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TEMAMUSIEK (RING OF FIRE – JOHNNY CASH). TONEEL 1: DOOF NA BESIGE 

KOFFIEWINKEL. VROEG MIDDAG. 

1. TRUDIE : Dis weer jou lucky day, Amanda. 

2. AMANDA : Praat jy, Trudie! Vir ’n Woensdag bars die plek weer uit sy nate. 

3. TRUDIE : Ek praat nie van die coffee shop nie, man. Die argitek het weer kom 

lunch. 

4. AMANDA : Regtig?  

5. TRUDIE : Ja, daar by tafel vyf. Agter die man met die geel jersey. 

6. AMANDA : My genade, ek het hom nie eens sien inkom nie. Wonder wie is 

vandag by hom? 

7. TRUDIE : Dit lyk soos ’n baie ryk boer. Kyk net die grand vellies. 

8. AMANDA : Die plaashuis kort seker ’n makeover. 

9. TRUDIE : Of ’n fancy tasting room op ’n wynplaas. Dit lyk soos ’n druiweboer. 

10. TREVOR : (KOM NADER) Is julle twee al weer besig om bog stories uit te dink 

oor die stomme kliënte se lewens? 

11. TRUDIE : Is dit nou die tyd om hier aan te kom, Trevor Beukes? 

12. TREVOR : Middag vir jou ook, my vroutjie. 

13. TRUDIE : Amanda het jou al vroe môre gewhatsapp vir die strawberries en jy 

slat nou eers hier uit. 

14. TREVOR : Maar my dadeltjie, ek kan mos nie net kom en gaan soos ek wil nie, 

jy weet dit tog. Amanda het gevra ás dit vandag op my pad is of ek 

dálk vir haar aarbeie sal saambring. As ek geweet het dis dringend, 

het ek mos plan gemaak. 
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1. AMANDA : Dankie vir die aarbeie se optel, Trevor en jy’s reg, dit was nie so 

dringend nie.  

2. TREVOR : Dis ’n groot plesier, Amanda. Sien jy nou Trudie, jy is verniet so 

opgewerk. 

3. TRUDIE : ’n Opwerkery oor jou is nooit verniet nie, Trevor Beukes. Nou kry 

jou ry. Party van ons werk actually vir ’n lewe. 

4. TREVOR : En ek werk nie vir ’n lewe nie? 

5. AMANDA : Haai sies Trudie, dit is darem lunchtime. Gaan haal vir jou man van 

die vars gebakte croissants. Om dankie te sê vir jou moeite met die 

aarbeie, Trevor. 

6. TREVOR : Jitte Amanda, dit sal nou lekker wees. Met ekstra kaas asseblief, my 

dadeltjie. 

7. TRUDIE : (BROM) Ja, toe, ek sal gaan haal, maar net omdat die baas van die 

plek so gesê het. (BEWEEG WEG) Jy kan maar vergeet van die ekstra 

kaas. Jy vreet ons besigheid se profit op! 

8. TREVOR : Eina, my hart! (LAG) 

BYKLANKE : BEWEGING DEUR SWAAIDEURE IN A/G. 

9. AMANDA : Ag sy spot net, Trevor. 

10. TREVOR : Ek weet ja, ek het nou al vrede gemaak met daai vlymskerp tong. 

11. AMANDA : Ek hoop nie die aarbei plaas was te ver uit jou pad nie? 

12. TREVOR : Nee wat, ons moes by ’n plaasskool daar naby gaan inspeksie doen. 

Daar is nuwe ablusie geriewe gebou. Die arbei plek was so te sê op 

ons pad. 
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1. AMANDA : Oukei, dan het dit goed uitgewerk. 

2. TREVOR : (SUG SWAAR) Ja, ou Amandatjie. Ek sê jou, as dit nie vir die 

munisipaliteit se goeie pakket was nie, het ek lankal opgehou werk. 

Enige mens se beker kan ook net soveel vat voor hy oorloop. 

BYKLANKE : BEWEGING DEUR SWAAIDEURE IN A/G. 

3. TRUDIE : (BEWEEG NADER) Moan jy al weer hoe hard jy moet werk, Trevor 

Beukes? 

4. TREVOR : Haai my duifie, dis mos nie moan as mens die waarheid praat nie. 

5. TRUDIE : Al waarheid in jou gekerm, is dat de munisipaliteit goed agter jou 

kyk. Hier is jou croissants. 

6. TREVOR : Oe dankie-dankie! Dit gaan sal nou heerlik afgaan. 

7. AMANDA : Ons kan vandag weer nie voorbly met Trudie se croissants nie. Dit 

bly maar ’n treffer. 

8. TRUDIE : Jou argitek en die boertjie het ook glad croissants saam met koffie 

bestel. 

9. AMANDA : (LAG) Mý argitek nogal! 

10. TREVOR : Is hy weer hier vandag? 

11. TRUDIE : Ja, doer sit hy. 

12. TREVOR : Wragtig! Daar sit die klong. 

13. TRUDIE : Kon jy toe al meer info oor hom kry, Trevor? Jy spy mos so lekker 

vanuit jou office op die mense langsaan. 

14. TREVOR : Nee, nie regtig nie. Met die afgelope week se reën het die span 

langsaan maar min uitgekom dak toe vir smoke breaks. 
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1. AMANDA : Rook hy? 

2. TREVOR : Een van daai elektroniese gedoentes ja, maar dit lyk nie ernstig nie. 

3. TRUDIE : Moet dit tog nie vir Wikus sê nie, dan sê hy weer hulle is ’n match 

made in heaven. 

4. AMANDA : Ja, Wikus is mos deesdae vape-mal. 

5. TRUDIE : Ek het hom gister hier agter in die kombuis gevang bolle wolke oor 

die pies blaas. Ek het hom amper met die koekroller bygekom. 

6. TREVOR : Wat laat Wikus elk geval dink die argitek speel vir sy span? Is dit oor 

die man se lang hare? 

7. AMANDA : Wikus sê die argitek se mannerisms gee hom weg. Wat ook al dit 

beteken. Wikus tel hom blykbaar op op sy gaydar. 

8. TREVOR : Sy watse ding? 

9. AMANDA : Gaydar.  

10. TRUDIE : Wikus sê hy het ’n ingeboude radar wat kan aanvoel as iemand ook 

gay is, man. Sommer ’n klomp twak. 

11. AMANDA : Ai Trudie, hoe sal ons dan nou weet of dit twak is? 

12. TRUDIE : Óf dit is twak óf sy “dar” is gebreek, want volgens Wikus is elke 

tweede mens wat hier by die coffee shop instap gay. 

13. TREVOR : Hy is maar net desperaat vir liefde. 

14. AMANDA : Té desperaat, ja. 

15. TRUDIE : Ja, soos hy partykeer met die customers flirt laat mens skaam kry. 

16. AMANDA : Gelukkig maak sy persoonlikheid en sin vir humor daarvoor op. 

Anders sou hy die hele spul al by die deur laat uithol het. 
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1. TREVOR : Smaak my dis tyd dat ek weer die moffie ’n slag op sy plek sit. 

2. TRUDIE : Asseblief nie! Anders loop Wikus weer heeldag dikbek hier onder 

ons voete rond. 

3. AMANDA : Ek stem. Los bietjie vir Wikus uit en ek dink nie jy moet die woord 

moffie so ydellik gebruik nie, Trevor. 

4. TREVOR : Maar dis onskadelik! Ons trek net mekaar se siele uit en Wikus weet 

ek grap. 

5. TRUDIE : Nee, los mekaar se siele af. Julle maak net vir ons ekstra troubles as 

julle so met mekaar aangaan. Hier is genoeg stress soos dit is. 

6. TREVOR : Gepraat van stress, het iemand toe gereageer op jou advertensie vir 

’n vennoot, Amanda? 

7. AMANDA : (SUG) Daar was tot dusvêr drie kandidate, ja. Ek het reeds met twee 

gepraat. Die derde persoon kom my Vrydag sien. 

8. TREVOR : Jy klink nie juis optimisties nie. 

9. AMANDA : Daar is niks fout met die aansoekers nie. Almal het die regte 

kwalifikasies en agtergrond, maar hierdie ding bly moeilik vir my. 

10. TREVOR : Dis te verstane. Jy het hierdie plek op jou eie begin en opgebou tot 

waar hy vandag is. Jy mag maar versigtig wees wie se vingers jy in 

hierdie pie toelaat, by wyse van spreke. 

11. TRUDIE : Ek sê nog steeds jy moet vir Wikus vennoot maak. Hy is after all jou 

nefie en hy kom ’n lang pad saam met Amandafiek. Hy het dan die 

plek se naam uitgedink ook. 

12. TREVOR : Ons kan dit so hoor, ja. Amandafieque! 
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1. AMANDA : Goddank sy obsessie met die Franse taal was net ’n fase, anders het 

hy sweerlik elke dis ook een of ander eksotiese Franse naam gegee. 

2. TRUDIE : Amandafiek pas die coffee shop perfek. 

3. TREVOR : Ek sal nou nie hardop daaroor hoes nie, maar die moffie het nogal 

mooi gedink met die naam, ja. 

4. AMANDA : Trevor! 

5. TRUDIE : Ja, man. Kry nou ent met daai sê. Netnou hoor ’n customer jou en 

neem aanstoot. 

6. TREVOR : Ja, oukei dan.  

7. TRUDIE : So hoekom maak jy nie net vir Wikus partner en kry klaar nie? 

8. AMANDA : Ek het al daaraan gedink, ja, maar Wikus is op die oomblik te veel 

van n free spirit. Ek kort iemand met standvastigheid.  

9. TREVOR : En ruggraat. 

10. TRUDIE : A suka wena man, Trevor. Hoe kan die kind nie ruggraat hê nie? 

11. TREVOR : Die klong is so van koers af soos ’n verkleurmannetjie op ’n 

reënboog. Hy is amper dertig en het al met drie verskillende 

studierigtings begin en nog nie een voltooi nie. Én sy keuse om net 

halfdag hier te werk het niks te doen met sy kastige studies nie. Sy 

handjies vou baie vinnig rond as daar hard gewerk moet word. 

12. TRUDIE : Hoor wie praat van ronde handjies en harde werk! Jy sit en stapler 

heeldag papiere vir die health department.  

13. TREVOR : Haai nee man Trudie, nou praat jou sommer bog. 
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1. TRUDIE : Whatever. Dis anyway weer tyd om terug te gaan na jou stapler toe. 

Lunchtime is verby. 

2. AMANDA : Hy’t dan skaars aan sy croissants geraak. 

3. TREVOR : Toemaar Amanda. As ’n man deur sy vrou soos ’n sleg hond 

weggejaag word, verloor hy sommer sy eetlus. 

4. TRUDIE : As ek nie die vuur onder jou warm maak nie, sal jy heeldag hier 

staan en klets en die plek se deure is nie oop om jou te entertain nie. 

5. TREVOR : (SPEELS) Gelukkig weet ek die dieselfde vuur wat jy nou so wreed 

onder my warm maak, brand later passievol op my lippe as jy my 

weer vasdruk vanaand by die huis! 

6. TRUDIE : Moenie vir jou stuitig hou nie! 

7. AMANDA : Ai julle twee.(LAG) Trevor, ek moet gou kaasfabriek toe gaan as jy 

saam met my ’n lift terug munisipaliteit toe soek? 

8. TREVOR : Dit sal gaaf wees ja, dankie Amanda. 

9. AMANDA : Nou toe, as jy reg is, kan ons sommer nou ry. Trudie jy sal ’n ogie 

hou nè? 

10. TRUDIE : Yes, my dear. 

11. AMANDA : Ek wil sommer gaan kyk of die drukkers al klaar is met ons nuwe 

spyskaarte, maar ek is voor toemaaktyd terug. 

12. TRUDIE : Reg so, maar ek dink nie Trevor moet saam met jou ry nie. Dit sal 

beter wees as hy terug werk toe stap. 

13. TREVOR : Ek is baie lief vir jou ook, my wyfie. Sien jou vanaand by die huis. 

14. TRUDIE : Ja, koebaai jou ou stallion. 
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MUSIEKBRUG. TONEEL 2: DOOF NA LAATMIDDAG IN KOFFIEWINKEL SE 

KOMBUIS. GELUIDE VAN KOFFIEWINKEL IN VER A/G. 

1. WIKUS : (ROOK ELEKTRONIESE SIGARET TERWYL HY MET TRUDIE 

PRAAT) Waarheen sê jy is Amanda? 

