MIMI se skoot kyk.) Jip, jy’s seker reg. 

MIMI:  Toe, vertel verder. Ek is beïndruk.  

ANDRÉ: Weet jy, Rodolfo se Mimi moes ook maar bietjie lomp gewees het – nes 

ons kelnerin – want toe laat sy haar kersie wragtag weer uitgaan en laat 

val toe sommer ook haar sleutel op die vloer. En toe hulle tweetjies so in 

die donkerte op die vloer rondvroetel vir die sleutel, dis toe dat Rodolfo 

haar yskoue handjie beetkry. (ANDRÉ val dramaties op sy knieë en maak 

of hy op die grond rondvoel. Dan vat hy MIMI se hand en druk dit teen sy 

hart.) Voel die koue klein handjie nou die groot warm hart? 

MIMI: (MIMI kyk verleë rond.) Die mense kyk vir ons. 

ANDRÉ: Laat hulle kyk. Hulle het mos oë. 

MIMI: (Verleë.) Moenie sê jy gaan vir my sing nie.  

ANDRÉ: Wat wil jy hoor? Che gelida manina? 

MIMI: (Lag skaam.) Nee, sit liewers, toe. En vertel verder. (Sy loer oor haar 

skouer waar MISSK ietwat bewusteloos staan en wag.) Ons kelnerin hou 

nie van opera nie. 

ANDRÉ: Dit sal my verbaas as sy van enigiets hou. “Die Studenteprins” is beslis 

nie vir haar geskryf nie. 

MIMI: Pasop! Sy sien jou nou.  
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(MISSK kom nader en loer suspisieus na André.) 

 

MISSK: Hei, wat doen jy? 

ANDRÉ: Ek soek. Sal jy my help? 

MISSK: Wat soek jy? 

ANDRÉ: (Voel steeds op die grond rond.) Jou sin vir humor. Ek sweer jy het dit 

eendag hier rond verloor en nou mis ons almal dit. 

MISSK: Hê? 

MIMI: (Probeer haar lag hou.) Toemaar, hy maak net ‘n grap. André, staan op. 

  

(André sug dramaties en gaan sit weer op die stoel.) 

 

MISSK: (MISSK kyk hom ‘n oomblik verdwaas aan en stap weer weg.) Seriously 

freaky. 

MIMI: Ag siestog, jy maak haar deurmekaar.  

ANDRÉ: Wel, haar sin vir humor is steeds soek. 

MIMI: Vergeet van haar. Ek wil jou Wiki-weergawe hoor van Mimi en Rodolfo.  

ANDRÉ: OK, OK. Toe vertel Rodolfo vir Mimi van sy lewe as digter, en sy vertel 

hom van haar lewe as arm kleremaakster. Snaaks, Wikipedia sê nie of sy 

rooi skoene gedra het nie. 

MIMI: Haar rok was so lank, niemand sou weet nie. 

ANDRÉ: (Kyk bekommerd na haar kort rompie.) Nie so kort soos joune nie. 

MIMI: (Sy trek ongemaklik haar rompie langer en probeer vrolik klink.) Toe, 

vertel verder.  

ANDRÉ: Nou ja.  Toe eers, lank na hulle gesoekery na die sleutel en sy gesingery 

oor haar koue handjies, toe vra hy haar naam. 

MIMI:  Sì, mi chiamano Mimì.  “Ja, hulle noem my Mimi." 

ANDRÉ: Net so. En toe, daar in die maanlig, raak hy smoorverlief op haar. En hy 

sing wragtig weer. Al weer oor hoe mooi sy is. 

MIMI: Is sy dan nie vir hom mooi nie? 

ANDRÉ: Sy is vir hom wragtig pragtig. Sy is vir hom die oulikste meisie wat hy in 

jare ontmoet het, koue hande of te not. 

MIMI: (MIMI bloos.) Gaan aan. 
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ANDRÉ: En toe gaan hulle restaurant toe.  

 (MISSK het nadergekom, neem die leë koppies en sit op haar skinkbord.) 

MISSK: Nog? 

 (MIMI skud haar kop. MISSK plak die rekening op die tafel en wag terwyl 

sy in die verte staar.) 

ANDRÉ: Wat noem jy hierdie plek? 

MISSK: Praat jy met my? 

ANDRÉ: Hello! Ek vra: wat noem jy hierdie plek. 

MISSK: Café Mimosa. 

ANDRÉ: Ek hoor nie mooi nie.  

MISSK: Ek sê: Café Mimosa. 

ANDRÉ: A! Keffie Nervosa. 

MISSK: Nee! Dis ‘n café, ‘n CAFÉ, nie ‘n kommen keffie nie! 

  

(MISSK rol haar oë en stap weg terwyl sy met haar vinger teen die kop tik om haar  

afkeur aan André te wys.) 

 

MISSK: Jeepers, it takes all sorts. 

 (MIMI en ANDRÉ lag saggies saam. ANDRÉ gebruik die geleentheid om 

MIMI se hand op die tafelblad raak te vat.)  

ANDRÉ: Nou hier om jou sien jy Bemarking 101 in aksie. ‘n Goeie handelsmerk is 

soos ‘n meisie se reputasie – onberispelik.  Café Mimosa mag nie Keffie 

Nervosa wees nie. 

MIMI: Hm. Ek neem aan die studenteprins swot bemarking. 

ANDRÉ: (Sluk en glimlag dan breed.) O nee, ek studeer nie bemarking nie. Ek 

doseer dit. 

MIMI: Joe! Regtig? Jy’s dan nog so jonk om al ‘n dosent te wees. 

ANDRÉ: Sommige mense doen hulle grade vinniger as ander.  

MIMI: Ek sien so. Dan het jy sommer baie om my te leer 

ANDRÉ: (Versigtig.)  E . . . waar studeer jy? 

