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Die akteurs 
 

Daar is net twee akteurs – ŉ man en ŉ dame, en hulle maak 
gebruik van kostuumveranderinge om verskillende 

personasies te help skep.   Soms is hul selfs karakters van 
ander seksuele oriëntasie as hulself. 

 
Hierdie tegniek sorg vir baie vermaak en is hoogs effektief 

wanneer dit verstandig aangewend word. 
 
 
 

Die dekor 
 

Dis draagbaar, en kleurvol – sodat die somberste lokaal sal 
opbeur.  Die stel is ook funksioneel, om kostuumwisselinge 

agter die skerm te akkommodeer. 
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Toneel 1 
 

Een van die akteurs, Frik, het ŉ Springbok drinkhoed op.  Frik is opgestop sodat hy vet 
lyk, en is ŉ nerd – ondanks sy groot statuur.  Hy dra dalk ŉ snor of ŉ bril.  Hy word 

gespeel deur die meisie. Vusi,  gespeel deur ŉ man, kan ŉ Afro-pruik dra. 
 

Hulle is aangetrek soos sportondersteuners.  Hulle staan op aandag in die middel van die 
verhoog, en sing die Nasionale Volkslied uit volle bors – saam met agtergrondmusiek 

vanaf  ŉ CD. 
 

Nkosi sikelele’ iAfrika 
Maluphakanyisw’ uphondo Iwayo 

Yizwa imithandazo yethu 
Nkosi sikelela, thina lusapho Iwayo. 

 
Morena boloka setjababa sa heso 

O fedise dinktwa la matshwenyeho 
O se boloke, O se boloke setjaba sa heso 
Setjaba sa South Africa – South Africa. 

 
   Hulle is baie ernstig hieroor, en volg die beeld op ŉ TV skerm reg voor hulle. Wanneer 

hulle die Afrikaanse deel bereik, kan Vusi nie bybly nie, maar hy maak of hy kan. 
 

Uit die blou van onse hemel 
Uit die diepte van ons see 
Oor ons ewige gebergtes 

Waar die kranse antwoord gee 
 

Sounds the call to come together 
And united we shall stand 

Let us live and strive for freedom 
In South Africa our land. 

 
Vanaf die tweede vers begin Frik vir hul altwee nuwe drankies haal van ŉ tafel verhoog 
links – of hul drankies nou leeg is of nie.  Van nou af skink Frik wanneer ookal sy hande 
vry is.  Hulle voer rituele uit, dans en allerhande ander verspottighede wat met rugby-kyk 

saamgaan. 
   

As hulle sluk, hoor ons “Kul-tuur – kul-tuur-kul-tuur” as slukgeluide.  As daar nie van 
biere gebruik gemaak word nie, maar van geskinkte drank, hoor ons met elke skink hoe 

die akteurs skinkgeluide maak – die vloeistof wat by die nek van die bottel uitpeul. 
 

Ons probeer die indruk skep van ŉ magdom alkohol. Die tafel kan opvou, en is net groot 
genoeg sodat iemand se rug daarop pas vir die lêslag, en om nog steeds rondgedra te kan 
word deur een persoon. Die tafel word die strykplank, die werksbank – die lessenaar in 

die baas se kantoor ens. 
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Vusi: (Bekyk nou dronk die TV van naby)  Hierdie rrrrugbystadions, die 
pawiljoene…..weet jy – die Grieke het ook sulkes gehad.  HULLE was ŉ klassieke 
……jy weet – civilisation.  
 
Frik: (Op pad om nuwe drankies op die tafel te kry) Wat! 
 
Vusi: Hierdie stadions…… (wys na die TV)  Die Grieke het toneelstukke opgevoer in 
sulke stadions.  .   
 
Frik: Moffies! (Hulle haak arms en drink) 
 
Vusi: Ouditoriums. Onthou jy die Gladiators. 
 
Frik: Daai was ouens! 
 
Vusi: Ja, hulle het mekaar mos geklap met daai moeviese groot balle… 
 
Frik: Aan ŉ ketting ja.  Met spykers in om ŉ ou se kop lekker te smash. (Frik skink) 
 
Vusi: Ek wonder wie het rugby uitgevind.  
 