2. TRUDIE : Kaasfabriek en drukkers toe. 

3. WIKUS : O oukei. 

4. TRUDIE : Staan en blaas anderkant toe, man! Ek weet elk geval nie hoekom jy 

met daai duiwelsding hier in my kombuis staan en mors nie. 

5. WIKUS : Die vape se rook kom nie naby jou kos nie, man. Dit gaan hier by die 

venster uit. 

6. TRUDIE : Maak die venster groter oop. Ek trust nie die bollings wolke wat by 

daai ding uitkom nie. 

BYKLANK : WIKUS MAAK ’N VENSTER OOP. 

7. WIKUS : Tevrede? 

8. TRUDIE : (MOMPEL) Ook maar goed die customers kan jou nie hier agter sien 

nie. (NORMAAL) Vir wat wag jy? 

9. WIKUS : Een Hupstoot-hoenderslaai vir tafel drie. 

10. TRUDIE : Yolanda is besig daarmee. Sy sal seker nou klaar wees. 

11. WIKUS : Asseblief tog, ja, want die tannie lyk baie haastig. 

12. TRUDIE : Het jy al weer gestaan en derms ryg met die customer? 

13. WIKUS : Nee, Trudels. Die vrou het skaars haar sit gekry toe bestel sy. Sy het 

nie eens na die spyskaart gekyk nie. 

14. TRUDIE : So sy is ’n regular?  
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1. WIKUS : Eerste keer dat ek haar sien, maar sy moes al hier gewees het as sy 

van ons Hupstoot-hoenderslaai weet. 

2. TRUDIE : Kyk daar, Yolanda is klaar met jou slaai. Laat waai. 

3. WIKUS : Yes boss! 

4. TRUDIE : En bly daar voor tot Amanda terug is. Jy kan nie die waiters op hulle 

eie los nie. 

5. WIKUS : Yes boss! 

BEWEGING DEUR SWAAIDEURE. TONEEL 3: DOOF NA BESIGER 

KOFFIEWINKEL.  

6. WIKUS : Een Hupstoot-hoenderslaai met groen vye en ’n tikkie rooi peper vir 

die beste hupstoot in jou dag! 

7. ROSALEE : (KORTAF) Dankie. 

8. WIKUS : Sal dit al wees vir jou? 

9. ROSALEE : Ja. (POUSE) Of wag! 

10. WIKUS : Ja? 

11. ROSALEE : Ek sien ’n mens kan in groot maat by julle bestel. Beteken dit julle 

cater vir funksies ook? 

12. WIKUS : Ons het nog net een of twee funksies gedoen, maar dit is beslis ’n 

rigting waarna toe ons beweeg, Mevrou. 

13. ROSALEE : My naam is Rosalee. 

14. WIKUS : Goed, Rosalee, as jy vir my sê wat jy beplan, kan ons vinnig vir jou 

iets uitwerk. 
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1. ROSALEE : Fantasties! Ek is nie seker wat ek als gaan nodig hê nie, maar dit is ’n 

baie special event, so die eetgoed kan nie afsteek nie. 

2. WIKUS : O maar dis vanselfsprekend! Wat is die okkasie? 

3. ROSALEE : My verlowing. 

4. WIKUS : Aitsa! Baie geluk! 

5. ROSALEE : Ag dankie. Ek kan dit self nog nie glo nie. 

6. WIKUS : So wanneer hou ons partytjie en hoe lyk die ring? Ag verskoon my 

voorbarigheid, Rosalee, maar sulke dinge maak my mos kinderlik 

opgewonde! 

7. ROSALEE : (LAG STROEF) Ja, dinge is bietjie complicated. Tegnies is ek nog nie 

verloof nie, maar dis net ’n kwessie van tyd. 

8. WIKUS : (VERWARD) Oukei? 

9. ROSALEE : Ons is al lank saam en die logiese volgende stap is verlowing, reg? 

10. WIKUS : (ONSEKER) Ja, seker. 

11. ROSALEE : Anyway, ek het per ongeluk op die ring afgekom. Dit was mooi 

netjies in sy onderklere laai weggesteek.  

12. WIKUS : So hy weet nie jy het die ring gesien nie? 

13. ROSALEE : Nee, hy weet nie, maar ek is doodseker daarvan Luan is besig om 

iets extravagant te beplan om die groot vraag te pop! 

14. WIKUS : (SKEPTIES) En jy weet definitief dit is ’n verloofring? Vir jou? 

15. ROSALEE : Ja waarvoor anders sal my kêrel ’n ring in sy laai wegsteek? 
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1. WIKUS : Nee kyk my mens, ek is all for optimism en positive vibes, maar 

miskien moet jy wag tot hy die vraag vra voor jy begin partytjies 

reël? 

2. ROSALEE : (VIES) Ek weet hy gaan my vra. 

3. WIKUS : Oukei. 

4. ROSALEE : Weet jy wat, los dit. Ek sal iemand anders vir die catering kry. Bring 

asseblief my rekening. Ek het my eetlus verloor. 

5. WIKUS : (VERSIGTIG) Jammer, Rosalee. My bedoeling was nie om jou te 

ontstel nie. 

6. ROSALEE : Wel, jy het dit reggekry. Wie gee jou die reg om jou neus in klante se 

sake te druk? My rekening, asseblief. 

7. WIKUS : Ek het nie juis my neus in enige sake gesteek nie, want... 

8. ROSALEE : (VAL WIKUS IN DIE REDE. HARD) My rekening! 

9. WIKUS : (WEG VAN MIK) Sekerlik. 

10. ROSALEE : (INTIEM) Sal die mannetjie nou vir hom astrant hou met my! (KLIK 

TONG VIES) Natuurlik sal daar ’n verlowing wees. Ek moet net die 

ring van die juwelier af terugkry voor Luan my uitvang. Ek brand 

om te weet waarvan dit gemaak is en hoeveel dit werd is. 

11. WIKUS : (BEWEEG TOT OP MIK) Hier is jou rekening. (SIT BOEKIE MET 

REKENING NEER) Kan ek die slaai in ’n takeaway bakkie sit? 

12. ROSALEE : Nee los en jy kan maar vergeet van ’n tip. Jou diens was pateties. 

(VOU DIE BOEKIE OOP) En wat’s dit dié? 
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1. WIKUS : Dis ons besigheidskaartjie ingeval jy van plan verander en ons wil 

gebruik vir jou partytjie. 

2. ROSALEE : Hmpf! Jy het high hopes. 

3. WIKUS : (SARKASTIES) Soos ek sê, ek is all for positive vibes. 

BYKLANKE : ROSALEE STOOT STOEL TERUG EN STAAN OP. 

5. WIKUS : Hoop ons sien jou gou weer! 

6. ROSALEE : (WEG VAN MIK) Dream on! 

7. WIKUS : (SKREE AGTERNA) Mooi dag vir jou ook! 

8. TRUDIE : (SAG) En dít nou? 

9. WIKUS : Ek het so bietjie op haar batterye gepiepie en toe wip sy haar. Niks 

ernstig nie. 

10. TRUDIE : Ek is te bang om te vra. Wat nou van die Hupstoot-hoenderslaai? 

11. WIKUS : Daai girl kort nie ’n hupstoot nie, sy kort ’n reality check. Ek sal die 

slaai later eet. Ten minste het sy daarvoor betaal. 

12. TRUDIE : As jy wil kan Yolanda vir jou eiers by die slaai sit. Ons sit met ’n 

massive stock eiers. 

13. WIKUS : (VERWARD) Hoe so? 

14. TRUDIE : Nee, al die eiers wat jy so te lê het oor die klante se doen en late. 

15. WIKUS : Haha, baie snaaks, Trudie. 

16. TRUDIE : Ek wed jou ’n strawberry smoothie dis hoekom daai vrou hier 

uitgestorm het. Jy het nou weer personal geraak oor iets wat niks met 

jou te doen het nie. 
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1. WIKUS : Die vrou kom toevallig op ’n ring af in haar boyfriend se kas en dink 

hy gaan die groot vraag pop.  

2. TRUDIE : Nou wat’s fout daarmee? 

3. WIKUS : Dit kan mos gevaarlik wees om net sulke afleidings te maak! Netnou 

is die ring nie eens vir haar bedoel nie. 

4. TRUDIE : En jy het dit vir haar gesê? 

5. WIKUS : Jip. 

6. TRUDIE : Haai nee Wikus man! En hoe weet jy anyway van die ring wat sy 

gekry het? 

7. WIKUS : Sy’t my self gesê. Sy is klaar besig om ’n moerse party te beplan met 

fancy catering en als en sy wou weet of ons sulke events cover. 

8. TRUDIE : En nou kan ons natuurlik daarvan vergeet dat sy ons sal gebruik. 

9. WIKUS : Sy sal terugkom as dit vir ons bedoel is. Dis nie die punt nie, Trudels. 

Kan jy jou indink die drama wat op daai vrou gaan toesak as sy klaar 

die hele troue en als gereël het en die man se plan is om nié verloof te 

raak nie? 

10. TRUDIE : Ag man, jy likes net van drama. Gepraat van. Hoe gaan dit met die 

eksamen? 

11. WIKUS : Ek het nog net drie vakke oor, dan is ek klaar. 

12. TRUDIE : So jy reken jy sal hom hierdie jaar kan klaarmaak? 

13. WIKUS : Ek glo so, ja. 

14. TRUDIE : En dan? Gaan jy dan begin act in movies? 
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1. WIKUS : Wel, dis die plan, maar dit gaan nie sommerso gebeur nie. Dit kan 

jare vat voor ek eers my voete in die acting business vind. 

2. TRUDIE : En wat gaan jy doen tot jy jou voete gevind het? 

3. WIKUS : Seker maar hier uithelp. Hoekom al die vrae, Trudels? Dit klink dan 

nou jy wil my acting career jinx nog voor dit begin het. 

4. TRUDIE : Ek vra maar net. Ek het vir Amanda ’n voorstel gemaak dat sy jou 

oorweeg as partner by die coffee shop. 

5. WIKUS : Jy het wát gedoen? 

6. TRUDIE : Vir wat is jy verbaas? Jy kom van dag een af saam met Amanda en 

die business. Jou hart is seker net so invested in die plek soos hare? 

7. WIKUS : My liewe niggie sal dit nooit doen nie. Bless her loving soul, maar sy 

is te vol tjol. En sovêr ek weet soek sy iemand met finansiële 

agtergrond en kennis. 

8. TRUDIE : Maar jy het mos bietjie van daai. Het jy dan nie somme geleer toe jy 

die hotel management kursus gedoen het nie? 

9. WIKUS : Net basiese rekeningkunde, ja en jy vergeet ek het nie die kursus 

klaargemaak nie. Amanda soek iemand met die papiere én die 

kwalifikasie. 

10.  TRUDIE : Dit sal ’n jammerte wees as sy ’n wild vreemdeling moet inkry. 

11. WIKUS : Ag, ons sal hom ook weer gewoond raak. 

12. TRUDIE : (LAG) Hom? 
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1. WIKUS : Ja, dis mos net logies dat sy ’n man as ’n vennoot aanstel. Hier is 

klaar genoeg dames, die besigheid se equilibrium moet gebalanseer 

word. Hopelik is hy single en iets vir die oog ook. 

2. TRUDIE : En jy het die customer aangevat oor sy die kar voor die perde inspan 

met die engagement party? 

3. WIKUS : Ag ’n mens mag droom, Trudels. My soul mate is sterk op pad- ek 

voel dit so aan my kuif! 

4. TRUDIE : Gepraat van hare, die argitek en sy shoulder lengths was hier. 

5. WIKUS : (TELEURGESTELD) Ag nee! Wanneer? 

6. TRUDIE : Net voor lunch. Jy het hom net-net gemis. 

7. WIKUS : Dêmmit, dis ook net my luck! Daai Jason Momoa lookalike spook 

omtrent in my gedagtes.  

8. TRUDIE : Watse Jason? 

9. WIKUS : Man, die akteur wat in Aquaman speel. Weet ons nou al wat die 

argitek se naam is? 

10. TRUDIE : Nee. Trevor sê met die week se reën was die argitekte min uit hulle 

office. Maar Trevor sê die argitek rook ook die duiwelsding wat jy 

doen. 

11. WIKUS : Oh really? (GRINNIK) Can hê be my match made in heaven? 

12. TRUDIE : (LAG) Ek het nogal vir Amanda gesê jy sal so sê. 

MUSIEKBRUG. TONEEL 4: . DOOF NA LAATMIDDAG IN STILLER 

KOFFIEWINKEL. 