MIMI: Nog nie hierdie jaar nie. Ek wil volgende jaar gaan studeer. 

ANDRÉ: Nou wat doen jy hierdie jaar? 

MIMI: Ek moet ‘n ekstra vak neem om te kwalifiseer vir ‘n graadkursus. Nou 

doen ek ‘n korrespondensiekursus. 



13 
 

 13

ANDRÉ: (Verlig.) A! 

MIMI: So, jy sien. Mimi het eintlik baie om by Rodolfo leer.  

ANDRÉ: Dan moet jy die lekkerste kursus by my loop. La Bohème 101. Ek vertel 

jou alles wat jy moet weet om ‘n goeie student te wees. 

MIMI: Soos wat? 

ANDRÉ: Eerstens, liewe Mimi Belladonna: jy moet dinge goed vashou in albei jou 

koue handjies. Kyk net wat gebeur as Mimi ‘n sleutel op die vloer laat val. 

MIMI: Wat kos hierdie klasse nogal wat mens by jou moet loop? 

ANDRÉ: Net jou teenwoordigheid. Volgende Dinsdag. Selfde plek, selfde tyd. 

Selfde jy. Toe, sal jy hier wees? 

MIMI: Hm. Ek wonder of ek ‘n tydjie in my besige program het - 

ANDRÉ: (Gemaak-geskok.) Juffrou, jy kan tog nie jou kursus begin deur klas af te 

gee nie! 

MIMI: Ja, Meneer. Nee, Meneer. Nes Meneer sê, Meneer. 

 (Hulle lag saam. ANDRÉ staan op en soen MIMI se hand galant.) 

ANDRÉ: Arriverderci, Belladonna. (Hy loop regs af. MIMI kyk hom opgewonde 

agterna en tik dan vinnig op haar selfoon terwyl die lig op die koffiekroeg 

verdonker Lig op in MINA se kamer. Sy skryf opgewonde.)  

MINA: Donderdag vier-en-twintigste. Liewe Mimi. En toe maak hy ‘n afspraak 

met jou – volgende Dinsdag - wel, soort van. Ek meen, is dit ‘n date, of is 

dit ‘n date? As ‘n ou sê wanneer en waar en hoe laat – dan is dit mos ‘n 

afspraak. Al maak hy ‘n storie daaroor – kastig klasgee vir jou. As hy ‘n 

afspraak met jou gemaak het, dan kan jy hom mos ook uitvra?  (Sy kyk 

algaande meer senuweeagtig na die gang.) Dit was toe amper ‘n gemors - 

toe daardie simpel kelnerin die koffie op jou skoot uitgooi – hy het 

opgespring - maar niks gesien nie. Of het hy dalk? (Sy oorweeg die 

moontlikheid, maar skud dan haar kop heftig.) Nee, hy het nie gesien nie 

– hy’t dan niks gesê nie – niks gesien nie - (MISSK as die Instaatsteller 

stap die gangetjie af en MINA raak onrustig. Sy lees en skryf algaande 

vinniger.) 

 Hy sou tog nie weet wat hy gesien het nie – as hy iets gesien het - hy was 

net – vies vir die simpel kelnerin - né, Mimi – hy’t mos niks gesien nie –  

want as hy gesien het – dan -  
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(MINA klap haar dagboek ontsteld toe en draai om in haar stoel. Sy begin haar een  

broekspyp op te rol. MISSK is nou by haar tafel en wag totdat MINA se bobeen ontbloot  

is. Sy hou dan die rooi blikkie vir MINA uit. MINA haal die lemmetjie uit die blikkie en  

buk oor haar bobeen terwyl MISSK onbetrokke na haar kyk. MINA kerf snytjies op haar  

bobeen. Dis vir die gehoor duidelik wat MINA besig is om te doen, maar dit gebeur  

sonder om uitermatig grafies voorgestel te word. As MINA klaar is, bly sy vooroorgebuig  

sit. MISSK vat die lemmetjie uit MINA se hand en sit dit terug in die rooi blikkie wat sy in  

haar romp se sak sit. MISSK stap as ANDRIES SE MA die gang op, klop aan sy deur,  

stoot dit oop en stap die kamer versigtig binne. Sy kyk na hom maar hy hou sy kop  

weggedraai.) 

 

MISSK: (Versigtig.) Driesie? Kan Ma vir jou iets bring om te eet? 

 (ANDRIES bly besig met sy rekenaarspeletjie.) 

MISSK: Andries? Het jy vandag weer nie klas nie? 

ANDRIES: Nee, Maaa. 

 (MISSK weet sy is onwelkom, maar sy bly bekommerd staan.) 

MISSK: Dokter Engelbrecht het gesê jy moet meer uitkom, my kind. (Pouse). 

Andries, my kind, ek sê, Dokter Engelbrecht het gesê – 

ANDRIES: Ek het gehoor, ma. Ek gaan baie uit. 

 (MISSK bly staan. ANDRIES bly verbete besig met sy selfoon.) 

MISSK: Mens kan nie heeldag net so – (sy beduie met haar duime op ‘n 

denkbeeldige selfoon.) Tikketikketikke. 

 (ANDRIES ignoreer haar en bly besig.) 

MISSK: Driesie, mens moet doen wat jou hand vind om te doen. Mens moet met 

jou hele hand dinge doen, nie net jou duime nie. Anders lê jy net heeldag 

hier in jou kamer, Driesie. Dis nie goed vir jou nie. 

ANDRIES: Maak die deur agter Ma toe as Ma uitgaan. 