Frik: Bobby Skinstad (Hy lag kortstondig vir sy eie grappie en hou dadelik op as hy 
agterkom net hy lag) 
 
Vusi: Who’s that William Webb Ellis? 
 
Frik: Nai man, Jan Ellis, onthou jy hom.  (Frik skink) Ek smaak man. 
 
Vusi: Het jy geweet die Indians het sokker gespeel? 
 
Frik: Ja, hulle is mos in alles.  Heyy….! 
 
Hulle fokus op die spel op TV vir ŉ wyle.  Iets opwindends is aan die gebeur.   
 
Frik: Check da.  Skop die bal moffiieeeee!  Aggg hel man.  Dis hoekom ek sokker 
verkies. (Vusi is geïrriteerd met Frik se oningeligtheid, en ŉ klein konfrontasie ontstaan) 
 
Vusi: Hulle moet juis nie skop nie.  
 
Frik: Kyk hoe val hulle oor mekaar soos ŉ klomp moffies.  Dans sommer seun. 
 
Vusi:  (Sleep Frik voor die TV weg, want hy kan ook nie meer sien nie.) Maar hulle moet 
die balbesit behou. 
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Frik is sensitief oor die vertrouensbreuk tussen hulle na dese.  Vusi sien Frik is afgehaal, 
en hou sy bottel uit dat hulle klink.  Die verskoning is aanvaar. 
 
Frik: (Nou waaghalsig met sy arm om Vusi se nek) Hulle moet Indiërs in die span sit.   
 
Vusi: O ja, ek het jou nog gesê van die Indiane – daar in Amerika.  Jy weet hulle het 
sokker gespeel.  En die span wat verloor het – weet jy  wat het met hulle gebeur ? 
 
Frik: (Op pad om te skink) Check wat het gebeur met die Bokke in Amerika. 
 
Vusi: Die span wat verloor het is doodgemaak. 
 
Frik: (Frik kan nie glo wat hy hoor nie.  Hy kap skoon die glase/bottels op die tafel neer 
van verbasing) Wat?  (In ongeloof wys hy na die TV skerm) Dis hoekom die ouens wat 
speel so sleg is.  Hulle is eintlik die B-Span. (Hy wys na die TV) Hooligans! Nai, Engelse 
sokker is baie beter. 

 
Terwyl die Volkslied nog saggies op CD speel, begin die akteurs die spel op TV in 
stadige aksie mime.  Maar Frik bou in elke ding wat plaasvind darem nog sy skinkery in.  
Na ŉ paar pypkanne, ŉ skop oor die ander een se kop, en die onderskepping van ŉ bottel, 
druk Vusi ŉ drie in stadige aksie op die TV. 
 
Vusi trek los met ŉ gumboot weergawe van Shozoloza.  Frik kyk, maar Vusi maak hom 
gou touwys.  Na ŉ vinnige, indrukwekkende paar sekwense gryp Frik vir Vusi om hom ŉ 
boeredans te wys. Terwyl hulle dans: 
 
Vusi: Het jy geweet ballroom dancing is ŉ Olimpiese sport? 
 
Frik: Daai chicks het lekker bene my broer. 
 
Vusi: Dis ook kultuur né. 
 
Frik: Culture Vulture….. 
 
Vusi: Plato het gesê…. 
 
Frik: (Stop sommer die dans) Wie rig hy af? 
 
Vusi: Hy’s ŉ Griek man.  Daai dae.  Hy’t gesê…. 
 
Frik: Check die trick. 
 
Frik doen ŉ halwe rondte met Vusi voor hy hom oor sy knie gooi, en hy soen hom 
sommer hier in die nek.   
 

 5



Vusi: Sis man! 
 
Frik: (Bekommerd dat hy dit te ver gepush het) Sorry – ek het nie bedoel nie….slaap jy 
vanaand hier? Jy weet ŉ vriend laat nie ŉ vriend drink en bestuur nie. 
 
Vusi is op sy knieë.  Frik gaan sit plat op die vloer.  Dronk. Dis nou slaaptyd.  Na ŉ lang 
stilte. 
 
