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UIT SORRY MISS DOEPIE 
Anoniem 

 
(Alle erkenning aan die skrywer) 

 
 

MOIRA: 

Alla-wêreld, Miss Doepie!  Sorry dat ek nou eers report vir duty! en ook 

lat ek sonder belt hier aankom, nogal so op ou krismis.  Ek gaan nou 'n 

bietjie teetjies maak.  Een liepeltjie suiker, nu? 

Ma lat ek nou eers vir Miss Doepie explain waarom ek so laat is:  

Sien, dit was mos gister Mommy se verjaarsdag en dit val toe saam 

met Geoffrey se first anniversary.  Ennykys, toe ek nou hier weg is, 

gaan ek eers gou by die bottelstoor aan vir 'n botteltjie sjerrie.  Om 

nou te klink op my ma, saam met die birthday dinner en so aan. 

Moira, sê my ma toe ek by die huis aankom en sy sien die bottel, Stiek 

weg.  Jou uncle Christopher is nou-nou hier om my te kom wens.  Ek 

het mos al vir Miss Doepie van hom vertel.  Hy is die ou Lady se broer, 

die heilige een met die groot ore. 

Moenie panic sê ek vir Mommy.  Ons vat net gou enetjie.  Ma sal jy 

luister!  Vat weg die bottel!  Oppie daad!  Ek praat nie weer nie!  Die 

ou vrou is skoon upset.  Ek roep vir Keith en ek sê vir hom: Kom ons 

gaan sit in die kamer anners priek uncle Christopher weer die hele dêm 

aand vir my oor my kort uniform en rooi lippe. 

Die Here gaan julle nog straf sê Mommy.  Sy sing-sing nog so toe stop 

ou hipokraait se Nash voor die deur en ons maak dit vir die kamer. 

God bless you my girl, hoor ons die ou in die gang. 

Saved by the gong, sê Keith.  Toe Moira ruk die prop.  Ons vat toe 

maar gou 'n quick one daar in die kamer.  Fortunately bly die ou nie te 

lank nie, want sien hy moes die kerkdeur gaan oopsluit vir die choir 

boys.  Hy's mos koster, uncle Christopher. 

Mommy roep ons toe om te kom iet en aan die tafel vat ons nog 'n Old 

Brown.  Mommy refuse mos om haar mond aan 'n drienk te sit, maar 
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ek skink vir haar ook 'n fishpastepotjie vol.  Ek enjoy dit so om die ou 

Lady se siel uit te trek. 

Die Here gaan julle nog straf, sê sy, ma ons lag ma net.  Miss Doepie 

weet mos hoe is die oumense. 

Ennykys, na ete is ons toe na Geoffrey-hulle toe.  Nou eintlik het ek 

gerieken om net so ten minutes te bly, om vir hom en Mavis te wish en 

so aan, djy wiet nè miss Doepie?  Ma miss Doepie, watte paartie!  Djy 

sien net karre.  Die hele Elsiesrivier is daar, en as jy vir my vra die 

Akkers ook nog.  En gaan dit vir jou swinging.  Drienks en Salticrax net 

wa jy kyk! 

Nou die twee sjerretjies wat ek inhet het al klaar na my kop toe 

gegaan, dit vat mos maar min om my om en dom te kry.  En hard tack 

dié kan ek glad nie vattie nie.  Dis nogal 'n ding as 'n mens op 'n 

paartie kom.  I mean to say, 'n mens kan nie 'n ander in die gesig vat 

nie.  Jy moet sociable wies.  Ek sit nog so en tob oor die ding toe val 

my oeg op 'n tray glase.  Haai miss Doepie!  Jy sien net canfruit en 

cherrie binne-in rondfloat en ek sê vir myself: Moira Fortune, daai's net 

die drink vir jou! 

Hiesô skree ek vir Keith.  Bring een!  Of never mind make it two! 

Ek proe, Jeepers Creepers, ma dis mos lekker. 

Nog een! order ek en ek vra vir Mavis hiersô langs my, so bye the byes 

Mavis watsit hierrie wat ek drink?  Punch sê sy vir my.  Okay, sê ek, 

van nou af drink ek punch! 