  

(ANDRIES draai sy rug op sy ma. MISSK staan vir ‘n oomblik besluiteloos, sug, gaan uit  

die kamer en maak die deur agter haar toe. MISSK stap na die agterverhoog. As  

ANDRIES alleen is draai hy op sy rug en staar na die plafon. In haar kamer rol MINA  

haar broekspyp terug oor haar been.  Sy lyk nou eerder bedremmeld as verlig. MISSK  

stap as sielkundige die gang af na MINA se kamer. Sy gaan staan agter MINA se stoel  

met haar notaboekie en ‘n pen, asof hulle in haar spreekkamer is. MISSK kyk MINA  
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simpatiek dog deurdringend  aan.) 

 

MISSK: Mina? Hoekom? 

  

(MINA trek haar skouers traak-my-nie-agtig op.) 

 

MISSK: Kom aan, sê my. Hoekom hierdie keer?  

MINA: (Bars). Want ek is ‘n swakkeling. ‘n Lamsak, ‘n verloorder, ‘n lafaard. 

Koekoes. Of watter ander woorde julle sielkundiges het vir iemand so 

pateties soos ek. 

MISSK: (Ietwat ongeduldig.) Ag, kom nou, Mina. Ek en jy kom ‘n baie ver pad 

saam. Jy weet goed ek speel nie hierdie speletjie nie. Sê my: wat het 

vandag gebeur? 

MINA: Niks. (Stilte.)   

MISSK: Ek wag, Mina. (Stilte). Jy het laas keer vertel hoeveel beter jy spanning 

hanteer. Hoekom nou? 

 (MINA skud haar kop hardkoppig om aan te dui sy wil nie praat nie.) 

MISSK: Goed. Kom ons begin waar ons twee sessies gelede geeindig het. Beskryf 

jou gevoelens – vroeër - 

MINA: (Uitdagend.) Ek wou my sny! Ek kon. Daarom het ek. 

MISSK: Goed. Jy wou. Jy kon. Jy het. Ek hoor jou. Maar hoe het jy gevoel toe jy 

jou vanaand sny? Mina? (Stilte. Sy praat stadig om MINA aan te por.) 

Ons weet mos. Die spanning begin opbou, jy voel – 

MINA: Eers is dit net ‘n swaar gevoel. Hier binne. Ek is onrustig. Dis soos ‘n 

handbriek wat stadig hier binne opgetrek word. Eers baie stadig. Maar dan 

word dit al hoe stywer hier binne, en swaarder. Dis of die handbriek hoër 

en hoër en stywer en stywer trek. Ek kan later nie – ek kan nie asemhaal 

nie. Alles - so swaar, so swaar. En dan, dan sny ek, moet ek sny. Net ‘n 

bietjie, jy weet, ‘n bietjie bloed, maar ‘n lang genoeg sny – dan kom die 

lig in, hier binne, en lug. En die briek – (sy beduie met die hand) – gaan 

los. En ek kan weer asemhaal. Verstaan jy? 

MISSK: (Knik haar kop.) Ek verstaan. Ons het al baie gepraat. En ons het geleer 

van ander maniere om die – handbriek los te maak. 
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MINA: (Kwaai.) Asseblief net nie weer al die simpel rate nie! Diep asemhaal, 

sagte musiek, gaan draf ‘n ent, Mina, word verdomp net groot, ensovoorts 

ensovoorts.  

MISSK: Kom ons kyk na wat vandag gebeur het. Jy weet dat dis waar ons moet 

begin. (Stilte.) Mina? 

MINA: OK, ek het ‘n ou ontmoet. ‘n Baie oulike ou. ‘n Jong dosent. Hy wil my 

weer sien. Dinsdag. 

MISSK: En?  

MINA: Hy dink ek is mooi. Hy sê so.En interessant. Sy naam is André. 

MISSK: En hoekom maak dit jou gespanne?  

MINA: As hy my beter leer ken, gaan hy sien ek is nie – jy weet, interessant nie. 

Hy sal dink ek is eintlik simpel. 

MISSK: Is jy – simpel, Mina? 

MINA: (Aarsel.) Nee, ek dink nie so nie. 

MISSK: Nou hoekom sal hy dan dink jy is simpel? 

MINA: (Sy trek haar skouers op.) Ek het nog nooit ‘n ou gehad nie. Ek weet nie 

hoe nie. 

MISSK: En hoekom dink jy - 

MINA: (Lag en val MISSK in die rede.) Jy gaan my nou vra hoe ek weet wat hy 

dink. 

MISSK: (Glimlag.) Sien, jy leer vinnig. 

MINA: (Aarsel.) Ek is bang.  

MISSK: Natuurlik is jy. Mens waag baie met nuwe verhoudings. ‘n Mens is maar 

broos in alle verhoudings.  

MINA: En nou gaan jy sê ek moet die ergste verwag sodat ek nie teleurgesteld 

gaan wees nie. 

MISSK: Goeiste. nee! Ek hoop nie ek is ooit so negatief nie. 

MINA: (Pleitend.) Wat moet ek doen? Hoe gaan ek – jy weet – beter word? 

MISSK: Kyk hoe ver het jy al gevorder, Mina. Jy erken die probleem. Jy begin die 

snellers te herken. Jy ken jouself beter en beter. (MINA skud haar kop 

bedremmeld. MISSK draai om en groet by die deur.) Jy wil, Mina. Jy kan. 

En daarom gaan jy gesond word. Totsiens, Mina.  En geniet sy oulike 

geselskap. (MISSK stap terug na die agterverhoog.) 
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(MINA draai terug na haar tafel, slaan haar dagboek oop en lees daarin. Lig af in MINA  

se kamer. Lig op in koffiekroeg. MISSK stap as Kelnerin koffiekroeg toe en gaan staan  

in haar oor en krap. MIMI is besig met haar selfoon maar kyk heeltyd angstig na die  

deur.)  

MISSK: Dis al vyf-en-twintig oor. 