Vusi: Ek slaap klaar.  Hel, ek het nie my vrou gebel nie, om te sê waar ek is nie.  Sit af 
die lig. 
 
Frik: Dit is af. 
 
Vusi: Hemel man. Ek is blind.  Ek is blind.  Ek is blind! (Hy skakel die CD af, en lê). 
 
Die toneel eindig met doodse stilte op die verhoog, en altwee begin saggies snork. 

 
Toneel 2 

 
Vusi word wakker en ons hoor hom  groan en moan.  Na ŉ rukkie praat hy.  

 
Vusi: (Nog steeds terwyl hy lê) Hei, ek het ŉ hoofpyn. 
 
Frik: (Kry homself regop.  Hy loop oor na ŉ venster, maak dit oop en maak die mime en 
byklanke van ŉ venster wat oopgeskuif word)  Nog ŉ dag – en vir wat?  
 
Vusi: Sodat ek kan gaan werk. 
 
Frik: Nie ek nie. 
 
Vusi: Jy’s mos ŉ witboordjie eight to five outjie. 
 
Frik: (Lag lelik) En even dan doen ek  ziltch. Nie soos julle labourers nie. 
 
Vusi: Ja, ek werk my vrek.  Oza om fa o lom hlaba.  Hei!  Ek het nie huis toe gegaan nie.  
Die vrou gaan bebliksemmed wees. 
 
Frik: Klap haar. Gee haar ŉ  platte. (Hy stel aan die TV en wys nou ŉ plat hand) 
 
Vusi: Plato?  Hy’t gesê ’n nasie sonder kultuur is nie werd om hulself as ŉ nasie te ag nie. 
 
Frik: So – as jou vrou nie kan besef hoe belangrik hierdie game was nie; is sy nie werd 
om as ŉ vrou geag te word nie. 
 
Vusi: Daai’s heavy. 
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Frik: Sy’s kultuur-gestremd man. Dis hoekom ons daai meisies gisteraand mos oorgekry 
het.   
 
Vusi: (Tentatief) Ja.  Anyway – nou vir ŉ dag se werk.  (Hy mime die deur wat maar 
swaar oop en toegaan) 
 
Frik: Cheers. 
 
Vusi: (Met ŉ laaste kyk oor sy skouer) Hel, my vrou gaan die moer in wees. (Vusi af) 
 
Frik: (ongeërg) Ag man, vroumense is vroumense. Hulle voete is so klein dat hulle lekker 
naby aan die stoof kan staan.   
 
Song A - LEKKE SONG  
 
I’M A STRONG MAN – UH-HUH 
I’M A BIG MAN – UH-HUH 
I’M A REAL MAN – UH-HUH 
I’LL KICK YOUR FACE IN MAN! 
I’M A STRONG MAN – UH-HUH 
I’M A BIG MAN – UH-HUH 
I’M A REAL MAN – UH-HUH 
I’M NOT A SISSY MAN 
 
I can take my drink – lots of chicks and booze 
I rule over my wife – I control my life 
The wife must do as I say – for other chicks I pay 
I’m a barbeque and rugby man 
I screw the chicks in my panel van 
 
I’M A STRONG MAN – UH-HUH 
I’M A BIG MAN – UH-HUH 
I’M A REAL MAN – UH-HUH 
I’LL WIPE THE FLOOR WITH YOUR  FACE ! 
I’M A STRONG MAN – UH-HUH 
I’M A BIG MAN – UH-HUH 
I’M A REAL MAN – UH-HUH 
I’M NOT A SISSY MAN 
 
 I’ve got a job too do so I can pay for the booze 
The wife must shut her face – or I’ll put her in her place 
The wife must cook and clean – what I say is what I mean 
I’ve got culture – I’m a man 
Don’t need permission to shag a girl! 
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I’M A STRONG MAN – UH-HUH 
I’M A BIG MAN – UH-HUH 
I’M A REAL MAN – UH-HUH 
I’LL EVEN DOP ON THE JOB! 
I’M A STRONG MAN – UH-HUH 
I’M A BIG MAN – UH-HUH 
I’M A REAL MAN – UH-HUH 
I’M NOT A SISSY MAN 
I’M A REAL …….. MAN! 
 

