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BROLLOKS EN BITTERGAL - DIE PANTOMIEME – DEEL 1
(DEEL 2 VOLG ONDER )
GESKRYF DEUR LIZZ MEIRING EN HANNES MULLER
(MET INSAE VAN DIE SPELERS / 1997)
OPGEVOER 1998 TER VIERING VAN DIE LANGENHOVENGEDENKJAAR BY KKNK
REGIE : HANNES MULLER & LIZZ MEIRING
MUSIEKREGIE : DIDI KRIEL
CHOREOGRAAF : CHRISTOPHER KINDO
LIRIEKE : LIZZ MEIRING & DID KRIEL
MUSIEK : TRADISIONEEL, VERWERK DEUR DIDI KRIEL
VERVAARDIG DEUR HANNES MULLER & LIZZ MEIRING IN OPDRAG VAN KKNK

DIE EERSTE OORSPRONKLIK GESKEPTE & GESKREWE PANTOMIEME IN
AFRIKAANS OOIT.
ALLE REGTE VOORBEHOU.
Kontakadres vir opvoerregte: Lizz Meiring
E-pos: lizzmeiring@me.com

ROLVERDELING:
BROLLOKS - 'n Nare Monster
OOM WILLEM - Brolloks se alter ego
GAWE GALLIE - Die Held
BITTERGAL

-

Gallie se alter ego

TANT VYTA

- Die Dame

BULLETJIE

- Haar jong seun

LIKKEWAAN

- Bulletjie se alter ego

SKOONLIEF

- Die Heldin ,ouer sussie van Bulletjie

AMMAL NIEMAND - Gallie se beste vriend en plaasvoorman
WAGTER -

'n Volstruis, Gallie se troetelvoël

KLARA IVY JIVY -

Die Klein Karoo Kolkwind

'n Drietoonmonster - een helfte van 'n siamees
'n Drietoonmonster - ander helfte van die siamees

KAMEE ROLLE:
DOORTJIE - 'n Dorpenaar - Skoonlief se vriendin
GOORTJIE - 'n Dorpenaar - Skonnlief se vriendin
ALLIE - 'n Dorpenaar - Gawe Gallie se pêl
POLONIE PRINSLOO - 'n Dorpenaar , slagter
FLORIS - 'n Dorpenaar , bloemis
AMPIE

-

'n Dorpenaar, dorpsidioot

ANTJIE - 'n Rooibruin hen.
Drietone - Monsters -Brolloks se pêllies.
OVERTURE SPEEL.
VOORGORDYN : BEDRYF 1 TONEEL 1
KLARA (AS VERTELLER)
KLARA OP.
KLARA - LIED 1. 4 REëLS VAN "DAAR'S 'N WIND WAT WAAI "
KLARA:(aan gehoor)
Welkom, een en almal hier op Jongshoorn'n dorpie met sy eie, droë
bekoring
By ons,in die salige Klein Karoo
Gebeur dinge wat selfs Die Huisgenoot nie sal glo.
O,ja, ek's Klara - die kolkwind van die kontrei

Ek het al eeue lank hier gebly.
Meestal is ek 'n goeie gees
Ts dierbaar om mens te wees
Maar as ek begin pandemonuim saai
Dan sien jy net vere en hare waai.
Haai wag, ek raak nou skoon deur die blare
Ons
storie
gaan
Monster-mensvreter

mos

eintlik

oor

Brolloks

die

nare

gedrog
Wat graag by sy pêllies met 'n bruid wou spog.
A-nee-a, voor ek te veel weggee
Daar's nog 'n paar stoepe wat ek moet gaan vee.
So, kry julle sit en geniet
Ons saga van Volksvreugde en Boereverdriet
Van wraak en liefde - gebaseer op Neelsie se verhaal
Vrinne ..Die Pantomieme Brolloks en Bittergal!
GORDYNE GAAN OOP
DORPSTONEEL - EXTERIOR TANT VYTA SE BIE EN BIE.
INTRO VIR
SPELERS.

OPENINGSLIED

LIED

2

±

DANS

(GROOT

FEESVIER)

BEDRYF 1 TONEEL 2 BULLETJIE, SKOONLIEF, KLARA, TANT VYTA, AMMAL, GALLIE,
DOORTJIE, POLONIE, AMPIE, FLORIS, GOORTJIE, ALLIE.
POLONIE :
Arme Gawe Gallie, sy gaan sy gal vir hom werk.

ALLE

BULLETJIE:
Ja, hy gaan sy gal sien.
SKOONLIEF:
Bulletjie, moenie hier staan en tande tel nie. Het Ma nie gesê jy
moet die perde vir my troukarretjie gaan roskam nie?
BULLETJIE:
Gmmf. Ek sal nie trou voor die perde horings kry nie.
POLONIE:
Ja, trou is nie perde koop nie.
FLORIS:
Kom, kom, daar's nog baie om te doen. Ons moenie die kar voor die
perde inspan nie.
DOORTJIE:
Oe , hy's darem maar gou op sy perdjie.
FLORIS:
Oppas, nou saal jy die verkeerde perd op.
AMPIE:
Ou perde kry ook lus vir groen voer.
SKOONLIEF:
Wel, mens moet nooit 'n gegewe perd in die bek kyk nie.
DOORTJIE:
Ai Skoonlief..
BULLETJIE:

Jy bedoel seker Skoon verlief..
DOORTJIE:
Jy's so gelukkig, Gawe Gallie is so.. so

..gaaf.