 (ANDRÉ kom vinnig in en plak hom op die stoel neer.) 

ANDRÉ: Hallo, Mia Belladonna. Skuus, ek’s bietjie laat.   

MISSK: Sê mos. Vyf-en-twintig minute laat.  

  

(ANDRÉ kyk MISSK kwaai aan maar ignoreer haar verder.) 

 

ANDRÉ: Daar was dinge wat ek – moes na die klas bly. Sudente wou my sien. Het 

jy lank gewag? 

MIMI: Ag nee wat. Ek is mos nie die dosent nie. 

 (MISSK kom na die tafeltjie en kyk na hulle.) 

ANDRÉ: (Kyk vraend na MIMI.) Die gewone vir jou? (MIMI knik instemmend, 

maar net soos MISSK verveeld wegdraai, roep André haar terug.) 

 Juffrou, jy het nog geen idee wat ek wil hê nie.  

 (MISSK sug asof verveeld.) 

ANDRÉ: Cappuccino vir die dame. Vir my: koffie so bitter soos die lewe self. Maar 

vir jou – (hy praat nou flikvlooierig) - ‘n glimlag so soet soos die 

suikerpot wat jy altyd op die tafel neerplak. (MISSK kyk hom nors aan.)  

Toe! Probeer vir die meneer. Dit maak bietjie seer die eerste keer, maar as 

jy ontspan sal jy dit later selfs geniet. Toe? So maak mens: jy lig die 

mondhoeke en flikker jou wimpers! 

(MISSK snork en stap nors weg na die agterverhoog. MIMI lag bietjie ongemaklik.) 

ANDRÉ: OK, OK, Maaaa, ek het so ‘n bietjie te hard met haar gespeel, maar ek 

doen haar eintlik net ‘n guns. Dis vir haar eie beswil. Om so suur te wees 

moet mens seermaak.  

MIMI: En jy is mos die soet outjie. 

ANDRÉ: Stroopsoet, heuningbek, ek.  

  

(MISSK is terug met twee koppies. Sy sit een versigtig voor MIMI neer.) 
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MISSK: Cappu! Ccino! (Sy glimlag vir MIMI.) Een koffie. (Sy plak dit voor André 

en frons vir hom.)  Bitter. (MISSK draai op haar hak om en stap stywerug 

weg.) 

ANDRÉ: (Hy raps met sy een hand die ander soos wanneer ‘n stout kind reggesien 

word.) En so is Boetie op sy plek gesit. 

MIMI: (Lag verlig.) Jy wou mos met haar sukkel. 

 (ANDRÉ gebruik die geleentheid om MIMI se hand op die tafelblad raak 

te vat.)  

ANDRÉ: Your little hand, so soft and kind. Your little heart, so warm and blind. 

MIMI: Wat sê jy?  

ANDRÉ: Ek sê dis tyd vir jou klas om te begin. 

MIMI: Watter klas, Meneer die dosent? 

ANDRÉ: “Mimi Bohème doen Bemarking 101.” 

MIMI: Gaan ek ryk word as ek jou kursus deurkom? 

ANDRÉ: Hoe ryk wil jy wees? 

MIMI: So ryk dat ek nooit iets anders hoef te doen as om in koffiekroeë te sit en 

na interessante mense te luister nie. Moet mens baie ryk wees daarvoor? 

ANDRÉ: Daar is ryk, daar’s stinkryk, en dan ruik die ryk. Dit lyk my Onse Mimi 

soek baie geld. 

MIMI: Nou dan moet ons begin. Wat vertel jy vir jou studente? 

ANDRÉ: (Moet vinnig dink.) Hm. Bemarking – ek vertel hulle bemarking begin 

wanneer iemand iets het wat hy so aantreklik maak dat iemand anders 

dink sy kan nie meer daarsonder lewe nie. Verstaan? 

MIMI: (Praat soos ‘n klein dogtertjie.) Jy moet asseblief stadig gaan, Meneer. Ek 

is mos nog nie heeltemal ‘n student nie. 

ANDRÉ: En daar sit jy nou en fladder jou wimpers. Sal ek ons kelnerin roep om te 

sien hoe dit gedoen word? (MIMI lag vrolik.)  Nou hoe moet ‘n dosent 

konsentreer op bemarking as ‘n mooi meisie so met hom maak? Waar was 

ek in elk geval? 

MIMI: Meneer het gepraat van wanneer iemand iets het waarsonder ‘n ander nie 

kan lewe nie. 

ANDRÉ: Ja, en wat moet die eerste iemand nou daaraan doen? Hy moet sy kanse 

met albei hande aangryp, albei hande, nie net die duime nie, verstaan jy, 

mooi Mimi? 
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MIMI: Wil Meneer die Dosent nou vir Mimi iets leer soos wie nie waag nie sal 

nie wen nie? 

ANDRÉ: Net so. 

MIMI: Wil Meneer die Dosent vir Mimi nou sommer haar eerste toets gee? 

ANDRÉ: Jy leer regtig vinnig, goeie en gedienstige studenteprinses. 

MIMI: Ek leer mos by die meester, Meester. 

ANDRÉ: Hm. En hoe moet ‘n mens jou nou toets? 

MIMI: (Nou meer ernstig.) Wel, iets op die trant van kanse met albei hande 

aangryp, en wie nie waag nie, en so aan. 

ANDRÉ: Ek is nou regtig nuuskiering. Het Mimi haar sleutel laat val? Is Mimi se 

kersie doodgeblaas? 

MIMI: E . . . André. (Huiwerig.) Jy sien, ek wil jou ‘n groot guns vra, maar jy 

moet dadelik sê as jy nie wil nie. Jy is regtig onder geen verpligting nie. 

ANDRÉ: Vra is vry en vry is lekker. 