Scene 3 
 
(Vusi kom by die werk aan. Hy trek ŉ blou overall baadjie aan. Sy werkarea word bepaal 
deur die nuwe posisie van die tafel – sy werkstasie.  Hy ruil bande, balanseer hull en 
praat met kliënte – dis wanneer hy nie slaap nie.  Hy skep ŉ ritueel wat gepaard gaan met  
byklanke – amper soos mondmusiek.  Frik  haal ŉ wit jas en ŉ bril te voorskyn.  Hy is 
nou Vusi se baas.  ŉ Deuntjie wat hy sing word ŉ duet met Vusi, wat soms omsit in ŉ 
dans.) 
 
Vusi is aan die slaap by die werk.  Sy baas arriveer en is eers gaaf.  
 
BOSS: Hei, jy’s moeg né.  Kom kom kom, wakker word. 
 
VUSI skrik wakker; spring regop:  
 
VUSI: Sorry boss. 
 
BOSS: Nee dis in die haak Vusi.   Behalwe – amper vergeet ek…jy’s nou net afgedank.  
 
VUSI: Nee man.  Nee meneer.  Dis nie my skuld… 
 
BOSS: Ek maak maar ŉ grap, maar jy moet nou help daar op die vloer Vusi.  Dit raak 
besig daar.   
 
VUSI: OK Boss. (Vusi begin werk) 
 
BOSS: O amper vergeet ek.  Jou vrou het gebel. 
 
VUSI: Waaroor? 
 
BOSS: Sy wou net gehoor het of jy OK is.  
(Boss af) 
 
WERK ITEM 
(Vusi voer sy ritueel uit – klank FX etc van werk en diens aan kliënte) 
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Gee vir my laat ek kyk wat’s fout. 
Die wiel’s gedaan; lankal te oud. 
Die fix ons gou vir ŉ paar rand? 
Balance, fit and align elke kant? 
(Hy voer deurentyd die aksie uit) 
U sleutels meneer. 
 
Volgende meneer hoe kan ek help. 
Gee ma vir my ek doen my best 
Ek kyk net gou hier agter – and here is where I rest. 
 
Vusi gaan lê.  Dis waar sy baas hom nou aantref. 
 
BOSS:  Nai Vusi man, jy laat my in die steek.  Kyk daar’s ŉ hele ry kliënte. (BOSS af) 
 
VUSI: (Begin werk ywerig – hy doen weer die ritueel, maar word moeg en gaan lê weer.  
Die baas arriveer en doen die Freakout Rap)) 
 
Song B FREAKOUT RAP 
Nai man Vusi – what you do?! 
Get off the floor man – look at you! 
I treat you good – I treat you fine 
You’re lazy, you’re tired – you’re wasting my time! 
 
I rest, I sleep – see that I’m fresh 
So I can do my best and pay you too 
I put food on the table-I have pride in what I do 
Get up-get a life- be a real man broe! 
 
If this is what you do you’re not an asset for me 
You don’t just work here – you invest in me too 
You’ve got a wife and kids: a family broe 
If you drink, mess around-you’re a looser too 
 
Check your wife-she gives her life 
She works, she cleans and she cooks for you 
Show respect for her, for you and me 
Take control of yourself- be a real man broe 
 
It’s a very weak man who has no control 
Over himself and his pals when you’re having a joll 
Swearing and drinking and messing around 
It’s pathetic, check, you have no self-respect. 
 
Get exercise, drink less, eat well 
With love and patience- life can be swell 

 9



Nobody is perfect- but hey broe check 
You’ve got to make an effort and be a real man! 
 

Scene 4 
 
Vusi arriveer tuis in sy overall, en mime die deur.  Vusi se vrou verwag hom, en hou ŉ 
moedige gesig voor.  Die aktrise lyk gemaklik, maar stylvol in ŉ hemp, wat oor haar 
broek hang.  Die tafel skuif sy, en dit is nou ŉ stryktafel. Dis hul huis.   
 