13. TRUDIE : Goeiemiddag. Kan ek help? 
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1. WILMIEN : (BEWEEG IN TOT OP MIK) Ja, iemand het vir my gesê julle hou van 

daai klein melktertjies aan. 

2. TRUDIE : Die melktert minis, ja. 

3. WILMIEN : Kan ek dalk ’n dosyn kry, asseblief? 

4. TRUDIE : Sal dit al wees, Mevrou? 

BYKLANKE : WILMIEN TIK OP SELFOON. 

5. TRUDIE : (INTIEM) Sal die vrou nou so besig wees op die cellphone dat sy my 

nie hoor nie. (HARDER) Mevrou? 

6. WILMIEN : (HOU OP TIK) Jammer. Ja? 

7. TRUDIE : Sal dit al wees? 

8. WILMIEN : Sal wat al wees? 

9. TRUDIE : Die dosyn melktert minis, Mevrou. 

10. WILMIEN : (LAG) O ja, dit sal al wees. En noem my sommer Wilmien. Ek’s nie ’n 

mevrou nie. 

11. TRUDIE : Jammer, my fout. Daar is so ’n mooi ring aan jou ringvinger dat ek 

aangeneem het jy’s getroud. 

12. WILMIEN : Ag, dié ou ding? (GIGGEL) Dis sommer iets waarmee ek rondspeel. 

13. TRUDIE : (WEG VAN MIK) Dit lyk na ’n duur speelding. 

BYKLANKE : WILMIEN TIK WEER OP SELFOON. 

14. TRUDIE : As ek die dosyn melktertjies afgemaak het, bly hier nog twee tertjies 

oor. (TERUG OP MIK) Ek sit hulle sommer vir jou by, anders staan 

hulle en uitdroog tot môre. 
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1. WILMIEN : (HOU OP TIK) Ekskuus? Ag, jammer man. Ek moes gou hier 

antwoord. 

2. TRUDIE : Als reg. Ek sê ek sit twee melktertjies by. Dis gratis. 

3. WILMIEN : Ag dankie. Jy’s ’n skat, eh... 

4. TRUDIE : Trudie.  

BYKLANKE : TRUDIE LUI ITEMS OP OP KASREGISTER. 

5. TRUDIE : Dit sal R150 wees, dankie. 

6. WILMIEN : Dankie, Truia.  

BYKLANKE : WILMIEN KRAP IN HANDSAK VIR BEURSIE 

7. WILMIEN : Ek wonder... 

8. TRUDIE : Ja? 

9. WILMIEN : Miskien kan jy vir my raad gee, Truia. 

10. TRUDIE : (GRINNIK) Ek luister. 

11. WILMIEN : Ek sien vanaand my boyfriend se ouers. Die melktertjies is eintlik sý 

gunsteling, maar ek het gedink dit sal ’n goeie bederf wees vir almal. 

Wat dink jy? 

12. TRUDIE : Sjoe, ek sal mos nou nie kan sê nie. Waar ontmoet julle? 

13. WILMIEN : Ons kry mekaar by die seekos restaurant in Derde Laan. 

14. TRUDIE : Oh, dis baie grand daar, ja. Maar die plek het mos hulle eie dessert 

menu. Sal dit nie snaaks wees as jy die melktert daar aanbring nie? 
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1. WILMIEN : Dis mos nie vir nagereg nie. Meer ’n bederf. (FLUISTER) Sien, hy bly 

nog by sy ma-hulle. So ek het gedink as ek die melktertjies vir die 

tannie gee, is dit nie net ’n geskenkie vir haar nie, maar ook ’n bederf 

vir hom. 

2. TRUDIE : Ah, ja ek sien wat jy bedoel. So jy dink nie ’n bos blomme gaan ’n 

beter geskenk wees vir die ma nie? 

3. WILMIEN : Nee. Blomme verlep en netnou is sy allergies of iets, jy weet? En met 

die melktertjies sal dit mos sommer vir haar wys ek gee hom vir haar 

seun ook. 

4. TRUDIE : (INTIEM) Jy kan netsowel die melktert direk vir die boyfriend gee.  

5. WILMIEN :  Ekskuus? 

6. TRUDIE : Nee, ek sê dan moet ons vir die bakkie ’n mooi lint ombind dat dit 

soos ’n propperse gift lyk. 

7. WILMIEN : Jissie, dit sal gaaf wees! Kan jy dit doen? 

8. TRUDIE : Vir seker ja. (WEG VAN MIK) Laat ek net sien watse kleur lint hier 

is...goud...blou... rooi... 

9. WILMIEN : (OPGEWONDE) Goud en rooi! Dit sal perfek wees. Amper soos ’n 

Kersfees vibe! 

10. TRUDIE : Kersfees in Junie, ja.(LAG) 

11. WILMIEN : Jy het nie dalk van daai klein goue klokkies wat mens aan die linte 

kan hang nie? Of nee, dit sal net too much wees. 

12. TRUDIE : (TERUG OP MIK) So ja, hier is die lint. Ek bind dit gou vir jou. 

13. WILMIEN : Ag dankie Truia, dit gaan so oulik lyk. 
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1. TRUDIE : Trudie. 

2. WILMIEN : Hu? 

3. TRUDIE : Toemaar. Daarsy!  

BYKLANKE : TRUDIE SIT ITEMS IN PAPIERSAK. 

4. TRUDIE : Ek sit dit sommer vir jou in hierdie kardoes ook.  

5. WILMIEN : Perfek! Hoeveel sê jy sal dit wees? 

6. TRUDIE : R150, asseblief. 

BYKLANKE : WILMIEN KRAP WEER IN HANDSAK VIR BEURSIE 

7. WILMIEN : Wag, ek het actually kontant.  

BYKLANKE : RING WAT VAL IN A/G. 

8. WILMIEN : So ja, hier is die geld, Truia.  

9. TRUDIE : Dankie. 

10. WILMIEN : Dankie vir jou en jou moeite met die lint en als. 

11. TRUDIE : Dis ’n groot plesier, Wilmien. Geniet die ete vanaand. 

12. WILMIEN : (BEWEEG WEG) Ek sal, dankie Truia. Totsiens! 

13. TRUDIE : T-R-U-D-I-E! (SUG. INTIEM) Ag wat maak dit anyway saak? Jou kop 

is so vol muisneste. 

14. AMANDA : (BEWEEG IN) Sy sweef omtrent hier uit, nè. 

15. TRUDIE : Ja, die liefde het haar blind én doof. Trudie is dan nou glad Truia! 

16. AMANDA : (LAG) Ag wat, dit klink naby genoeg. Dis vyfuur, ek gaan toemaak. 

17. TRUDIE : Reg so, Amanda. Ek begin solank opruim in die kombuis. Waar’s 

Wikus? 

18. AMANDA : Hy pak die kaas weg agter in die kombuis. 
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1. TRUDIE : (AF MIK) Hy skuld my ’n strawberry smoothie. 

2. AMANDA : Hoekom? 

3. TRUDIE : Want hy het weer sy neus in ’n customer se sake gesteek. (DOOF 

UIT) 

4. AMANDA : (INTIEM) Ag genade tog! Party dae wonder ek of Wikus se personal 

touch met die klante nie meer van ’n irritasie as enige iets anders is 

nie.  

BYKLANKE : AMANDA SKOP RING RAAK. 

5. AMANDA : Wat’s dit? (WEG VAN MIK) Laat ek buk en kyk. My genade. Dis ’n 

ring. ’n Baie mooi ring. Dit lyk duur. Iemand moes dit seker laat val 

het. Net gou toesluit en dan vir Trudie en Wikus vra of hulle iets 

hiervan weet. 

MUSIEKBRUG. TONEEL 5: DOOF NA AMANDA SE WOONSTEL. VROEGAAND. 

6. WIKUS : Cheers! Op nog ’n goeie week in Amandafiek. 

BYKLANKE : GLASE WORD GEKLINK. 

7. AMANDA : Cheers! Jissie, wanneer laas het ek sjampanje gedrink? 

8. WIKUS : Selfde hier. As ek hom nie verniet kry soos vandag nie, drink ek dit 

nie. 

9. AMANDA : (VAT ’N SLUK) Waar het jy dit gekry? 

10. WIKUS : Een van my flatmates was by ’n troue verlede week. (VAT ‘N SLUK) 

Dit was ’n open bar en die bruid se pa het blykbaar na die tyd 

leftover drank uitgedeel. 

11. AMANDA : Mind you, dis waar ek laas sjampanje gedrink het. By ’n troue! 
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1. WIKUS : (GESKOK) Moenie vir my sê dit was by Jolanda se troue nie!? 

2. AMANDA : (VAT ’N SLUK) Einste. 

3. WIKUS : Nooit! My suster is al amper twee jaar getroud! 

4. AMANDA : Ja, so? Skuins beneuk na dertig het ek nie meer baie troues om by te 

woon nie en ek het nie meer studente vriende wat verniet drank vir 

my aandra nie. 

5. WIKUS : (VAT ‘N SLUK) Pla dit jou? 

6. AMANDA : (VAT N SLUK) Pla wat my? 

7. WIKUS : Dat al jou vriende al getroud is en jy nie? 

8. AMANDA : Nie in die minste nie. Party meisies leef vir die dag wanneer hulle 

trou en huis opsit. Ander is weer meer career driven. 

9. WIKUS : Ook weer waar. 

10. AMANDA : Maar daar is niks verkeerd met ’n vinnige vry so nou en dan nie. 

11. WIKUS : Dis die klein plesiertjies in die lewe wat saak maak! 

12. AMANDA : Absoluut! (LAG) 

13. WIKUS : Maar ernstig nou. Sal jy ooit wil man vat en trou? 

14. AMANDA : Dit is nie juis op my prioriteitslys nie, maar ek sal nie weghol as die 

geleentheid oor my pad kom nie. 

15. WIKUS : Of as dit in jou koffiewinkel inkom nie. 

16. AMANDA : Ek weet darem nie of ek ’n klant sal date nie. 

17. WIKUS : En wat van die argitek? 
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1. AMANDA : (LAG) Ag, daai is sommer mos net grappies. Ons weet mos elk geval 

nie eens wat die man se naam is nie. Én ek gaan nie met jou 

kompeteer nie. 

2. WIKUS : Aaag, kompetisie sal nie nodig wees nie, my nig. Die argitek is nie 

een van my Eden se Adams nie. 

3. AMANDA : Maar ek dog dan jy tel hom op jou gaydar op. 

4. WIKUS : Dis sommer ligsinnigheid. Mens moet so nou en dan ’n joke inwerk 

om die mood van die grond af op te tel. 

5. AMANDA : Ek hoor jou. Nou dat jy praat van optel goeters, ek het skoon vergeet. 

6. WIKUS : Wat? 

7. AMANDA : Ek het Woensdag met toemaaktyd ’n ring in die winkel opgetel. 

8. WIKUS : ’n Customer s’n? 

9. AMANDA : Moet wees, ja. Ek neem aan niemand het al kom vra vir ’n verlore 

ring nie? 

10. WIKUS : Nie by my nie. Onthou tog dat ons môre vir Trudie vra. 

11. AMANDA : Ja. Ek gaan sommer nou dadelik op ons Facebook-blad ook sê van 

die ring. Dalk is iemand klaar op soek daarna. 

12. WIKUS : Hoe lyk die ring? Het jy dit hier? 

13. AMANDA : Nee, dis by die winkel. Dis ’n goue ring of nee, ’n silwer een...ek kan 

nie nou onthou nie. Ek het skaars daarna gekyk. 

14. WIKUS : Moenie op die Facebook-post sê hoe die ring lyk nie. Sê net daar is ’n 

ring opgetel. Die persoon wat wel die ring verloor het, moet dan vir 

jou kontak en die ring beskryf. 
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1. AMANDA : Slim! Anders kan enige Jan Rap die ring kom opeis. (MURMER 

TERWYL SY OP SELFOON TIK) Kontak ons vir navrae... 

2. WIKUS : Kontak ons gerus indien jy vermoed dis jou ring. 

3. AMANDA : (MURMER TERWYL SY SELFOON TIK) ...vermoed dis jou ring. So 

ja en...post! Nou voel ek baie sleg. Iemand sit dalk nog heeltyd en 

worry oor ’n ring wat weggeraak het. Met die dol week het dit my 

heeltemal ontgaan. 

4. WIKUS : Nee man, dis menslik om te vergeet. Die ring se baas sal wel opduik. 

Hou jou glas. Ek maak vol.  