MIMI: (Lag verleë). Oe, jy! Dis net – ons ken mekaar nog nie so lank nie, maar 

ek het iets nodig. Ek bedoel, ek het iemand nodig. 

ANDRÉ: En ek hou baie van benodig word, of is dit benodigd wees? 

MIMI: (Vinnig.) My niggie trou hierdie naweek, en ek moet iemand saamvat na 

die troue, en toe dog ek, as jy sal nie omgee nie, of jy saam met sal gaan. 

ANDRÉ: Omgee? Met my hand op my hart, of nee, liewer met my hand op jou hart 

– (Hy leun vorentoe en hou sy hand baie naby aan haar bors. Sy bloos en 

sit terug) – OK, dan hou ek my hand op sy ordentlike plek op my eie hart 

en sê watter groot eer dit sal wees om saam met jou troue toe te gaan. 

MIMI: (Sy lag verlig.) Regtig? Ag, dis gaaf van jou. Ek weet dis kort 

kennisgewing. Jy is seker jy gee nie om nie? Ek meen, dis Saterdag, en so, 

en dalk het jy al ander planne -  

ANDRÉ: Mimi, Mimi, Mimi. Saterdagmiddag, met jou handjie in myne - waar nou 

weer? 

MIMI: By my tannie-hulle se kerk. 

ANDRÉ: O gits, ek onthou nou. Ek het ‘n problem. My kar – my Lexus – is in die 

garage tot volgende week - 

MIMI: Dis OK. Die troue is by die kerk twee blokke van hier af, so ek kan jou 

hier kry – dit wil sê as dit jou pas. Dan stap ons soontoe. Dit begin vyfuur.  

ANDRÉ: Nou maar goed, ek kry jou hier so vieruur. Ons kan eers ‘n koffie drink. 
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(MISSK op met die rekening. Voor ANDRÉ kan betaal, vat MIMI die rekening en haal  

geld uit haar beursie.) 

 

MIMI: Nee, ek betaal vandag. Ek skuld jou vir die saamgaan troue toe. 

  

(Terwyl MISSK sukkel om die geld te tel, haal MIMI haar selfoon uit haar handsak. Sy  

staan vinnig uit haar stoel op en hou die selfoon vir MISSK uit.) 

 

MIMI: Neem asseblief ‘n foto van ons twee. 

 (MISSK sukkel met die selfoon. MIMI wys vir haar waar om te druk.) 

MISSK: O. So.  

  

(MIMI buk agter ANDRÉ sodat hulle gesigte naby mekaar is. MIMI let nie op dat  

ANDRÉ nie glimlag nie.) 

 

MISSK: Ek sê smile, hei. OK. (Sy neem die foto.) Nog een. Daarso. Dink dit het 

gekliek. 

  

(MISSK gee die selfoon terug en MIMI gaan sit weer. MISSK stap na die agterverhoog.  

ANDRÉ drink sy koffie baie stadig. Lig verdof op die koffiekroeg. Na ‘n ruk staan  

ANDRÉ op, groet sonder dat sy woorde gehoor word en stap regs af. MIMI bly sit en tik  

opgewonde op haar selfoon. Lig op in MINA se kamer. Sy skryf en lees in groot  

opgewondenheid.) 

 

MINA: Veels geluk, liewe Mimi! Daar kry jy toe vir Grootmeneer om saam met 

jou troue toe te gaan! ‘n Jong dosent, nogal! Na sy lesing in bemarking en 

wie nie waag nie - hy het nie juis ‘n keuse gehad nie. Nou gaan iemand 

soos André saam met jou. Sommer so. Lynette en Chantelle en Ansie gaan 

so jaloers wees. Hy is só iets vir die oog. En al die vrae wat jou ma en jou 

tannies altyd – nou gaan jy troue toe met André aan jou sy. Liewe Mimi, 

miskien gaan jy my nou leer hoe om dinge te doen – nou dat jy dinge self 

so maklik regkry. Dis daardie rooi skoene – die rooi lippe. Watse rok gaan 

goed genoeg wees - vir hom? (Sy kyk na haar selfoon.) Hierdie Facebook-
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foto – as jy nou meer vriende gehad het kon die hele wereld sien hoe julle 

twee saam lyk. Jy straal. Jy lyk of jy die Lotto gewen het. (Sy kyk 

aandagtig na haar selfoon.) Hy lyk – soort van ernstig. Hy lyk nie so 

vrolik soos gewoonlik nie. Dis natuurlik daardie simpel kelnerin – sy het 

hom laat frons, en toe sy neem – toe glimlag hy nie -  

  

(MINA skryf opgewonde verder terwyl die lig in haar kamer verdonker. MISSK stap na  

ANDRIES se kamer, en nadat sy klop maak sy die deur oop. ANDRIES lê en tik op sy  

selfoon.) 

 

MISSK: Die kos is reg. Jy kan kom eet, my kind. 

ANDRIES: Nie honger nie. 

MISSK: Jy eet nie goed nie, Driesie. (Pouse terwyl ANDRIES besig bly met sy 

selfoon.) Jy was vroeg terug van die klasse. (Pouse.) Jy wás vandag klas 

toe, né. (As ANDRIES net brom gee MISSK ‘n treetjie die kamer binne.) 

Andries – Seun – wat sê hulle as jy so, jy weet, net nou en dan klas toe 

gaan? (Pouse). Ek wil regtig weet, Andries. Wat sê hulle van jou daar by 

die plek, die mense wat vir jou klas gee - 

 (ANDRIES swaai sy bene af grond toe en sit op die bed.)  