Vusi stop voor die deur, haal ŉ slag diep asem, en kom binne.  Hy is in agter haar rug, en 
as hy die deur hard slaan: 
 
Pops: Hallo. 
Vusi: So hoekom so kil? 
Pops: (Sonder om om te kyk)  Hoe bedoel jy kil? 
Vusi: Moenie maak of botter nie in jou bek kan smelt nie. 
Pops: Jy moet vir my jou klere gee om te was. 
Vusi: (Hy pluk die overall af en smyt dit vir haar). 
Pops: (Verras) Lief….. 
Vusi:  Hel, man.  Hierdie sarkasme stink.  Wat is dit met jou? 
Pops: Ek het vir jou kos in die oond gehou. 
Vusi: Moenie “vir jou kos in die oond gehou” my nie man. 
Pops: (Stil) 
Vusi: Of is jy ŉ engeltjie? 
Pops: (Stil) 
Vusi: Hoor jy wat ek sê jou teef. 
Pops: (Sy huil stil en hou aan stryk) 
Vusi: Ag, damn jou man.  Al weer aan die huil.  Hou op tjank, sal jy. 
Pops: (Soos voorheen) 
Vusi: (Nou aggressief nader) Hoor jy wat ek sê. (Hy pluk haar om)  Hoor jy my.  Kyk na 
my as ek met jou praat. 
Pops: (Bang) Ok, ok.   
Vusi: (Hy is hardhandig)  Wat is hierdie bellery na my werk toe? 
Pops: Ek was bekommerd… 
Vusi: Elke keer as jy soontoe bel dink hulle ek is die vark. 
Pops: Ek het nie geweet… 
Vusi: Hoeveel keer moet ek nog vir jou sê om nie op my te spioeneer nie.  (Haar huilery 
maak hom kwater) En ruik ek sleg.  Hoekom soen jy my nie ordentlik op die mond 
wanneer ek by die huis kom nie.  (Hy gryp haar ken.  Sy probeer halfhartig wegkom).  
Maar nee!  “Sit jou klere in die was – daars kos in die oond” is wat ek kry.   
Pops: (Sy probeer wegloop. Hy ruk haar arm gewelddadig. Sy gil.) 
Vusi: Moenie jy vir my sê wat om te doen, en op my spioeneer en dat ek stink en…  
Pops: (Trek weg)  
Vusi: moenie wegloop terwyl ek besig is om met jou te praat nie. 
Pops: Jy maak my seer.  Los my. 
Vusi: (Hy klap haar) En moenie vir my sê wat om te doen nie. 
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Pops: (Sy skree) Nee! 
Vusi: (Hy slaan toe op haar.  Gryp haar keel en hare) Mens sou sweer eks ŉ kind.  Al jou 
vriendinne – bring hulle man.  Dat hulle vir eens en vir altyd met my kan klaarspeel, né.  
Dis wat jy wil hé.  (Sy probeer weer ŉ slag wegkom.  Hy gryp haar en smyt haar op die 
tafel. )  Ontslae raak van my.  Wel doen dit.  Ek wag. All your girlfriends – get them 
here.  That they can once and for all fix me up.    (Hy klap haar gewelddadig en stap af)  
Slet! Ek sal jou vrekmaak, jou teef.. 
 
Song C - THE PAIN and EXPLAIN SONG 
BUT I LOVE HIM-I LOVE HIM 
ALWAYS HAVE-ALWAYS WILL 
IF ONLY, HE’LL SEE ME 
THAT I’M HERE, THAT I CARE 
 
No matter what I say-with pain I pay 
I ask him to be true-I believe he wants to 
But nothing’s quite the same-the man I love has changed 
The violence, the drinking-he hurts me every day…. 
 
BUT I LOVE HIM-I LOVE HIM 
ALWAYS HAVE-ALWAYS WILL 
IF ONLY, HE’LL SEE ME 
THAT I’M HERE, THAT I CARE 
 
I know that in his heart there’s kindness and love 
He’s half the man he was-he cheats and beats me 
He’s cruel and unkind-loosing control 
If only he’ll live a life with me-how blessed we will be 
 
CAUSE I LOVE HIM-I LOVE HIM 
ALWAYS HAVE-ALWAYS WILL 
IF ONLY HE’LL SEE MAN 
THAT I’M HERE, THAT I CARE 
‘CAUSE I LOVE HIM 
I LOVE HIM 

Scene 5 
 
Pops is nou netjies aangetrek – basies ŉ onderbaadjie wat die hemp afrond.  ŉ Donkerbril 
versteek ŉ besering.  Sy arriveer by die werk waar haar baas – die akteur in ŉ wit baadjie 
en bril, is 
 
Hy is reeds by die werk, besig met kantoorwerk. Sy mime die deur en groet hom van 
agter af. 
 
