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Margaret is 'n middeljarige blommeverkoopster.  Die toneel speel af in die 
Kaapse blommemark.  Margaret gesels deurentyd met haar vriendin, Salmien.  
Salmien kan deur 'n lewensgroot pop voorgestel word.  Margaret praat met 
twee aksent: Algemeenbeskaaf en 'n "Capey"-aksent wat sy vir "lokale kleur" 
aanwend.  Hierdie wisseling van aksente het 'n sosiale funksie: Margaret wil 
die populêre beeld van die bruinmens as "pittoreske tipe" die kop inslaan.  'n 
Verhoogwerker met 'n blou oorpak bring 'n bladskottel vol blomme op die 
verhoog. 
 
 

MARGARET: 

[Oorgeartikuleerd]  Lovely roses!  Gorgeous glads!  Lelietjies-van-die 

dale!  Sneeu-op-die-berge!  Stil, Salmien, I'm in an operatic mood!  En 

skree hou 'n mens warm; oefen die stembande…  Het ek jou gesê ek 

gaan Makiet speel?  Makiet, man, in Adam Small se stuk.  Ek sê, 

wanneer nog, "mnr. Small", sê ek, "maar jou mense praat 'n taaltjie 

wat aan't uitsterwe is…"  [Skree platweg]  Carnations, lovely 

carnations, sweeter than frustrations."  O.K., Salmien, ek weet…  Maar 

'n mens moet jou tog inoefen!  [Lig gekleurde blombos of grassade uit 

badjie]  Sê my, Salmien, wie koop hierdie gemors?  Die suburbs?  

Bellville?  Pinelands?  Peasants by any colour…  Watch my nou, hier 

kom sy nou, my bête noir, maar wit, o, só wit…  Roses, Madam, lovely 

roses, pienk soos my madam se wange, as ek nou nie te vry is nie…  

Jinne, maar die madam lyk gesond!  O, die koue…?  En dan nog 

verkoue?  Shame…  Shame…  Sware tye waarin ons leef…  Drie rand, 

Madam…  Haai, Madam, as die Madam moet weet van al ons kostes.  

Met die erreplyn laat kom, uit die Transvaal uit, en met die 

perrekarrentjie gaan haal, op die airport…  O.K., vir my madam maak 

ons dit twee rand vyftig.  Salmien, gee daar 'n koerant, jong.   
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O, Madam het nie kleingeld nie?  O, Madam het nét kleingeld.  Kom, 

laat ons sien.  Dis 'n rand, en hier's nog 'n rand, en dis vyf sent, en dan 

nog vyf sent, en dis twee sent, vier sent…  Nee, ons maak dit nie…  

Ag, dan vat my Madam dit maar, nè?  Ek meen, die een hand was die 

ander, en so word albei wit… of bruin…  Ja, ja sommer net 'n grappie…  

Bye, now…  [Skree woedend]  Lovely carnations, sweeter than 

frustrations!  [Wend haar tot Salmien]  Ou laai van dié mevrou.  Sy 

dink glo hare stink nie!  Neus in die lug.  Altyd besig met 

opheffingswerk… onder die bruines.  En nooit het sy genoeg geld nie, 

en altyd wil sy blomme hê.  En as sy met haar bargain wegloop, wat sê 

sy dan?  "Regtig, jy moes nie.  Jy's té goed vir my."  Wat natuurlik 

waar is.  Maar ek is 'n sucker vir sob stories.  Of dalk… ek kry nóú die 

gedagte, Salmien… dalk is ék besig met opheffingswerk… onder die 

blankes…  Papawers vir jou poppie!  Meneer, wil jy nie stoppie, koop 

papawers vir jou poppie?  O, dis my meneer van die T.V.!  En hoe 

gaan dit met hom?  Smart!  Bly om dit te hoor!  En met die boyfriend?  

Ag, nee, al weer verby!  En hy't so 'n mooi gatjie op hom gehad!  Well, 

that's life, nè?  Twee boste?  Haai, nee, dis te baie geld!  Thanks, all 

the same.  Die Here sal meneer seën, en ek ook, maar gee tyd…  As 

die suurvytjies ryp is, bring ek vir meneer 'n groot kêmfroetbottel…  

Bye now…  [Skud haar kop]  Hulle het style, Salmien, en geld ook.  

Maar hulle is so ongedurig, Salmien, die arme moffies…  Wil hê terwyl 

hulle nog het…  Ai, Salmien, ek is sommer vroeg moeg vandag.  "Local 

colour" is blêddie harde werk.  My tong knoop van die aksente, en my 

oë staan op dim en my mond staan op smile…  Wag, hier kom die man 

van Volkskas.  Dahlias, lovely dahlias, dahlias teen die valias…  [Lig 

verdof effens.  Verhoogwerker kom op om blombadjie te haal.  

Margaret knyp hom in die boud, soos 'n man 'n vrou in die boud knyp.  

Sy praat soos 'n samesweerder met die gehoor.]  Ek hou so van die 

werkertipe, weet julle?  So eerlik, in hul boots en overalls…  En sexy, 

sonder dat hulle weet, met hulle boiler suit oopgeknoop tot waar die 

ruigtes begin…   
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[Die werker loer om 'n hoek en skree geaffekteerd: "Get you, Gerty!"]  

Dié een tel nie.  Hy's 'n windeier.  Maar die ánder!  Eina, my ding, 

maar toemaar! 

 

---ooOoo--- 

(Uitgewers: Tafelberg) 