ANDRIES: Dosente, Ma. Mens noem die mense wat vir jou klasgee dosente. En wil 

Ma regtig weet wat dink die mense van my? Kom ek vertel vir Ma: die 

dosente ken my nie. Maar daar is meisies wat dink ek is die Prins van 

Studente. Hulle dink ek is snaaks, sommer baie snaaks. Hulle wag vir my 

in koffiekroeë en hoop ek hou hulle koue handjies vas en wens hulle 

vriendinne kan hulle saam met my sien en hulle lag en lag hulle mal vir 

my grappe. 

MISSK: Nee, maar dis mooi my kind. (Pouse). So, jy kom nie eet nie? 

  

(ANDRIES sug en sak terug op die bed. MISSK trek die deur agter haar toe en stap  

verslae terug na die agterverhoog. Die lig helder op MINA se kamer. Sy kyk na haar  

selfoon.)  

MINA: Miskien moet ek iets by die foto skryf. Iets soos: (sy tik en lag vrolik.) 

“Mimi en Rodolfo in Mimosa. Dosent en student. En die koffie sing ‘n 

aria saam”. (Sy sit die selfoon onseker neer.) Of is dit bietjie te veel?  
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(ANDRIES kyk na sy tablet en spring dan vervaard regop, duidelik ontsteld.) 

 

ANDRIES: Wat de hel?  

  

(ANDRIES loop ‘n paar keer woedend op en neer in sy kamer.) 

 Wat’s verdomp fout met haar? 

  

(ANDRIES val gefrustreerd terug op die bed met sy kop in die kussing gedruk. MINA  

skryf voort maar sy lees nie meer hardop nie. Lig op in die koffiekroeg. MIMI het  

intussen die baadjie wat agter oor haar stoel gedrapeer is aangetrek sodat sy deftiger lyk  

vir die troue. Sy sit by die tafeltjie en kyk angstig na die ingang of André nie in aantog is  

nie. Sy kry ‘n spieëltjie uit haar handsak en loer of haar grimering en hare nog goed lyk.  

MISSK kom lusteloos op en sit ‘n koppie voor haar op die tafeltjie.)   

 

MISSK: Cappuccino. Nog iets? 

MIMI: E . . .  dankie. 

MISSK: (Bly staan.) Hy’s weer laat. 

MIMI: Ekskuus? 

MISSK: Ek sê, jou ou is altyd laat. 

MIMI: Hy’s nie regtig my ou nie. 

MISSK: (Brom). Could have fooled me.  

MIMI: Ekskuus? 

MISSK: Ek sê, O. 

  

(MIMI probeer koffie drink maar is pynlik bewus van MISSK wat agter haar stelling  

inneem en terselfdetyd nuuskierig en verveeld voorkom.) 

 

MISSK: Jy’s grand aangetrek. Julle het ‘n date, né. 

 (MIMI maak of sy besig is met haar selfoon en nie hoor nie.) 

MISSK: Julle gaan êrens heen waar mense smart is. Kyk jou mooi skoene. 

MIMI: Dankie. 

MISSK: Ek sê, julle gaan êrens saam – 

MIMI: (Gefrustreerd). Ja, OK! Ons gaan na my niggie se troue toe. 
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MISSK: Ek sê maar net – (Brom.) Geeez - 

  

(ANDRÉ kom ingestorm.  Al het hy ‘n baadjie en ‘n das aan, lyk hy uiters slordig. Hy het  

oop sandale aan sy voete en sy hare is deurmekaar.  MIMI spring op.)  

 

MISSK: (MISSK kyk geskok na hom.) Ouchie. 

MIMI: (Geskok.) André! Wat’s fout?  

 (André bly verwese staan.) 

MIMI: Wat het gebeur? Kom sit. Jy lyk asof jy – was jy in ‘n ongeluk? 

 (MIMI probeer hom aan die arm nader na die stoel trek maar hy sit hom 

teë en pluk sy arm weg.) 

ANDRÉ: Nee, los my. 

MIMI: Is jy OK? 

ANDRÉ: (Bitsig.) Nou hoekom sal ek nie OK wees nie?  

MIMI: (Paniekerig). Ons moet oor ‘n halfuur by die troue wees.  

MISSK: Kyk net hoe smart lyk sy. En jy lyk soos ‘n boemelaar of iets wat deur die 

skottelgoedwasser is. 

ANDRÉ: (Skerp aan MISSK.) Niemand het met jou gepraat nie! 

MISSK: (MISSK maak of sy onsigbaar is maar bly staan.) Jeepers - 

MIMI: (Teleurgesteld). Jy het vergeet van die troue. 

ANDRÉ: Ek het nie vergeet nie. 

MIMI: Maar jy’t gesê jy gaan saam met jy. 

ANDRÉ: (Moeilik.) Nou ja? Is ek dan nie hier nie? 

MIMI: Dis my niggie se troue. My familie gaan daar wees en jy . . .  

ANDRÉ: (Kwaai). Wat van my? 

MIMI: Dit is ‘n troue, en – 

ANDRÉ: O, ek sien. Ek lyk nie deftig genoeg vir jou nie. Reg? Ek lyk “anders”. 

MIMI: (Verward.) Anders? E . . . hoe bedoel jy? 

ANDRÉ: Ek lyk nie soos jy wil hê ek moet lyk nie. 

MISSK: (Snorklag vermakerig.) Niemand wil hê iemand moet soos jy lyk nie. 

ANDRÉ: (Skerp aan MISSK). Wat sê jy? 

MISSK: Ek sê, jy lyk nie eens shabby chic nie, sommer net gomtor goor. 

ANDRÉ: (Woedend). Gaan doen wat jy altyd doen. Gaan staan daar ander kant en 

krap in jou ore. Toe, loop! 
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MISSK: (MISSK draai verontwaardig weg maar bly naby die tafeltjie staan en 

maak of sy besig is die skinkbord woes skoon te vryf.) Weirdo. So touchy. 