She: Goeiemore meneer. 
He: Hallo.  Koffie sal lekker wees. 
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She: Ek bring dadelik. 
He: En die bril? 
She: Ek weet nie – Dis…help my met die tafel asseblief…(Hulle draai die tafel tot op die 
middel van die verhoog) …my oë. 
He: Jou oë? 
She: Ja, hulle is bietjie sensitief. 
He: Sensitief. 
She: Dis seker iets wat ek eet. 
 
Hulle draai gelyktydig weg van mekaar.  Sy begin die koffiemakery mime. 
 
She: Ek haat dit om so te lieg.   
He: Wie dink sy lei sy om die bos. 
She: Hierdie werk is so belangrik vir my. 
He: Sy is so ŉ aanwins vir die maatskappy. 
She: Ek wens net Vusi kon dinge sien soos ek dit sien. 
He: Maar dan is sy nog fraai ook. 
She: Gelukkig het my baas begrip vir mense. 
He: Ek kan haar help en die lewe vir haar beter maak. 
 
HY nader haar.  Sy werk ongemaklik verder. 
 
He: Wil jy met iemand praat daaroor? 
She: Meneer? 
He: Jy kan my gerus in jou vertroue neem. 
She: Nee, daar is nie fout nie meneer. 
He: Ek weet wat gebeur het man.  Die bril.  Jy weet natuurlik die wet is aan jou kant né.   
She: Dit was… 
He: (Nog nader aan haar) Jy hoef nie vir my te jok nie – dit weet jy tog. (Hy draai haar 
om)  Jy’s so ŉ lojale persoon. (Neem haar in sy arms) 
She: (Roerloos) Dankie. 
He: Ek sal mooi na jou kyk. 
She: (Sy stoot hom weg. Maak verder koffie. Hy beskou dit as ŉ belediging.) 
 
SHE: Meneer se koffie. 
 
EMPLOYER: (Hy stoot haar nou tot teen die tafel, en sy gee pad, maar sodat sy eintlik 
sittend eindig.  Hulle vries, en lui ŉ klokkie wat onder die tafel geheg is) 
 
Hulle staan op en praat met die gehoor. Hul stel retoriese vrae soos: 
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(Terug na die aksie.  Hulle neem die vorige posisies in en die aksie gaan voort na hul 
weer die klokkie lui.) 
 
SHE: Meneer! 
EMPLOYER: Jou man is so lelik met jou.  Maar ek sal jou behandel soos ŉ prinses. 
SHE: Maar ek is lief vir hom. 
HE: Maar hy het jou nie lief nie. 
SHE: Meneer. Ek kan nie. 
HE: Jy kan nie wat nie?  Ek betaal jou salaris.  Ek is soos ŉ pa vir jou (Hy probeer haar 
soen) 
SHE: Nee meneer, ek werk hier in meneer se besigheid. (Die aksie bou tot ŉ klimaks, 
maar hulle vries en lui die klokkie.  They get up and accost the audience.  They say:) 
 
She: Wat gebeur volgende? 
He:  Kan jy jou eie vrou in ŉ situasie soos hierdie voorstel? 
She: Dink jy dis snaaks? 
He:  Kan jy jouself voorstel in ŉ posisie soos hierdie. 
She: Is dit soos jy sal optree? 
He: Wat as jy jou vrou by die huis mishandel, en sy kry sulke geleenthede. 
She: Wat sal jy maak?  Haar net weer slaan? 
 
Hulle neem die vorige posisies in.  Die klokkie word gelui.  Die toneel speel voort.  Ons 
hoor teen die einde hoe haar mond vertrek soos hy hom op haar forseer. Die toneel is 
afstootlik, en alhoewel ŉ mens amper niks sien nie, is wat jy hoor aaklig genoeg.  
 