BYKLANKE : GLASE WORD VOL GESKINK. 

5. AMANDA : Ek moet sê, ek het nie ’n erg aan vonkelwyn nie, maar hierdie 

meneertjie is baie lekker. 

6. WIKUS : Enjoy, my nig. Daar is nog twee bottels in my kar vir jou. 

7. AMANDA : Dankie. Sjoe, as ek nie van beter geweet het nie, sou ek sweer jy 

beplan ’n groot celebration! 

8. WIKUS : (LAG) Mens weet nooit! Vertel bietjie hoe het dit vandag met die 

derde aansoek gegaan? Kry ons binnekort ’n nuwe baas by? 

9. AMANDA : (DIEP SUG) Ek dink nie so nie. Dit was ’n skatryk ou toppie wat in 

sy stiefdogter se goeie boekies wil kom en namens haar in die 

vennootskap wil inkoop. 

10. WIKUS : Eina! 

11. AMANDA : Presies. 
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1. WIKUS : En ek neem aan die stiefdogter weet seker nie van stiefpappie se 

goedhartige poging nie. 

2. AMANDA : Nee en hoor hier, hy wil dit as ’n mondigwording geskenk vir haar 

géé! 

3. WIKUS : Oh my shattered soul!  

4. AMANDA : Ek het nie geweet of ek moes lag of huil nie. Die man het amper twee 

ure van my lewe gemors! 

5. WIKUS : Ja-nee kyk. Good for him vir die mooi gebaar, maar hy het beslis aan 

die verkeerde deur kom klop. So wat nou? 

6. AMANDA : Nou soek ek maar verder. 

7. WIKUS : Wat van Trudie? 

8. AMANDA : As ’n vennoot? 

9. WIKUS : Ja, hoekom nie? Sy is soos die hartklop van daai plek. Sy het nou wel 

nie die kwalifikasies en papiere wat jy so streng vereis nie, maar sy is 

queen of the kitchen en die customers love haar. 

10. AMANDA : Ek dink nie Trudie sal wil nie. Ek het haar al daaroor gepols, maar sy 

skop vas. Sy soek niks meer as die kombuis en haar oonde nie. 

11. WIKUS : Dis jammer, want ou Trudels kan daai hele plek eintlik toe-oë op 

haar eie run. 

12. AMANDA : Ek weet. Ek dink die admin en boekhou gedeelte sit haar af. 

13. WIKUS : Is dit werklik nodig dat jy ’n vennoot moet kry? 

14. AMANDA : As ek wil uitbrei, ja. Ek kan nie ’n franchise begin as ek nie ’n ekstra 

paar hande het om my te help nie. 
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1. WIKUS : En dit kan ook nie net enige paar hande wees nie. Amandafiek is te 

precious vir ons. 

2. AMANDA : Presies. Dis ’n familie op sy eie. 

3. WIKUS : Dis seker sulke tye wat jy spyt is jy is die enigste kind.  

4. AMANDA : As ek ’n broer of suster gehad het, is dit nie te sê hulle sou dieselfde 

sentiment as ek gedeel het met die coffee shop nie. 

5. WIKUS : Ook weer waar, ja. Toemaar, ek glo die regte persoon sal vir jou 

gestuur word. Dan cheers ons maar vanaand eers net op positive 

vibes and good things to come. 

6. AMANDA : Hoor-hoor! 

MUSIEKBRUG. TONEEL 6: DOOF NA KOFFIEWINKEL. VROEGOGGEND. 

ROSALEE PRAAT OP HAAR SELFOON. 

7. ROSALEE : Nee Danté, ek sê jou mos. Al waar ek die ring uitgehaal het, was toe 

ek dit vir jou kom gee het by die juwelierswinkel.(POUSE) Nee, ek is 

doodseker daarvan, maar ek is nou hier by die Amandafiek. Ek sal 

sien of dit die ring is, maar ek twyfel, want ek was nie met die ring 

hier gewees nie. (POUSE) Ja goed, ek sal jou laat weet, maar gaan 

maak jy ook seker. Dop jou hele plek om as dit moet. (POUSE) Dan 

doen jy dit wéér! Daai ring moet uitkom en vinnig ook, anders is 

daar groot moeilikheid! (LUI AF. INTIEM) Waar is die mense?  

BYKLANKE : ROSALEE LUI DIE TOONBANK KLOKKIE. 

8. ROSALEE : Die deure is al oop, maar hier is nie ’n siel insig nie.  

BYKLANKE : ROSALEE LUI TOONBANK KLOKKIE DRINGEND. 
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1. ROSALEE : (ROEP HARD)Hallo!  

BYKLANKE  : BEWEGING DEUR SWAAIDEURE IN A/G. 

2. TREVOR : (BEWEEG TOT OP MIK) Môre dame! Ag jammer. Ek kry gou 

iemand wat jou kan help. (ROEP AF MIK) Trudie, hier’s customers! 

3. ROSALEE : Waar is almal? Dis al na agt! 

4. TREVOR : Hulle kom, hulle kom. (ROEP WEER AF MIK) Trudie! 

5. ROSALEE : Werk jy hier, Meneer? 

6. TREVOR : Ag, noem my sommer Trevor. Nee, ek werk nie hier nie. Trudie, my 

vroutjie, is die kok hier. Nou kyk, haar twee hande maak die 

lekkerste vars brood. Wil Mevrou dalk ’n toebroodjie vir ontbyt 

bestel? 

7. ROSALEE : My naam is Rosalee en nee, ek soek nie brood nie. Ek soek my ring.  

8. TREVOR : Watse ding soek jy? 

9. ROSALEE : My RING! Ek het my ring verloor en ek het gesien op julle Facebook-

blad julle het ’n ring opgetel. 

10. TREVOR : My wêreld, ek het nie eens geweet Amandafiek het ’n Facebook-blad 

nie! Wys jou net; die Amanda-kind dink ook aan alles. Mens moet 

seker ook maar bybly met vandag se tegnologie. 

11. ROSALEE : Wie is Amanda? Is sy die bestuurder? 

12. TREVOR : Ken jy nie vir Amanda Davel nie? Die Davels is groot mense hier 

rond. Haar oupagrootjie was een van die stigters van ons dorp. 

13. ROSALEE : Ek kan nie sien hoe dít my gaan help om my ring op te spoor nie. 

14. TREVOR : Wag, (BEWEEG WEG) ek kyk gou waar draai Trudie. 
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1. ROSALEE : Waar is die ander waiters dan vanoggend? 

2. TREVOR : Hulle begin Saterdae eers negeuur. (ROEP VERDER WEG) Trudie! 

3. ROSALEE : En dié Amanda? Waar is sy? 

4. TREVOR : (BEWEEG WEER TERUG OP MIK) Trudie sal nou hier wees, sy 

maak net gou haar hande skoon. Wil jy solank ’n koppie koffie hê? 

5. ROSALEE : (GEÏRRITEERD) Nee dankie. Kyk, ek het nie heel môre tyd nie, ek 

het net kom kyk of die ring wat julle gekry het dalk myne kan wees. 

6. TREVOR : Ons koffie is regtig baie lekker. Ek kry solank vir jou ’n koppie. 

Sommer op die huis. Hoe klink daai? 

7. ROSALEE : Ek soek nie koffie nie, ek soek net my ring! Wie is die bestuurder? Ek 

dring daarop aan om dadelik met die bestuurder te praat! 

8. TREVOR : Dit sal Amanda wees, maar sy is nog nie hier nie. Wat van ’n muffin? 

Ek weet my Trudie het nou net ’n vars baksel uit die oond gehaal. 

9. ROSALEE : Om Hemels naam, ek is nie hier om iets te eet of te drink nie! 

BYKLANKE  : ROSALEE SE SELFOON LUI IN A/G. 

10. TREVOR : Ai, dis nou jammer. Mens kan nie die dag op ’n leë maag begin nie. 

11. ROSALEE : (VAL TREVOR IN DIE REDE) Luister, ek kan nie langer wag nie. Ek 

het ’n ander afspraak. Ek kom later weer terug en dan beter hier 

iemand wees wat my kan help. 

12. TREVOR : Dis reg so, Rosalee. Ek sal sorg dat hier iemand is en dan sal jy 

miskien lus wees vir ’n muffin. 
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1. ROSALEE : (ANTWOORD SELFOON WEG VAN MIK) Ja, Danté? (BEWEEG 

VERDER WEG VAN MIK) Nee, maar ek twyfel of die verdomde ring 

hier is. (DOOF UIT) Ek sal later weer terugkom. 

2. TREVOR : (INTIEM. FLUIT DEUR SY TANDE) Mensig, maar die vrou is 

morsig omgeklits! 

BYKLANKE  : BEWEGING DEUR SWAAI DEURE IN A/G. 

3. TRUDIE : (BEWEEG IN) Wat staan en skree jy so, Trevor Beukes? 

4. TREVOR : Hier was nou ’n kliënt, my duifie. 

5. TRUDIE : En waar is die kliënt nou? 

6. TREVOR : Net so vinnig soos haar twee hakskoentjies haar hier ingebring het, is 

sy weer hier uit. 

7. TRUDIE : Wat wou sy hê? 

8. TREVOR : ’n Ring. 

9. TRUDIE : ’n Ring? 

10. TREVOR : Ja, ’n ring. 

11. TRUDIE : Watse ring? Die is mos nie ’n jewelry shop nie. 

12. TREVOR : Nee, sy het haar ring verloor en blykbaar het Amanda op Facebook 

gesê dat sy ’n ring hier opgetel het. 

13. TRUDIE : Dis die eerste woord wat ek daarvan hoor. 

14. TREVOR : Die vrou sê sy kom later weer en dan beter hier iemand wees wat 

haar kan help. 

15. TRUDIE : O nogal? 

16. TREVOR : Waar draai Amanda dan so vanoggend? 



31 
 

1. WIKUS : (BEWEEG IN) Amanda sal netnou hier wees. Môre julle. 

2. TREVOR : Wiekelina! Jy is vroeg wakker vir ’n verandering. 

3. WIKUS : Jy ook, ou man. 

4. TRUDIE : Môre Wikus, het jy met Amanda gepraat? 

5. WIKUS : Ja, shame. Sy het haar sleutels in haar kar toegesluit toe sy gaan gym 

het. Sy is besig om ’n plan te maak. 

6. TRUDIE : Dis bad. 

7. TREVOR : En wat maak jy hier? Jy werk mos nie eintlik Saterdae nie. 

8. WIKUS : Ek kan dieselfde vir jou vra, uncle Trevor. Hierdie is mos eintlik jou 

tyd vir loop en skinderstories bymekaarmaak in die buurt. 

9. TRUDIE : As julle twee lus het vir twak praat, gaan doen dit buite waar ek julle 

nie kan hoor nie.  

10. WIKUS : Amanda het my gestuur om te kom hand bysit tot sy hier is. 

11. TREVOR : En ek het kom hand bysit met die stoorkamer se gloeilamp wat 

geblaas het en ’n ander paar takies. 

12. WIKUS : Hoogtyd ook, ou man! Trudie het jou seker gebribe met ’n cibatta roll 

anders het jy nie gekom nie. 

13. TRUDIE : Maar my magtig! Julle twee is gevra om te kom hand bysit, maar nou 

staan julle hier en bek bysit. Trevor Beukes, kry jou lyf in die 

stoorkamer of ek stuur jou nou terug huis toe. 

14. TREVOR : (BEWEEG WEG) Dit sal nie nodig wees nie, my dadeltjie. 

15. TRUDIE : En hoekom lyk jy soos ’n verkeerdeveerhoender vanoggend? 
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1. WIKUS : Og, moenie vra nie! Ek het nie gedink ’n paar glasies sjampers kan 

soveel skade aanrig nie. 

2. TRUDIE : En wat het jy gecelebrate? 

3. WIKUS : (SUG DRAMATIES) Positive vibes en good things to come. 

4. TRUDIE : En vanoggend is die vibes nie so positive nie. 

5. WIKUS : Hangovers and pain are fleeting, my dear. 

6. TRUDIE : (LAG) Hoor hier, weet jy iets van ’n ring wat hier opgetel is? 

7. WIKUS : Ja! Amanda het iewers in die week ’n ring opgetel. Hoekom vra jy? 

8. TRUDIE : Hier was ’n vrou wat daarvan op ons Facebook-blad gelees het. 

9. WIKUS : En het jy die ring vir haar gegee? 

10. TRUDIE : Nee, ek weet mos g’n niks van ’n ring nie. Trevor het met die vrou 

gepraat en nog voor ek iets kon sê, is sy hier uit. Sy kom glo later 

weer terug. Weet jy waar die ring is? 