Miss Doepie!  Ma dis mos da wattik myself verneuk!  Skaars het ek die 

eerste drienk in of ek voel hoe die dizziegeit in my joints opkryp.  Ek 

staan op, maar dis al of daar 'n ander mens in my ingekom het en die 

order my net left en right en centre.  Vat die show Moira sê die stem.  

I obey the orders, wie's ek.  Gee pad voor hier kom ek an' skrie ek.  En 

all of a sudden kannit my nie 'n tiekie pla nie wat die anner van my 

dink nie.  Ek sê, miss Doepie, hierdie een boud van my lig so effentjies 

en toe's dit tickets.  I could not stop for all the money in the world.  Dis 

soos 'n opwenpoppinkie.  Die mense hou op dans en die hele lot kom 
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staan in 'n circle om my.  Hulle fluit en stamp voete en encourage my 

om my ding te doen. 

Kappit yt, Moira, kappit yt!  Sêkkie, George! skree hulle.  En hoe meer 

hulle aangaan, hoe meer perform ek.  [Sy begin die verskillende danse 

te dans]  Dis die monkey, die hush-hush, die charleston, jitterbug and 

you name it, well I did it!  En hoe later, hoe kwater.  Ek sê nou vir miss 

Doepie, as Hollywood daar was, het ek vanoggend glad nie opgedraai 

vir werk nie.  Dan was ek nou gecontract.  True's God. 

Ennyway to cut short.  Ek wiet not 'n dêm hoe ek by die huis gekom 

het nie.  Lat staan nog vir die bed.  Uitgepaas, sê ek vir miss Doepie, 

as dit nie vir Keith was nie, wiet ek nie so mooi nie.  Thank the Lord for 

small mercies. 

Vanoggend toe hoor ek glad nie die alarm nie.  Ten past toe skud die 

ou Lady my wakker.  Moira, ga djy dan nie werk vanoggend nie, raas 

sy.  Good gracious me, vlieg ek op.  Is dit al só laat.  En miss Doepie is 

alleen met die X-Ray Department.  Ek moes mos vir haar die darkroom 

doen vandag.  En dis nog die coloured nurses se Krismisdinner oek! 

Waar's my belt vra ek.  Dis oor jy nie jou goed op hul plek kan sit as jy 

saans uittrek nie, sê mommy.  O, sjarrap! skree ek sommer.  Shame 

ma dis van haastigheid.  Die Here gaan djou nog straf… sê sy.  Okay, 

okay, okay, sorry Ma net nie 'n song en dans nou nie! 

Shit, miss Doepie, ek kry nie my belt nie.  Ek keer omtrent die huis om 

maar my belt is missing.  Dis weg ja, met pepsodent.  Ek spring 

lateraan sommer agteroor die draad daar na Ann se huis toe vir 'n belt.  

Miss Doepie wiet sy's mos ook 'n nurse.  Maar Ann is lankal weg werk 

toe en die huis op knip. 

Maar hier kom die surprise nou.  Ek kry toe my belt maar miss Doepie 

raai waar kry ek hom?  In die blou van onse hemel.  Dis Tommie, daai 

blerrie broertjie van my met sy latest crase.  Hy't toe al die tyd my belt 

gebruik vir sy kite se stert.  Well too late for tears.  Rather late than 

never, of hoe sê die spreekwoord nou weer. 
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Dis mos een liiepektjie suiker, nè?  Maar bye the byes, miss Doepie, lat 

'n ou hand nou vir jou sê: Vandag is die dag dat djy djou hel gaan leer 

ken.  Oukrismis in 'n coloured hospital.  Vandag gaat die ambulances 

weer die hele Kaapse jollers en bloedspoegers op hierdie einste X-Ray 

Department se doors kom deposit.  Three-quarters van die bruinmense 

het mos Tee-Bee.  Maar dis eers met Krismis en die Niewedjaar dat 

hulle inkonk en bly lê.  Dan eers vind hulle yt die ouens het allie tyd 

Tee-Bee onder lede. 

Wag lat ek gaan tie maak.  Dis mos twie tieliepeltjies suiker, nè? 

 

---ooOoo--- 