HE: Dis reg ja.  Ek sit die brood op jou tafel.  Nie eers jou man nie.   
SHE: Meneer ek werk in meneer se besigheid. 
HE: En ek moes kies tussen jou en ŉ honderd ander meisies.  En as jy verder hier wil 
werk, moet jy sorg dat jy ŉ goeie verhouding het met jou werkgewer – of dalkies kry hy 
iemand in jou plek 
SHE: (Die aktiwiteit neem toe in intensiteit) Ek is ŉ goeie werker meneer. 
 
(Hulle vries. Hulle konfronteer die gehoor – maar kalm, neutraal en objektief) 
He: Dit vorder.  Hy kan nog suksesvol wees. Stem julle saam? 
She: Wat moet vrouens doen in situasies soos hierdie? 
He: Nou dat jy die mishandeling by die huis weggesteek het, is jy gereed om die 
mishandeling by die werk ook weg te steek? 
 
(Hulle neem hul laaste posisies weer in) 
 
She: Ek is ŉ goeie werker meneer. 
HE: Ja, maar net solank as jy kan doen net wat jy lus is om te doen. 
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SHE: Nee. Meneer asseblief.  Die geld wat ek huis toe neem is om my kinders mee groot 
te maak. 
HE: (Hy pluk haar heupe teen sy onderlyf vas waar hy staan langs die tafel) Ek het nie 
kinders in diens geneem nie.  Jy is in my diens (Hy is nou so te sê bo-oor haar.  Met sy 
hand wat haar heupe teen hom vasdruk – sy half op haar sy op die tafel)  Wil jy hê ek 
moet met jou kinders praat oor wat jy by die werk doen.  Wil jy hê ek moet met jou man 
praat oor wat jy met jou werknemer aanvang.   
SHE: Neeeeee.  Doen wat u wil!  Los net my kinders hieruit.  Los my gesin asseblief 
meneer.  Assebliefffff.   (Ons hoor haar teenstand bied in ŉ forseerde stem en ons hoor 
die druk op haar keel en kop.  Dit eindig met ŉ hulpelose gil van haar.  Dan is alles stil. 
Die klokkie lui.  Die aktrise verdwyn agter die skerm.   
 
Akteur: (Aan die gehoor):   
Hoe was dit?  Het julle gedink ek was goed? Die groot vraag is hoe dit jou laat voel. Het 
jy bygedra? Hoe het jy gevoel toe jy die meisie so sien; haar lyf, ŉ man se hand oor haar 
heupe terwyl hy hom opdwing aan haar?  Was jy gereed om dit te stop.  Was dit soos ŉ 
porn-fliek?  Wat sal ons dit noem? ŉ atrocity, ŉ invasion of space, mishandeling? 
Aktrise:  
Dis vreemd. As dit ŉ sportbyeenkoms was sou ons almal uit ons stoele gewees het van 
opgewondenheid en sou ons al die antwoorde gereed gehad het.  Maar wat ons hier sien 
gebeur elke dag in ons buurt, in ons werksplek; en wat doen ons daaromtrent?  Die 
atrocity.  Die mishandeling.  Noel, wat het jy dit genoem? 
Noel: Rape. 
She: Rape.  Weet u wat dink ek mens moet doen?  Dis goed julle vra.  As jy nie weet wat 
om te doen nie, vra.  Moenie net vergeet daarvan nie.  Vra wat ŉ mens kan doen, en doen 
dit.  Onthou – ŉ mens is nie wat jy dink nie.  Jy is wat jy doen. 
 

Scene 6 
 
(Soos in ŉ fast-forward cartoon fliek stap die man agteruit en lê op die tafel en TV kyk.  
Sy loop met ŉ draai na die deur, maak dit oop en daar’s aksie.  Die toneel is snaaks, 
seksie, en wys die charm en mag van die vrou.  Die boodskap is ŉ positiewe een.) 
 