11. WIKUS : Gits nee, Amanda het net gesê dit is hier by die winkel. 

12. TRUDIE : Dan moet sy maar self kom sê oor die ring. Hopelik voor die vrou 

terugkom. (BEWEEG WEG) Ek gaan eers weer in die kombuis aan. Jy 

check hier voor nè? 

13. WIKUS : Ja, ek sal sommer kyk of ek die ring kry. En ag wees tog ’n skat en 

bring vir my koffie, Trudels. Al wat hierdie babbie die gees gaan laat 

gee, is ’n koppie sterk boeretroos! 

MUSIEKBRUG. TONEEL 7: DOOF NA BESIGE PARKEERAREA. VROEGOGGEND. 

14. LUAN : Kan ek help? 

15. AMANDA : (SKRIK) Goeiste! 
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1. LUAN : ‘Skuus, ek het nie bedoel om jou te laat skrik nie. 

2. AMANDA : (LAG SENUAGTIG) Nee, dis fine.  

3. LUAN : Het jy jou sleutel in jou kar toegesluit? 

4. AMANDA : Met dié stuk draad in my hand is dit sekere ooglopend? 

5. LUAN : Ek het nie te lank terug nie dieselfde draad-in-die-deur trick probeer. 

6. AMANDA : (DESPERAAT) Sê asseblief vir my dit werk. 

7. LUAN : Dalk vir iemand anders ja, maar ek het dit nie reggekry nie. 

8. AMANDA : Nou hoe het jy dan jou sleutel uitgekry? 

9. LUAN : Ek moes die venster breek. 

10. AMANDA : (KREUN) Regtig? Ek het so gehoop dis nie die oplossing nie. 

11. LUAN : Wel, tensy jy iewers ’n spaarsleutel het wat jy kan gaan haal. 

12. AMANDA : Dis juis die ding. Die spaarsleutel is in my flat en my flat se sleutels is 

ook in die kar.  

13. LUAN : Ek’s bevrees jy gaan dan ’n ruit móét breek. 

14. AMANDA : Ag genade tog! Sowaar begin ons? 

15. LUAN : Soek vir ’n skerp klip of iets. (WEG VAN MIK) Iets waarmee ons die 

ruit kan breek. 

16. AMANDA : Daar onder die boom lê ’n lekker groot klip. 

17. LUAN : (VERDER WEG) Yes, ek kry dit gou! 

18. AMANDA : (INTIEM) Hoekom lyk die man so bekend? 

19. LUAN : (BEWEEG TERUG OP MIK) Right, hierdie outjie behoort die trick te 

doen. Gee jy om as ek jou gym handdoek gebruik? 

20. AMANDA : Glad nie. Hierso. 
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1. LUAN : Moet dit net so... hom my hand draai om... te keer dat die glas 

my...nie sny nie... en die klip stewig vasvat. (POUSE) Is jy reg? 

2. AMANDA : (ONSEKER) Nee, maar gaan maar voort. 

BYK  : RUIT WAT BREEK. 

3. AMANDA : (GIL) 

4. LUAN : (BEKOMMERD) Is jy oukei? 

5. AMANDA : Ja, maar my kar se ruit is nie! 

6. LUAN : Maar ek dog jy het gesê ek kan voortgaan? 

7. AMANDA : Ek weet, maar ek het nie gedink dit sal so erg klink nie! 

8. LUAN : Uhm... oukei, ek is regtig jammer hieroor. 

9. AMANDA : Dis mos nie jou skuld nie. Dis ék wat die sleutel in die kar toegesluit 

het. Ek sou op die ou end tog seker self die ruit moes uitslaan. 

10. LUAN : Wel, ten minste kan jy nou by jou sleutels uitkom. 

11. AMANDA : (OPGEWONDE) Nou onthou ek! 

12. LUAN : Wat? 

13. AMANDA : Jy is die argitek! 

14. LUAN : (VERWARD) Hoe nou? 

15. AMANDA : Ek wou sê ek het jou al iewers gesien. Jy is die argitek wat soms in 

my koffiewinkel kom koffie drink. 

16. LUAN : Jy het ’n koffiewinkel? 

17. AMANDA : Ja, Amandafiek. 

18. LUAN : (LAG) O ja, ek gaan gereeld soontoe. Die croissants daar is my 

gunsteling. 
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1. AMANDA : (KALM) Klein wêreld, nè?  

2. LUAN : Omtrent, maar hoe weet jy ek is ’n argitek? 

3. AMANDA : (AARSEL) Ag, ons het maar so geraai. Met dié dat jy soms 

bouplanne by jou het as jy iemand daar ontmoet. 

4. LUAN : (LAG) Ja, jy’s heeltemal reg. Ek is ’n argitek. 

5. AMANDA : Wel gepraat van werk, ek moet terugkom by myne. Ek is laat en my 

mense het al twee keer gebel. 

6. LUAN : En die stukkende ruit? 

7. AMANDA : O gats ja! Ek sal kyk of ek ’n plan kan maak êrens in die oggend. 

8. LUAN : Ek het ’n beter voorstel. 

9. AMANDA : Ja? 

10. LUAN : Vat my kar en dan gaan jy solank Amandafiek toe. Ek neem jou 

motor om ’n nuwe ruit te laat insit en dan bring ek dit vir jou. 

11. AMANDA : (VERSLAE) Dit sal baie gaaf wees, maar ek kan nie dit van jou 

verwag nie. Ons ken mekaar nie eens nie en die gemors is mos nie 

jou probleem nie. 

12. LUAN : Nonsens! Ek dring daarop aan en my naam is Luan. Daar, nou is ek 

nie meer ’n vreemdeling nie. 

13. AMANDA : (LAG) Aangename kennis, Luan. Ek is Amanda. 

14. LUAN : Natuurlik! Amanda van Amandafiek. 

15. AMANDA : Ja, so is jy nou seker oor die ruil van karre en so aan? Ek wil nie 

opdrukkerig wees nie, maar ek moet regtig nou by die werk uitkom. 
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1. LUAN : Ja, ek is doodseker. Hier is my kar se sleutels. Dis die grys polo daar 

oorkant langs die SUV. 

2. AMANDA : Ek sien hom ja. My sleutels, wel... 

3. LUAN : (LAG)Toemaar, ek sien hom. Toe, laat jy weg wees. Ek bring in ’n 

japtrap jou motor vir jou terug. 

4. AMANDA : En dan gee ek jou sommer ’n plaas ontbyt met ’n ekstra croissant! 

5. LUAN : Ek sien uit daarna! 

6. AMANDA : Dankie, Luan. 

7. LUAN : Dis ’n plesier, Amanda van Amandafiek. 

MUSIEKBRUG. TONEEL 8: DOOF NA KOFFIEWINKEL SE KOMBUIS LATER DIE 

OGGEND. GELUIDE VAN KOFFIEWINKEL IN VER A/G. 

8. WIKUS : En dat die argitek van alle mense jou toe kom help! 

9. AMANDA : Luan. Die argitek het nou amptelik ’n naam. 

10. WIKUS : (GIGGEL) Luan. Ek kan dit nog steeds nie glo nie! 

11. TRUDIE : Ek kan nie glo jy vertrou ’n stranger met jou kar nie. 

12. TREVOR : Hy is mos darem ook nie heeltemal ’n vreemdeling nie, my duifie. 

Ons weet mos waar hy werk. 

13. TRUDIE : Dit sê niks. Hy kan nog once ’n skelm ook wees. 

14. AMANDA : As hy wou skelm wees, sou hy nie sy kar vir my gegee het om mee te 

ry nie. 

15. TRUDIE : Ook seker waar nè. 

16. WIKUS : Dit lyk my of liefde vinniger oor jou pad kom as wat jy gedink het. 

17. AMANDA : Hokaai! Hoe maak jy daai som? 
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1. WIKUS : Ons praat net gisteraand van Amanda en haar saai liefdeslewe en 

hoe sy nie regtig daarop uit is om man te soek nie. 

2. TREVOR : Kom tot die punt reënboog kind! 

3. WIKUS : Ek sal daai een ignoreer ou man. Anyway, Amanda het gesê dat die 

regte een oor haar pad sal kom sonder dat sy daarvoor hoef te soek. 

4. TRUDIE : En nou dink jy die argitek is die regte een? 

5. WIKUS : Maar hoe dan nou anders? Dis asof die universe dit so vir ons 

uitwys! Die man kom nou al ’n geruime tyd hier en hy het van dag 

een af Amanda se oog gevang. Vandag, ná my en Amanda se talk 

gisteraand, gebeur die hele ding met Amanda wat haar sleutels in 

haar kar toesluit. Dit is mos serendipity - an unplanned fortunate 

stukkie geluk! 

6. TREVOR : Wat het chip en dip sous nou met die storie uit te waai? 

7. TRUDIE : Nie dip sous nie, man. Serendipity! 

8. TREVOR : Oh. 

9. TRUDIE : Dè Wikus, hier’s tafel twee se omelets. Kry jou dinges daar voor by 

die customers. 

10. WIKUS : Which reminds me... Amanda, ons sal met die waiters moet praat. 

Dis die tweede Saterdag in ’n ry wat Stacey nie opdaag nie.  

11. AMANDA : Ag nee, dit ook nog! 

12. WIKUS : Ek het jou mos gesê daai een gaan nog probleme gee. Hopeloos te 

groot vir haar skoene. 

13. TRUDIE : (KWAAI) Wikus! 
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1. WIKUS : Ja, oukei. (BEWEEG WEG) O ja, Trudie sê vir Amanda van die vrou 

wat na die ring kom soek het. 

BYKLANKE : BEWEGING DEUR SWAAIDEURE IN A/G. 

2. AMANDA : Was hier iemand vir die ring? 

3. TRUDIE : Ja, hier was blykbaar ’n vrou wat kom soek het na ’n ring wat sy 

verloor het. Trevor het met haar gepraat, want my hande was in die 

deeg. 

4. AMANDA : Het julle toe die ring vir haar gegee? 

5. TREVOR : Nee, ek het niks van ’n ring geweet nie en sy wou ook nie wag nie.  

6. AMANDA : Ag jammer Trudie, ek sou jou nog vanoggend daarvan vertel. 

7. TRUDIE : Als reg, die vrou het gesê sy sal weer kom. 

8. TREVOR : Ja en dan sal sy seker ’n mond vol slegsê ook saambring. Sy was baie 

omgeklits oor ons haar nie dadelik kon help nie. 

9. AMANDA : Toemaar, ek sal vir haar verduidelik. Het sy gesê hoe laat sy 

terugkom? 

10. TREVOR : Nee, sy het nie ’n tyd gegee nie. Net gesê sy kom later weer en dan 

beter hier iemand wees wat haar kan help. 

11. TRUDIE : Ek wil nou nie karring nie Amanda, maar Wikus is reg. Ons sal ’n 

plan móét maak. Die waiters wat ons nou het, is ’n kommernis. 

12. AMANDA : (SUG) Ons maak dit sommer eerste prioriteit vir die komende week. 

Ek wil juis later vandag met jou en Wikus praat, Trudie. 

13. TRUDIE : Gaan dit oor gister se meeting? 
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1. AMANDA : Ja, onder andere. Ek het baie mooi gedink en ek het ’n besluit 

gemaak, maar ons kan later vanmiddag gesels as dinge rustiger is. 

MUSIEKBRUG. TONEEL 9: DOOF NA BESIGE KOFFIEWINKEL. LAAT OGGEND. 

2. WILMIEN : Goeiemôre! 

3. WIKUS : En goeiemôre vir jou ook! Hoe kan ons help? 

4. WILMIEN : Ek sien julle het ’n ring opgetel en ek het gewonder of dit dalk myne 

kan wees. 

5. WIKUS : O ja, wag net gou hier. (BEWEEG WEG) Ek kry gou die bestuurder. 

6. WILMIEN : Dankie. 

BYKLANKE : BEWEGING DEUR SWAAI DEURE IN A/G. 

7. WIKUS : (VER A/G) Amanda! Die kliënt is hier vir die ring! 

BYKLANKE : BEWEGING DEUR SWAAIDEURE IN A/G. 

8. WIKUS : (BEWEEG TERUG OP MIK) Sy is op pad. Shame, mens skrik jou 

seker boeglam as jy sien jy het ’n ring verloor. 

9. WILMIEN : Nogal ja. 

BYKLANKE : BEWEGING DEUR SWAAIDEURE IN A/G.  