MIMI: Dis nie nodig om so met haar te praat nie. Jy behandel haar altyd of sy nie 

saak maak nie. 

ANDRÉ: Het julle nog voorskrifte oor wat ek moet doen en nie moet doen nie?  

MIMI: (Floutjies.) Dis maar net, die troue begin amper en jy lyk nie asof jy - 

ANDRÉ: - nie deftig genoeg vir jou la-di-da familie nie. 

MIMI: Maar jy trek dan altyd so goed aan – 

ANDRÉ: En jy wil gaan spog met my. 

MIMI: Dit ís ‘n troue, my niggie s’n en my familie gaan almal - 

ANDRÉ: Ek háát troues. Dis net ‘n gehannahanna waar simpel mense rondstaan en 

hard probeer om nie verveeld te lyk nie.   

MIMI: (Onseker). Maar jy’t dan gesê - 

ANDRÉ: Ek het gesê wat jy wil hoor. En jy het alles opgeslurp. En nou het ek 

genoeg gehad van hierdie speletjie. (Hy draai weg om te loop.) 

MIMI: (Desperaat.) Nee, kom terug. Asseblief. As ek met niemand daar aankom 

– my niggies, my tannie - hulle gaan nie glo dat ek ooit iemand gehad het 

nie. 

ANDRÉ: Ag, assssseBAIEblief! Hou net op met kerm! 

MIMI: (Huilerig). Maar jy’t my vertel - 

ANDRÉ: Ek haat patete! 

MIMI: Wat bedoel jy? Ek dink nie jy weet - 

ANDRÉ: Julle jammergatte! Kyk net hoe lyk jy! (Hy ruk haar romp oor haar 

bobene. Die snye wys duidelik. MISSK loer oor sy skouer en hou geskok 

haar hand oor haar mond as sy die snye oor MIMI se bobene sien.) 

ANDRÉ: En jou arms hier bo rond lyk seker nog erger! Weggesteek onder jou 

moue. (Hy klap hard op haar bo-arms waar hy vermoed nog snye is.) Jy’s 

pateties, man. Wie sal enigiets met jou te doen hê? Hû? Hû?  

MIMI: (MIMI deins weg van hom en stryk haar romp terug oor haar bobene.) 

Hoe’t jy geweet? 

ANDRÉ: (Veragtend). Ag, man, ek ken jou tipe. Ek herken – (hy aarsel) - ek sou - 

  

(ANDRÉ draai weg en skud sy kop asof hy iets wegwens. MIMI kyk hom pleitend aan,  

dan laat sak sy haar kop in haar hande. MISSK kyk magteloos toe.) 
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ANDRÉ: (Woedend.) Ag, asseblief, moet net nie tjank nie! Jy’s nie nou die tragiese 

heldin in jou eie opera nie. Daar is niks tragies aan jou nie. Dis g’n 

wonder Mimi gaan dood aan die einde van La Bohème nie. Tering sny 

haar longe hier van binne af stukkend. Maar jy? Jy kerf jouself met jou eie 

twee hande. Op jou bene. Seker jou bo-arms ook. Jy sny jou vir die 

lekkerte. Of uit selfbejammering, of wat ook al. Ek gee nie om nie. Ag, 

boehoehoe! Swakkelinge se reaksie. Tranetranetrane. - 

MIMI: (Huilend.) Hoekom maak jy so met my? Wat het ek jou gedoen - 

ANDRÉ: Stoppit! Jy gaan my nie skuldig laat voel nie!  

MIMI: Maar ek wou net –  

ANDRÉ: Alles gaan altyd oor jou. Ons praat elke keer net oor jou. Mi mi mi mi mi. 

Wat weet jy van my af, hû? Toe, wat weet jy van my? 

MIMI: Jy’s altyd so snaaks, en dis lekker by jou - 

ANDRÉ: Maar nie vir my nie! Ek haat dit by my! 

(MIMI en ANDRÉ staar mekaar geskok aan. Stilte.) 

MIMI: Ek verstaan jou nie nou nie – 

ANDRÉ: Natuurlik verstaan jy my nie! Niemand verstaan my nie! Ek haat julle 

almal! 

MIMI: (Desperaat). Nee, wag nou, André, ek sien iets het jou ontstel. Ek het nie 

bedoel - kom sit, asseblief, dan praat ons. Toe, kom sit hier – 

ANDRÉ: Los my! Ek háát háát háát háát klouerige mense. Julle maak my siek! 

  

(ANDRÉ storm na regs agter waar hy bedremmeld in die halfdonker gaan staan. MIMI  

sak verslae terug op haar stoel. MISSK staan ‘n oomblik besluiteloos en onbeholpe en  

keer dan terug na haar plek op die agterverhoog. MIMI pak haar selfoon terug in haar  

handsak. MINA sukkel duidelik om te skryf, prewel ontsteld en trek gereeld woorde dood.  

Dan maak sy haar dagboek toe. MIMI tel haar handsak onseker op maar sy bly verwese  

sit. MINA sit op presies dieselfde manier so verwese soos MIMI. MISSK stap na MINA  

en hou die rooi blikkie na haar uit. MINA knoop haar bloes ver genoeg oop om haar  

skouer en bo-arm te ontbloot. Die snye wys duidelik onder die helder ligte. MINA vat die  

blikkie asof sy die stryd verloor het en haal die lemmetjie uit. MIMI staan op en kyk vir  

die eerste keer direk na MINA. MINA weifel en gooi die lemmetjie neer.)  

 

MINA: Nee!  
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(Sy spring op en stap met ferm treë verby MISSK na MIMI wat haar arms verwelkomend  

oopsprei. MINA en MIMI omhels in die middel asof hulle na jare versoen word. MINA  

deins weg asof haar bo-arms seerkry in die omhelsing.  