Song D – The KUNG FU song. 
Sit down pal, pay attention now 
I’ll only say this once-lets not mess around 
I’m sick and I am tired of your foolish attitude 
I think its time you get your life in line 
 
And now you’re back from Frikkies’ place 
Had to pretend at work I fell with these marks here on my face 
I work hard every day, I’ve got all these bills to pay 
You’re a disgrace to the entire human race 
 
It’s got to change-for once be brave 
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Show that you’re a man and not a drinking slave 
Nothing comes from violence and nothing ever can 
It’s only you who can decide to be a real man 
 
I stand for love 
I stand for you 
I stand against the crazy things that’s always driving you 
You are a victim of your past 
It is time for you to lift your arse 
Break away – become original today 
 
I stand for love-I stand for you 
I’m here because I love you-believe in you 
No matter what you think: what you do is who you are 
Stop the violence, the drinking and be-a-man 
Be a man 
Be a man 
Just be a man! 
 
Wanneer die akteur plat op die vloer eindig, vra sy:  
 
AKTRISE: ‘Is jy nou op jou bek geval!’ 

 
Scene 7 

 
Frik se huis.   Vusi het net ŉ bier klaar gedrink.  Frik bied nog ŉ drankie aan. 
 
Vusi: Nee dankie.  Niks meer vir my nie brew. 
 
Frik: Ag hel man.  Het jou vrou jou gelos. 
 
Vusi: Nee, dis sedert ek begin draf het in die oggende dat ek so lekker voel.  Ek wil dit 
nie spoil met te veel voggies nie.  Dan voel ek terrible more-oggend.  A new leash on 
life….(HY chuckle) 
 
Frik: Ag nooit man.  Dis daai bitch wat jou net daar het by die jy-weet-wat. 
 
Vusi: Ja, sy het nogal. 
 
Frik: Nou sien, ek sê jou mos.  Jy moet haar reg donner 
 
Vusi: Nooit!  Ek geniet dit nogal waar sy my beet het – by die jy-weet-wie….. Soos hulle 
sê in die classics: Let the music play on. 
 
Frik: Ek switch die radio aan. 
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Vusi: Nee man.  If music were the food of love, let the music play on.   Shakespeare. 
 
Frik: Soos hulle sê in die classics – moer haar.  Chuck Norris.  Jeez jou vrou is ŉ teef. 
 
Vusi: Nee Frik.  Sy’s glad nie so sleg nie.  En selfs al was sy; ek behoort ŉ goeie man te 
wees – my krag moet wys in hoe geduldig ek is en met hoeveel liefde ek my vrou kan 
hanteer.  Of enige vrou. 
 
Frik: Shit, jy’t verander vandat jy nie meer drink nie. 
 
Vusi: ŉ Mens is nie wat jy dink nie  Jy is nie wat in jou kop aangaan nie.  Wat jy doen – 
dis wat jy is.  Anyway, Frik, dit was lekker dankie.  Maar laat ek skuif. 
 
Frik: (Hy werk homself nou op in ŉ toestand in)  Wat, laat my skuif.  Jy het nie eens die 
moed om te sê: ek moet gaan nie.  Netnou sien ons dis jou vrou wat die bitch is.  Laat my 
skuif.  En jy draf en allerhande nonsens – maar jy geniet nie eens meer ons nasionale 
sport nie – erken dit.  Hei, waar is jy vanaand hê, waar is jy.  Check hoe sit ek hier alleen.  
Check waar het jy my gelos.  Moenie sê ek het jou nie gesê nie, hoor.  Laat jy die eerste 
en die laaste een wees wat liefde uitdeel.  Wat as ek vrek.  Dan is dit te laat.  En mense 
sterwe ou maat.  Hulle sterwe.   (HY huil).  Alleen in die wêreld.  Net ek – alleen.  (Sing) 
All by myself…Arme ek.  Wat het ek tog gesondig in hierdie wêreld.  Al wat daar vir my 
oorbly is……’n dop.    (Hy vat sy bier en vat ŉ sluk) En dis nie eens meer lekker nie. (Hy 
kyk TV.  Wys daarna.  Hy drink en sing)  
 
Sounds the call to come together 
And united we shall stand. 
Let us live and strive for women, 
In South Africa our land. 
 
 

------------------------------------------- 
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