10. AMANDA : (BEWEEG IN TOT OP MIK) Ah goeie môre, jy is seker hier vir die 

ring? 

11. WILMIEN : Dis reg, ja. 

12. AMANDA : Ek is Amanda, eienaar van die koffiewinkel. 

13. WILMIEN : Aangename kennis, ek is Wilmien. Mag ek vra waar jy die ring 

opgetel het? 
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1. AMANDA : Hier langs die toonbank. Min of meer daar waar jy nou staan. Ek is 

jammer dat niemand jou vanoggend kon help nie. Daar was ’n 

onverwagse krisis. 

2. WILMIEN : (VERWARD) Ek was nog nie vandag hier nie. 

3. AMANDA : My personeel het gesê hier was vroeër vanoggend ook iemand wat 

navrae oor die ring gedoen het. Ek het aangeneem dis jy? 

4. WILMIEN : Nee. (POUSE) Wag, so daar het nog iemand kom vra oor die ring? 

5. AMANDA : Blykbaar, ja. 

6. WIKUS : Gits Gert! Die mense verloor omtrent ringe die week. 

BYKLANKE : BEWEGING DEUR SWAAI DEURE IN A/G. 

7. TRUDIE : (WEG VAN MIK) So ja! Die laaste batch broodrolletjies vir die dag. 

Nog lekker warm. Ek pak dit ook sommer hier op die rak. 

8. WILMIEN : (OPGEWONDE) Dis sy! 

9. AMANDA : Wie? 

10. WILMIEN : Truia! Sy het my met my bestelling gehelp toe ek laas hier was. Ek 

moes seker tóé my ring verloor het. 

11. TRUDIE : (BEWEEG TOT OP MIK) Ja, ek onthou jou. Die dametjie met die 

mooi ring. Was dit jou ring wat ons hier opgetel het? 

12. WILMIEN : Ek hoop so! 

13. AMANDA : Hoe lyk die ring wat jy verloor het, Wilmien? 

14. WILMIEN : Dis ’n rose gold pant met drie diamante. Een grote en twee kleintjies.  

15. WIKUS : Is dit die ring wat jy opgetel het, Amanda? 

16. AMANDA : Ek kan nie onthou nie, maar kom ons kyk.  
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BYKLANKE : AMANDA SUKKEL MET LAAI. 

1. AMANDA : As ek net hierdie laai kan oopkry.  

BYKLANKE : LAAI OOP. 

2. AMANDA : Fantasties! Ons kyk gou. Ek het dit sommer in ’n cupcake boksie 

gebêre.  

BYKLANKE : BEWEGING DEUR SWAAI DEURE IN A/G. 

3. TREVOR : (A/G) Het die ring toe sy baas gekry? 

4. WIKUS : Dis wat ons nou probeer uitvind. 

5. TREVOR : (BEWEEG TOT OP MIK) En waar is sy? 

6. WIKUS : Maar hier reg voor ons! 

7. TREVOR : Dis nie die vrou met wie ek vanoggend gepraat het nie. 

8. WIKUS : Nee, maar dit lyk nou of daar twee vroue is wat belang stel in die 

verlore ring.  

9. TREVOR : My magtig! Nogal? 

10. WIKUS : Jip. 

11. TRUDIE : (SAG) Wie kom dan nou hier in? Die vrou lyk omtrent op ’n mission. 

12. WIKUS : O dêmmit! (FLUISTER HARD) Dis daai vrou wat die ander dag hier 

uit is sonder om die Hupstoot-hoenderslaai te eet. 

13. TREVOR : Nee, dis die madame wat vanoggend by my haar ring kom soek het! 

14. TRUDIE : Dit help nie julle twee staan en fladder soos nervous hoenders hier 

rond nie. Maak julle uit die voete en gaan soek werk vir julle hande. 

Ek en Amanda sal die customers hanteer. 

15. WIKUS : (FLUISTER) Maar ek wil sien wie se ring dit is. 
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1. TREVOR : (FLUISTER) Ja-ja, ek ook! 

2. TRUDIE : Goeiemôre, kan ons help? 

3. ROSALEE : Ek sou dié keer so hoop, ja. Toe ek vanoggend hier was, was hier nie 

‘n siel insig om my te help nie en nou lyk dit my julle het die hele 

personeel vir my laat regstaan. 

4. WILMIEN : (INTIEM. SAG) O genade! 

5. AMANDA : So ja Wilmien, kom ons kyk gou of hierdie jou ring is. 

6. ROSALEE : (VERBAAS) Wilmien? 

7. WILMIEN : (SENUAGTIG) Rosalee... 

8. ROSALEE : Wat op dees aarde maak jy hier? 

9. WILMIEN : Ek het gedog ek het iets hier verloor, maar as ek nou mooi daaroor 

dink, kon dit netsowel in my kar afgeval het. (BEWEEG WEG) Ek sal 

eers weer gaan seker maak. 

10. AMANDA : Wag, Wilmien! Jy is mos nou hier. Kom ons kyk of die ring in die 

boksie joune is.  

11. TREVOR : (FLUISTER) Uh...Amanda, die dame hier by Trudie se naam is 

Rosalee. Dis sý wat vanoggend hier was. 

12. TRUDIE : (KWAAI) Sjuut Trevor! Het ek nie gesê jy moet jou uit die voete 

maak nie! 

13. ROSALEE : Wil jy nou meer! Het jy ook ’n ring verloor, Wilmien? 

14. WILMIEN : (AF MIK) Uh... 

15. AMANDA : Rosalee, ek verneem jy was vanoggend ook al hier oor die ring? 

16. ROSALEE : Dis reg, ja, maar toe kon niemand my help nie. 
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1. WIKUS : (GRINNIK) En toe kom jy tog terug soos ek gesê het. 

2. ROSALEE : (SARKASTIES) Ek sien die ewige optimis is vandag weer aan diens! 

3. WIKUS : Was dit tog nie die ring wat jy in jou kêrel se kas gekry het nie? 

4. ROSALEE : Nie dat dit enige iets met jou te doen het nie. 

5. AMANDA : Ek vra groot om verskoning vir die ongerief, Rosalee. Kan jy my sê 

hoe die ring lyk wat jy verloor het? 

6. ROSALEE : Jy staan dan met die ring in jou hand. Kyk! Dis ’n nege karaat roos 

goud ring met drie diamante. 

7. TRUDIE : (ROEP) Hey Wilmien, waarheen gaan jy? 

8. ROSALEE : Sy het seker onthou haar ring is nog steeds in die lucky packet wat sy 

vir haar verjaarsdag gekry het. 

9. TREVOR : (AF MIK. FLUIT DEUR SY TANDE) Giftig! 

10. ROSALEE : Nou gaan jy heeldag met die ring in jou hand staan of wat? Hoekom 

lyk jy so verward? 

11. AMANDA : (HARD) Wilmien, het nie gesê jou ring is ook roos goud met 

diamante nie? 

12. WILMIEN : (A/G. HAASTIG) Dis nie my ring nie, ek weet nou waar ek my ring 

gesit het.  

BYKLANKE : WILMIEN LOOP HARD IN IEMAND VAS. 

13. WIKUS : (SKREE) Pasop! 

14. TREVOR : (AF MIK) Te laat! Loop sy nou die stomme man uit sy skoene uit. 

15. WIKUS : Dis die argitek! 

16. TREVOR : Haai Amanda, hy bring seker nou jou kar terug. 
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1. WIKUS : Dit was vinnig. 

2. LUAN : (A/G. VERBAAS) Wilmien? 

3. WIKUS : Gits Gert, daar val die vrou dan sommer net flou! 

4. ROSALEE : (GESKOK) Luan? Wat maak jy hier? 

5. LUAN : (A/G) Hallo Rosa, ek het uh... ek het Amanda se kar teruggebring. 

6. ROSALEE : Ek verstaan nie? 

7. TREVOR : (STEEDS AF MIK) Maar my wêreld! Wat gaan hier aan? Die mense 

ken dan almal mekaar. 

8. TRUDIE : (BEWEEG WEG) Maak toe jou mond, Trevor Beukes en gaan kry 

suikerwater in die kombuis. Wikus, kom dat ons die meisiekind 

ophelp. (VERDER WEG) ‘Skuus Meneer, staan bietjie soontoe. (A/G) 

Wilmien! Kan jy my hoor? 

BYKLANKE : BEWEGING DEUR SWAAIDEURE IN A/G. 

9. WIKUS : (A/G) Uit soos ’n kers! 

10. TRUDIE : Wilmien! Maak oop jou oë. 

11. WILMIEN : (A/G. KREUN) 

12. ROSALEE : Ek sal dit nie te ernstig opneem as ek julle is nie, daai een is lief 

daarvoor om die drama-kraan oop te draai as sy nie haar sin kry nie. 

13. LUAN : (BEWEEG EFFENS NADER) Ek het jou nie hier verwag nie, Rosa. 

14. ROSALEE : Dis duidelik aan die uitdrukking op jou gesig, ja. Wat maak jy met 

ander ’n vrou se kar? Ek het nie eens geweet jy ken die mense van 

dié koffiewinkeltjie nie. 

15. LUAN : Ek uh... 
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1. AMANDA : (VINNIG) Ek het my sleutels in my kar toegesluit en toe help Luan 

my. Baie dankie, Luan. Wat skuld ek jou vir die ruit se herstel? 

2. TRUDIE : Waar draai die man so met die suikerwater? 

3. WILMIEN : (KREUN) 

4. ROSALEE : Hoekom moes jy haar motor se ruit vervang? 

5. LUAN : Ons moes die ruit breek om by die sleutels uit te kom. Het jy iets 

kom kry om te eet? 

6. ROSALEE : (SENUAGTIG) Ja, dis reg. Ek het iets kom kry om te eet. Hoekom 

help jy nie die mense daar met Wilmien nie, dan betaal ek gou hier. 

BYKLANKE : BEWEGING DEUR SWAAI DEURE IN A/G. 

7. TREVOR : (BEWEEG VERBY MIK) Hier is die suikerwater, my vroutjie! 

8. TRUDIE : Uiteindelik! Ek het al gedink jy het eers die suikerriet gaan plant! 

9. ROSALEE : (FLUISTER DRINGEND) Kry gou vir my ’n quiche of ’n ding.  

10. AMANDA : Hoe nou? 

11. ROSALEE : Kry vir my ’n quiche of iets wat ek kan saamvat. Asseblief. En sit eers 

weg daai ring! 

12. AMANDA : Nou goed. Spinach en feta of ham en kaas? 

13. ROSALEE : Enige een. 

14. WILMIEN : (KERM) Wat gaan aan? 

15. TRUDIE : Stadig, meisiekind. So ja, sit regop dan vat jy ’n slukkie water hier by 

my. Daarsy. 

16. WIKUS : Jy is in Amandafiek. Jy het kom kyk of jy jou ring hier verloor het. 

17. WILMIEN : (DEURMEKAAR) My ring? 
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1. WIKUS : Ja, die roos goud ring met die diamante? 

2. ROSALEE : (HARD) Wat? 

3. TRUDIE : Maar dit klink dan nes die ring wat jy ook verloor het, Rosalee! 

4. ROSALEE : (PANIEKERIG) Waarvan praat jy? 

5. TREVOR : (A/G) Die ring wat jy verloor het, is ook roos goud met diamante. 

6. LUAN : (BEGIN HOES) 

7. TRUDIE : En nou? 

8. LUAN : (HOES ONBEDAARLIK) 

9. TREVOR : Trudie, gee daar vir die argitek van die suikerwater. Die man gaan 

hom in ‘n floute in hoes! 

10. WIKUS : Ek dink hy gaan iets sterker as suikerwater nodig hê, want ek ruik ’n 

rot. 

11. TREVOR : Dit herinner my, ek het ’n muisvalletjie agter in die stoorkamer 

gestel. Ek kon sweer ek het ’n muisdrol agter die pak servette gesien. 

12. TRUDIE : Moet jou mond altyd so uit tyd uit wees, Trevor Beukes? 

13. WILMIEN : Het jou ma darem van die melktertjies gehou, Luan? 

14. LUAN : (HOES EN VERSTIK) 

15. TRUDIE : O so die melktertjies wat jy nou die dag kom koop het, was vir hom? 

16. WILMIEN : Ja. Jy onthou nogal goed, Truia. 

17. TRUDIE : Ja, ek onthou. Maar kom, staan bietjie op van die koue vloer af. 

Wikus, gee daar ’n stoel aan dat ons haar van die grond af opkry 

voor sy koue vang op die teëls. 
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1. WILMIEN : En weet jy Truia, die ete saam met sy ouers het toe baie goed 

afgeloop. 