MIMI: Ag, ek is jammer! (MIMI staan verskonend terug.) Dis seker nog seer. 

MINA: Toemaar, een van die dae gaan dit heeltemal gesond wees. 

MIMI: Natuurlik. (Neem MINA se hande in hare.) Ons naam is Hermien. 

MINA: (Trek haar neus op.) Hm. Hermien. Ouma se naam. Mimi klink baie 

ouliker. 

MIMI: Ons gaan oulk genoeg wees sonder so ‘n la-di-da naam. 

(MINA knik haar kop en hulle stap hand-om-die-lyf regs af.  ANDRÉ het intussen  

omgedraai en stap bedremmeld van die agterverhoog weg, kruis die gang in die  

teenoorgestelde rigting as MINA, en gaan ANDRIES se kamer binne. ANDRÉ trek sy  

baadjie uit en gooi dit op die vloer. Hy skop sy sandale uit. Hy haal sy das af, trek sy  

hemp uit en gooi hulle ook op die vloer. Onder sy hemp het ANDRÉ ‘n identiese T-hemp  

aan wat net so verbleik is soos ANDRIES s’n. ANDRÉ gaan lê agter ANDRIES op die  

bed in dieselfde opgekrulde posisie. MISSK het intussen die lemmetjie opgetel en plaas  

dit in die rooi blikkie. MISSK gaan as Ma ANDRIES se kamer binne. Sy tel die klere van  

die vloer af op en sug as sy na ANDRIES/ANDRÉ se rug kyk.) 

 

MISSK: Andries? (Stilte). Driesie? Wil jy nie gaan fliek of iets nie? (Stilte.) Jy 

 kan vir iemand gaan kuier. 

ANDRIES: Ag, sal later. 

MISSK: Daar is nie ‘n later nie, Andries. Daar is net ‘n nou.  

(ANDRIES/ANDRÉ bly lê sonder om te antwoord en vou die kussing oor sy kop.) 

 

MISSK: Jy gaan nêrens nie, né. (Stilte. Sy sug.) Moet ek maar die lig afsit?  

 (ANDRIES/ ANDRÉ antwoord nie.  

MISSK: Nou, dan sê ek maar nag. 

(MISSK klap haar vingers. Alle ligte gaan onmiddelik af.  “Che gelida manina”begin  

speel en word algaande harder.) 

 

 

---oOo--- 
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NOTAS: 

 

 Die titel dui onder andere op die teenoorgesteldes wat oral in die lewe aangetref 

word. Dag en nag, lig en donker, bitter en soet, ens. 

 Andries/André het die tipiese “mood swings” van ‘n persoon wat aan bipolêre 

gemoedsversteuring ly. “Dag en nag” verwys onder andere ook na hierdie uiterste pole - 

sy oordadige vrolikheid en buitensporige geloof in sy eie vermoëns, teenoor die depressie 

wat dit vir hom moeilik maak om selfs net uit die bed te klim. Om hierdie rede is hy óf 

André, die sjarmante man in smaakvolle klere in die koffiekroeg, óf Andries, die 

jammerlike figuur vol selfhaat wat die hele tyd op sy bed lê en in die stuk net een keer 

opstaan, nl. toe hy woedend is oor die foto wat Mimi op Facebook gesit het.  

 MISSK* verteenwoordig ook uiterstes. Die Kelnerin wens sy het ‘n ander werk 

gehad en doen die minste wat sy kan. Sy is lomp en lusteloos en staan eenkant in die 

koffiekroeg en krap in haar ore. As Andries se ma is MISSK ‘n liefdevolle vrou wat nie 

heeltemal weet hoe kom haar depressiewe seun te hanteer nie. Die teenoorgestelde pool 

van die onbeholpe deernis van Ma is MISSK as die instaatsteller wat Mina help om haar 

self-mutilasie voort te sit sonder om empatie met Mina te hê.  Die sielkundige is tipies en  

professioneel. 

 Mina/Mimi verteenwoordig ook twee uiterstes; die een ‘n gebroke karakter wat 

haarself geweldig skade aandoen in ‘n poging om spanning te verlig, en die ander een 

wat kan voorgee dat sy ‘n selfversekerde jong meisie is. Mina se onsekerheid word 

vergestalt in haar self-mutilasie, en Mimi se knalrooi skoene en rooi lippe wys hoe sy 

haar skaamwees kan wegsteek in die dag. 

 Die feit dat die vier karakters (wat natuurlik net twee is) vasgevang bly in 

hulle eie spasies en ligkolle, is ‘n metafoor vir die gemaksone waarin elkeen van ons leef, 

al is dit nie vreeslik gerieflik en dikwels toksies. Mina slaag daarin reg aan die einde om 

uit haar kamer te beweeg en die verhoog te oorkruis waar sy haar ander helfte kan 

omhels – ‘n aksie wat op heling dui. Mina/Mimi maak ‘n moeilike keuse en stap die lig 

tegemoet. André, aan die ander kant, regresseer en gaan van die helder verligte 

koffiekroeg terug na sy slaapkamer waar hy en sy depressiewe helfte een word. Vir 

Andries/André bly dit nag. 
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* Indien die regisseuse dit oorweeg en die begroting dit toelaat, kan MISSK se rol 

uitgebrei word om ook die internet in te sluit. Indien hierdie roete gevolg word, kan 

Mimi se inskrywings op Facebook of André se soeke op Wikipedia (bv. notas oor La 

Bohéme) op ‘n groot skerm vertoon word sodat die gehoor sien wat die karakters besig is 

om op die web te lees. Die voordeel van MISSIK se uitgebreide rol is ‘n aanbieding wat 

tegnologies aanskouliker is. Die nadeel is dat dit ‘n foefie kan word wat die gehoor se 

aandag kan weglei van die intens persoonlike probleme van die karakters. 