2. TRUDIE : Issit? Ek’s baie bly. So ja. Sit nou eers nog bietjie. Jou bene lyk nog 

maar shaky. 

3. ROSALEE : Waarvan praat sy Luan? 

4. LUAN : (HOES BEDAAR. VERSIGTIG) Ek kan verduidelik, Rosa. 

5. WILMIEN : (VRIENDELIK) Ja, ou Rosatjie. Luan sal verduidelik. Hy sal 

verduidelik hoe hy my die week aan sy ouers gaan voorstel het en 

hoe lekker ons viertjies gekuier het. 

6. ROSALEE : (STADIG) Is dit so? 

7. WIKUS : Ek het julle gesê ek ruik ’n rot. 

8. WILMIEN : (LAG) Ou stywe lip Rosa is die rot! Vertel haar Luan. 

9. ROSALEE : Wat moet jy my vertel, Luan? Waarvan praat hierdie bakvissie? 

10. LUAN : Rosa... 

11. WILMIEN : Luan is moeg vir jou. Hy verkies nou bakvissies bo stywe lip ice 

queens. 

12. ROSALEE : (HARD) Ekskuus? 

13. WIKUS : O tjorts, hier kom drama. 

14. TREVOR : Wat het die Alibama nou met enige iets te doen? 

15. TRUDIE : (MOEDELOOS) Oh my goodness, Trevor. 

16. AMANDA : Kan iemand my asseblief vertel wat hier aangaan? 
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1. ROSALEE : Daai lomp koeksister het ’n crush op my boyfriend en nou dink sy 

omdat sy toevallig sy ouers by ’n werksfunksie ontmoet het, hy stel 

in haar belang. Ek sê julle mos sy hou van oordryf. Wys haar net ’n 

hoendereier en sy proe al klaar die chocolate koek! 

2. WIKUS : Klink maar baie soos jy wat ’n engagement party beplan omdat jy 

toevallig op ’n ring afgekom het. 

3. LUAN : Rosalee? 

4. ROSALEE : Het iemand jou al gesê jy is voor op die wa? 

5. WIKUS : Oh no girlfriend, moenie die fokus op my sit nie. Jy is die een wat in 

die warm water is. 

6. LUAN : Rosa? 

7. ROSALEE : Ja, so what? Ek het iets in jou kamer gesoek en op die ring in jou kas 

afgekom. Toe vat ek dit na Danté die juwelier toe en toe verdwyn die 

blerrie ding. 

8. LUAN : Hoekom het jy die ring na Danté toe gevat? 

9. ROSALEE : (VERONTWAARDIG) Ek wou maar net sien watse tipe ring dit is. 

10. WILMIEN : Nee, jy wou sien of dit goed genoeg is vir jou. Of dit by jou image sal 

pas. 

11. TRUDIE : Hang on! Julle twee ladies het dieselfde ring kom soek. Ons weet nou 

Rosalee se kant van die storie, maar wat het jy met die ring te doen, 

Wilmien? 

12. WILMIEN : Julle het seker verkeerd gehoor. Die ring wat ek verloor het, is ’n 

plein rose gold pant. 
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1. TRUDIE : Kyk hier, jy weet hoe jy my netnou gecompliment het dat ek so goed 

onthou, nè? 

2. WILMIEN : Ja? 

3. TRUDIE : Wel ek onthou dat jy Woensdag hier was met ’n baie mooie ring aan 

jou vinger. Aan jou trou vinger nogal en daai rose gold plein pant 

waarvan jy praat, het drie blink klippies ingehad. 

4. ROSALEE : (KWAAD) Wat de hel? 

5. LUAN : Wilmien? 

6. WIKUS : Hectic! 

7. AMANDA : Wat ook al hier aan die gang is, beter vinnig uit gesort word. Almal 

kyk vir julle! 

8. TREVOR : Ek het die storie heeltemal deurmekaar nou? Hoe ken julle drie 

ringsoekers dan mekaar? 

9. WIKUS : Ek sê jou ou man, hierdie ding is way te complicated. Bottom line is, 

hier is ’n liefdesdriehoek besig om te ontplof voor ons oë. 

10. TREVOR : Sowaar? 

11. TRUDIE : Shurrup julle twee nou! 

12. WILMIEN : Dis eintlik glad nie so complicated nie, net bietjie langdradig. 

13. TRUDIE : Nou vertel ons maar die kort weergawe, asseblief. 

14. ROSALEE : Ek en Luan het twee jaar terug by ’n ekspo ontmoet. Hy is ’n argitek 

soos julle teen die tyd weet en ek is ’n eiendomsagent. Wilmien werk 

ook vir ons. 
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1. WILMIEN : Korreksie! Ek werk nie vír jou nie. Ek werk saam met jou vir 

dieselfde baas. Jy sit jouself verniet so hoog neer. En anyway, jou 

weergawe van die storie is alles behalwe kort. 

2. AMANDA : (MOEDELOOS) Ag liewe genade tog! 

3. WILMIEN : Luan en Rosalee wás in ’n verhouding. Hy sukkel al ’n rukkie om die 

ding tussen hulle te beëindig, want sy hart is regtig baie sag en dis 

vir hom moeilik om iemand seer te maak. Madam stywe lippe daar 

oorkant maak dit ook nie vir hom maklik nie. Sy knou hom af met 

haar tong en vertrap sy goedheid met daai hoe hakkies tot diep in 

die grond in. 

4. WIKUS : En jy staan toe natuurlik reg om hom te troos. 

5. TRUDIE : Wikus, hou jou hier uit. 

6. WILMIEN : En ja Rosa, ek het sy ouers toevallig ontmoet by die funksie, maar dit 

was nie ons laaste keer nie. Luan het my Woensdagaand saam met sy 

ouers na die seekos restaurant in Derde Laan gevat om my aan hulle 

voor te stel as sy “spesiale vriendin”. En ons het só lekker gekuier. 

7. ROSALEE : Jou simpel koei! Hoe durf jy! Jy het jouself seker weer ingewurm 

soos altyd. 

8. AMANDA : Julle, asseblief! Julle ontwrig my hele besigheid. 

9. WILMIEN : Ek het nie nodig gehad om te wurm nie, hulle het my met ope arms 

verwelkom. My sprankelende warm geaardheid was soos lafenis na 

die koue gemors wat jy van julle verhouding gemaak het. 

10. ROSALEE : (BEWEEG VINNIG WEG) Maar sal ek my nou vir jou vererg!  
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BYKLANKE : ROSALEE STORM OP WILMIEN AF EN KLAP HAAR VAN DIE 

STOEL AF. 

1. TRUDIE : (GIL) 

2. WIKUS : (GESKOK) Krisis Krisjan! Hier klap Rosalee die stomme Wilmien 

van die stoel af! 

3. TREVOR : Kyk net hoe waai die hare! 

4. AMANDA : (HARD) Genoeg! 

BYKLANKE : TOTALE STILTE HEERS IN DIE KOFFIEWINKEL.  

5. AMANDA : (STRENG) Dis nou genoeg! Julle gaan aan soos barbare, man. 

6. WILMIEN : (KERM) My kop! 

7. TRUDIE : (GESKOK) Haibo! Die vrou se kop bloei! 

8. AMANDA : Ek gaan julle vriendelik versoek om asseblief my koffiewinkel te 

verlaat. Julle kan hierdie gemors van julle op ’n ander plek loop uit 

sorteer. 

9. WILMIEN : (ONTSTELD) My kop! Wat het jy gedoen? 

10. AMANDA : Ek praat nie weer nie. Verlaat asseblief onmiddellik my plek of ek bel 

die polisie! 

11. ROSALEE : (SNUIF VERONTWAARDIG) Dit sal nie nodig wees nie. Ek 

verwyder myself nou van hierdie situasie. Ek en jy, Luan de Waal, is 

nog lank nie klaar gepraat nie. Niemand mors so met my en kom 

daarmee weg nie! (DOOF UIT) 

12. TREVOR : (DROOG) Die vrou is soos ’n tornado. Hier in en hier uit en kyk net 

na die chaos wat sy agter los. 
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1. WILMIEN : (SNIK) Eina, my kop. 

2. WIKUS : Ek dink ons moet die ambulans bel, hier is verskriklik baie bloed. 

3. TRUDIE : (KALM) Kopwonde bloei so baie. Dit lyk erger as wat dit is. Gaan 

kry ’n lap of ’n ding in die kombuis dat ons die bloeding kan stop. 

4. AMANDA : (PRAAT MET KLANTE) Dames en Here, ek vra om verskoning vir 

die ontwrigting. Die volgende rondte koffie is op die huis. 

BYKLANKE : ATMOSFEER IN KOFFIEWINKEL KEER STADIG TERUG NA 

NORMAAL. 

5. WIKUS : (BEWEEG NADER AAN MIK) Ek sal solank help met die koffie. 

6. AMANDA : Dankie, Wikus. Trudie, hoe lyk die wond aan Wilmien se kop? 

7. WILMIEN : (SNIK) Dis baie seer. 

8. TRUDIE : Hier is ’n klein sny waar sy haar kop teen die tafel gestamp het, maar 

dit lyk nie te diep nie. Net baie bloed. 

BYKLANKE : BEWEGING DEUR SWAAI DEURE IN A/G. 

9. TREVOR : (BEWEEG VERBY MIK) Ek het sommer die naaste afdroogdoek 

gevat. 

10. TRUDIE : Sal mos nou ook net jý wees wat die witste lap in die kombuis vat! 

11. AMANDA : Luan, ek dink jy moet Wilmien ongevalle toe vat. Net om seker te 

maak die skade is nie ernstig nie. 

12. TRUDIE : Hier Wilmien, hou die lap so vas teen jou kop. Daarsy. 

13. AMANDA : (HARD) Luan? 
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1. TRUDIE : Trevor, gaan help jy vir Wikus free koffie vir die customers aandra. 

Die stomme waiter het hom nou so oor ’n mik geskrik hy weet nie of 

hy kom of gaan nie. 

2. TREVOR : Reg so, my dadeltjie. 

3. AMANDA : (HARDER) Luan! 

4. LUAN : (SKRIK VERWARD BY) ‘Skuus, ja? 

5. TRUDIE : Die waiter is nie al een wat hom buite weste geskrik het nie. Stomme 

argitek is skoon wit in die gesig. 

6. AMANDA : Ek sê, ek dink jy moet Wilmien ongevalle toe wat dat hulle na die 

wond op haar kop kan kyk. 

7. LUAN : Natuurlik, ja. Wilmien, kom ek vat jou gou. 

8. WILMIEN : Dis nie nodig nie, my skat. Jy hoor mos Truia sê dis nie ernstig nie. 

9. LUAN : Is jy seker? 

10. WILMIEN : Ja, my liefie. Dis eintlik my selfbeeld wat die seerste gekry het. 

11. LUAN : Nou dan vat ek jou reguit huis toe.  

12. TRUDIE : Ek wil nou nie verder aan die ding krap nie, maar my siel sal nie rus 

nie. Hoe het dit gekom dat jy die ring soek, Wilmien? 

13. WILMIEN : Dis eenvoudig. Ek het geweet van Rosa se deal met die ring en ek 

wou haar net effens op haar plek sit, toe gaps ek die ring uit haar 

handsak toe sy besig was met ’n kliënt. Help my bietjie op, Truia. 

14. TRUDIE : Hierso. Druk teen my arm. 

15. WILMIEN : (STAAN VINNIG OP EN STRUIKEL) O gats! 

16. TRUDIE : Pasop! 
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1. WILMIEN : Jitte, hoe draai my kop nou! Seker te vinnig opgestaan. 

2. AMANDA : Ek dink dit sal beter wees as julle haar tog ongevalle toe vat, Luan. 

3. LUAN : Ja, ek dink ook dis beter. Amanda, vreeslik jammer oor die hele 

drama en die ontwrigting. Ek weet nie waar om my kop in te steek 

nie. 

4. AMANDA : Ja, dit was omtrent ’n stofstorm wat julle hier opgesteek het. 

5. LUAN : (BEWEEG TOT OP MIK) Dis nou jammer dat ek op die ontbyt moet 

uit mis. Ek het regtig uitgesien daarna. Hier is jou motorsleutels. 

6. AMANDA : O ja! (AF MIK) Hier is joune ook. (TERUG OP MIK) Daarsy.  

BYKLANKE : AMANDA EN LUAN RUIL SLEUTELS UIT. 

7. LUAN : Dankie. 

8. AMANDA : Nee, dis ek wat vir jou moet dankie sê. Jy het my bas gered 

vanoggend. Jammer, ek kon nie dieselfde vir jou doen nie, maar dit 

lyk my hierdie is ’n ding wat jy self gaan moet uitsort. 

9. LUAN : (SUG) Ja. Is jy reg, Wilmien? 

10. WILMIEN : Ek’s gereed, my liefie. 

11. LUAN : (BEWEEG WEG) Weereens jammer, Amanda. 

12. WILMIEN : Ja, sorry julle dat julle die hele ding moes witness. Maar nou is dit als 

uit en ek en my Luantjie kan uiteindelik saam wees. 

13. TRUDIE : Sterkte, want ek dink nie daai tornado op die hoë hakke gaan dit vir 

julle so maklik maak nie.  

14. AMANDA : Totsiens. 

15. LUAN : (A/G) Totsiens, Amanda van Amandafiek. 
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1. WILMIEN : Tatta! Oe, eina my kop! 

2. TRUDIE : (BEWEEG NADER. GIGGEL) Jo! 

3. AMANDA : (VERSLAE) Wat de duiwel het so pas hier gebeur, Trudie? 

4. TRUDIE : (OP MIK) A storm in a teacup, my darling. En dit was morsig! 

5. AMANDA : Baie morsig! 

6. TRUDIE : En miss high heals het toe nie eens haar quiche gevat nie. 

7. AMANDA : Iets sê vir my sy sou dit anyway nie eet nie. 

8. TRUDIE : Wait a minute! 

9. AMANDA : Wat is dit? 

10. TRUDIE : Wat nou van die ring?  

11. AMANDA : Haai ja, ek het heeltemal daarvan vergeet. 

12. TRUDIE : Maak bietjie oop die boksie dat ons sien. 

13. AMANDA : Ek maak so.  

BYKLANKE : AMANDA MAAK BOKSIE OOP. 

14. TRUDIE : (TREK ASEM SKERP IN) Jo! 

15. AMANDA : Oukei... 

16. TRUDIE : Kyk net die monster van ’n diamond! En dis ’n silwer ring. 

17. AMANDA : So dit is nie die ring waarna Rosalee en Wilmien kom soek het nie. 

18. TRUDIE : Nou waar is daai ring dan? 

19. AMANDA : Nugter alleen weet. Solank daai drie en hulle ringe net ver weg bly 

van Amandafiek, gee ek nie om nie wat van verlore ringe word nie! 

20. TRUDIE : Nou wat maak ons nou met dié een? 

21. AMANDA : Bêre dit maar eers weer. Sy baas sal wel daarna kom soek. 
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MUSIEKBRUG. TONEEL 10: DOOF NA LAATMIDDAG IN STIL KOFFIEWINKEL. 

1. WIKUS : Sjoe, what a day! 

2. TREVOR : Praat jy wat tande het! My keel voel skoon droog. 

3. AMANDA : (BEWEEG IN) Dan sal hierdie outjie net die trick doen. 

4. TRUDIE : Champagne? 

5. WIKUS : Is dit... 

6. AMANDA : Een van die bottels wat jy gisteraand gebring het? Ja. 

7. TRUDIE : Celebrate ons iets? 

8. TREVOR : Na vandag se gedoente, kort ons iets sterker as daai paar borreltjies. 

9. AMANDA : Is die deure gesluit? 

10. WIKUS : So toe soos ’n kleios se dinges. 

11. AMANDA : Oukei. So, ek het gedink ons maak bietjie vroeër toe vandag, want ek 

het iets op die hart en dit raak ons almal. 

12. TREVOR : Dit klink gewigtig. 

13. AMANDA : Dit hang af. Kom ons sit sommer hier by die tafel. Wikus. maak jy 

solank vir ons die bottel oop. 

14. WIKUS : Ek maak so. 

BYKLANKE : STOELE WORD UITGETREK EN ALMAL GAAN SIT. 

15. TRUDIE : Het dit met die nuwe business partner te doen? 

BYKLANKE : WIKUS ONTKURK DIE VONKELWYN IN A/G. 

16. WIKUS : (WEG VAN MIK) Daar waai haar kop! 

17. AMANDA : Onder andere. 

18. TREVOR : Dan is ek nie seker ek moet by hierdie meeting wees nie, Amanda. 
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1. AMANDA : Die nuwe plan raak juis vir jou ook, Trevor. 

2. TRUDIE : Nou toe kind, praat dan. The suspense is killing me. 

3. WIKUS : Ek skink solank vir ons. 

BYKLANKE : VONKELWYN WORD IN GLASE GESKINK. 

4. TREVOR : Min vir my, Wiekelina. Daai borreltjies sit nie goed met my maag 

nie. 

5. AMANDA : Soos julle weet was ek op soek na ’n vennoot. Ek oorweeg nou al ’n 

geruime tyd om Amandafiek uit te brei en nog ’n winkel of twee oop 

te maak. 

6. WIKUS : Soos ’n franchise? 

7. AMANDA : Korrek, maar ek het weer mooi gaan dink oor die saak. In plaas van 

uitbrei met meer winkels, dink ek ons moet eers fokus om wat ons 

hier opgebou het, te maintain. 

8. TRUDIE : Ek is nie lekker by nie. 

9. AMANDA : Die koffiewinkel doen goed. Die plan om uit te brei met meer 

winkels kán realiseer, maar die tyd is nie reg nie. Ek het gaan dink 

aan maniere hoe ek hierdie winkel nog meer suksesvol kan maak as 

wat hy reeds is. Om die beste te maak van die besigheid soos wat hy 

nou is.  

10. TREVOR : So wat gaan jy doen? 

11. AMANDA : Ons spyskaart lyk goed, maar ons kan bietjie skaaf daaraan. Trudie 

kan my later daarmee help. Ons sal ook moet kyk na ons personeel. 

12. TRUDIE : Ja, die studente drop ons vreeslik baie. 
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1. AMANDA : Ons het aanvanklik studente in diens geneem, omdat ons onder jong 

mense ‘n verskil wil maak en ons kan dit steeds doen. Ons sal net ’n 

verandering in die kontrak moet aanbring wat keer dat ons elke 

maand ’n nuwe mens moet oplei. 

2. TRUDIE : Ja, jy moet vir ten minste ses maande kan werk. 

3. AMANDA : Iets in daai lyn, ja. En dan het ek ook gedink in plaas van dadelik 

nuwe winkels oop maak, om ’n afleweringsdiens te begin. Ons het 

reeds begin om vir funksies te cater, maar as ons ’n afleweringsdiens 

het, kan ons so ook meer besigheid doen met van die groter 

maatskappye in die dorp. 

4. WIKUS : I like were this is going! 

5. AMANDA : Dit is net ’n paar idees en dit kort nog baie dinkwerk, maar kan julle 

sien wat ek bedoel met eers die basis sterker bou? 

6. TREVOR : Dit maak vir my heeltemal sin, Amandatjie. 

7. TRUDIE : So jy gaan nie meer ’n partner kry nie? 

8. AMANDA : Ek gaan ja, maar ek hoef nie vir een te soek nie. Die beste vennote sit 

hier aan die tafel langs my! 

9. TRUDIE : (VERWARD) Hoe dan nou so? 

10. AMANDA : Wikus en Trudie, hoe sal julle twee daaroor voel om my vennote te 

wees? 

11. TRUDIE : (TREK ASEM SKERP IN) Jo! 

12. WIKUS : Wat?! 

13. AMANDA : Ek bemaak 30% van die besigheid aan julle twee, 15% elk. 
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1. TREVOR : Sommer net so? 

2. AMANDA : Sommer net so. 

3. TRUDIE : Nee, maar ek weet boggerol van business af, Amanda. Ek hét jou dan 

al gesê. 

4. WIKUS : Ja, wat van al jou streng vereistes vir ’n vennoot? 

5. AMANDA : Geen vennoot sal my kan bied wat julle twee doen nie. Hart. Nie net 

ken ek julle twee al my lewe lank nie, maar julle was daar toe ons die 

deure vir die eerste keer oopgesluit het. Julle is die hartklop en siel 

van Amandafiek. 

6. TRUDIE : (BENOUD) Amanda, ek dink nie jy verstaan nie. Ek weet regtig 

boggerol van boeke en papiere. Dit wat ek in die kombuis weet, het 

ek by my ouma geleer. 

7. AMANDA : Ontspan, Trudie my mens. Dit is ook hoekom ek julle al twee in ’n 

vennootskap betrek. Jy is goed in die kombuis en Wikus is meer as 

capable om te help met die admin en finansies. 

8. WIKUS : Selfs met my halfklaar studies? 

9. AMANDA : Wat ook al julle oor twyfel kan ons julle met die tyd aanleer, of hoe? 

10. WIKUS : Maar ’n vennoot deel nie net in die wins en good times nie. Die 

losses en crosses sal ons ook moet dra, of hoe? 

11. AMANDA : Dit is gewoonlik hoe dit werk, ja. 

12. TRUDIE : Eish! Amanda, maar jy kan mos nie sommer net ’n stuk van jou 

besigheid so weggee nie. 

13. WIKUS : Ja, dit voel nie reg dat jy aandele verniet weggee nie. 
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1. AMANDA : As dit julle beter sal laat voel, kan ons ’n kontrak opstel waar julle 

oor ’n tydperk met ‘n minimale bedrag afbetaal. Maar dit is by sake. 

(OPGEWONDE) Toe, wat sê julle twee? 

2. TRUDIE : (SAG) Dit klink scary. 

3. WIKUS : Gits Gert! Amanda, dis huge! 

4. TREVOR : Ek dink dis fantasties!  

5. AMANDA : En ek het selfs aan jou ook gedink, Trevor. 

6. TREVOR : (VERBAAS) Regtig? 

7. AMANDA : Ja, jy kan aftree by die munisipaliteit soos jy nog altyd wou en dan 

stel ek jou aan as ’n drywer. Jy kan die aflewerings doen. 

8. TREVOR : Maar dis mos nou ’n bak idee! Ek aanvaar sommer dadelik die pos! 

9. WIKUS : Dan kom werk jy onder my, ou man. Jy moenie dink jy gaan heeldag 

kan rondloop en skinderstories bymekaarmaak nie! 

10. TRUDIE : En ek sal ook jou baas wees! Nie net by die huis nie, maar hier ook!  

11. ALMAL : (LAG, BEHALWE TREVOR) 

12. AMANDA : Toemaar Trevor, as ons eers genoeg bestellings het, sal jy heeldag op 

die pad wees en hierdie twee sal niks aan jou kan doen nie. 

13. TREVOR : Nee, maar dis reg, Amanda! 

14. AMANDA : So, ek neem aan dis dan so? Julle is keen vir die nuwe 

verwikkelinge? 

15. TRUDIE : Jy sal baie mooi weer alles moet explain, maar ek sal die kans vat, ja. 
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1. AMANDA : Natuurlik, ou Trudels! Ek self is nog nie seker oor al die details nie, 

maar solank almal aan boort is vir nou, is dit ’n goeie begin. Ek sal 

Maandag werk maak daarvan om ’n prokureur te gaan sien oor 

kontrakte en voorwaardes. 

2. WIKUS : Nou maar cheers! Op vennote. 

3. AMANDA : Op vennote. 

4. TRUDIE : Op Amandafiek! 

5. TREVOR : En die wêreld se toekomstige beste drywer! 

BYKLANKE : GLASE WORD GEKLINK. 

6. TREVOR : Maar kyk hier, wat nou van die hele ding met die ring? 

7. TRUDIE : Die een wat hier is, moet maar bly tot die owner dit kom soek. Oor 

die ander ring worry ons nie. 

8. TREVOR : Ai, daai stomme argitek was vandag omtrent in ’n pekel. 

9. WIKUS : (SUG) En ek het sulke high hopes gehad vir hom en Amanda! 

10. TRUDIE : My hopes vir hom het geval toe ek hoor hy bly nog by sy ma. 

11. AMANDA : Regtig? 

12. TRUDIE : Ja, Wilmien het so iets genoem. 

13. TREVOR : Dit klink my die man het vir eers dan genoeg vrouens in sy lewe om 

hom mee besig te hou! 

14. WIKUS : Definitief! 

15. ALMAL : (LAG UITBUNDIG) 

TONEEL KRUISDOOF MET TEMAMUSIEK. EINDE VAN DRAMA. 