SKOONLIEF:
En so sexy...
KORT LIEFDES SOLO - LIED 3 - SKOONLIEF - "SUIKERBOSSIE "
(TYDENS DIE LIED ENTER GALLIE, ALLIE EN AMMAL.)
SKOONLIEF:
O Gallie, ek kan nie meer wag nie, môre word ek jou vrou.
BULLETJIE:
(AAN GALLIE )
En dan gaan jy harde bene kou.
GALLIE :
Jy's nog te jonk vir rooi hakskene my ou, (VERWYS NA SKOONLIEF SE
BENE ) daai bene maak my flou !
ALLIE :
Ag, sal jy nou ophou !
GALLIE :
Skoonlief !
SKOONLIEF :
Gallie !
GALLIE :
Soen my !
SKOONLIEF :

Sallie (Sal nie )
GALLIE :
'Seblief
SKOONLIEF :
(STRENG ) Gallie
GALLIE :
Ek het jou lief
SKOONLIEF :
Karnallie..okay..(SOEN HOM)
SPOTTENDE NOISES VAN DORPENAARS.
SKOONLIEF :
(HEELTEMAL VERDWAAS NA SOEN ) Kallie, Ballie, Sallie Vallie ..
Gallie, ons maggie..voor die troue nie.
GALLIE :
Maar ons het nog nie. Toe ons by die inry was het jy my ge..
SKOONLIEF :
(VAL HOM IN DIE REDE)
Gallie! Ek bedoel jy mag my nie sien voor die troue nie, dis
ongelukkig!
GOORTJIE :
Nee, Skoonlief..hy mag jou nie sien op julle troudag nie, want my
Antie Betta het die oggend van haar troue haar bloemer gaan
uithang en toe sien haar aanstaande haar..

DOORTJIE :
(DRUK GOORTJIE SE MOND TOE ) Goortjie..
GALLIE :
Ag, ek's nie gepla met ouvrou stories nie..ek moes jou net sien.
ALLIE :
Ons sal eers vanaand moet sien of jy haar rêrig verdien.
SKOONLIEF :
Wat bedoel jy ?
AMMAL :
Hy kan jou kry as hy staande kan bly na sy ramparty.
GALLIE :
Aaag, my getroue ou Wagter sal my huistoe lei.(BESEF) Waar is
Wagter?
AMMAL :
Hy's daar agter , op die bakkie..los hom uit, hy pas die drank op.
GALLIE :
Nie een van julle kon my nog ooit met 'n dop onderkry.
GALLIE, AMMAL, ALLIE :
(RAP)
Die prop is in die bottel vir 'n baie goeie rede
Nie om die inhoud in te hou nie, maar in stede..
(MIMIC DRINK) Glug, glug, glug..
(DIE MEISIES KYK HULLE VIES AAN)
GOORTJIE :

(GAAN AAN MET HAAR STORIE )
En Antie Betta se bloemer val toe in die modder, en haar
aanstaande hol toe oor die werf soos 'n afkop hoender..
SFX

- CRASH, BOOM,BANG, HOENDERS WAT WILD TE KERE GAAN.

(ENTER TANT FYTA)
TA' FYTA:
(VERWYS TRUG NA WINGS)
Antjie,jy soek vir my, van jou maak ek hoenderpastei!
(Mompel) daai bloeming Rooibruin hen.
(Sien dorpsmense)
Hellooo!
CAST:
Tant Fyta!
SFX - KRAGONDERBREKING,ALS SKIELIK PIKDONKER.
TA' FYTA:
Bulletjie, gaan skop die ding.
(BULLETJIE HOL AGTER DIE CUTOUT HUIS IN)
BULLETJIE:
(TERWYL HY HOL) Zuma! My magtig!
SFX - LIGTE KOM AAN. CAST IN ALLERHANDE COMPROMISING POSITIONS.
BV: FLORIS IN POLONIE SE ARMS, IEMAND ONDER FYTA SE ROK, ETC.
AMPIE:
Hoekom noem jy jou generator Zuma?
BULLETJIE:

Want hy maak my siek.
TA FYTA:
Kloppetie klo-op
CAST:
Wie's daar?
TA FYTA:
ESKOM
CAST:
ESKOM WIE?
TA FYTA:
Es kom,nou net van die haarkapper af, lyk ek nie mooi nie?
(AAN SKOONLIEF) En hier's my Rooi Rissie! OOO, ek wil niks
van jou mooiste dag mis nie
SKOONLIEF:
Ag, Ma lyk vandag nes my sussie.
TA FYTA
Ja, almal op Jongshoorn sê ek's gans en al te jonk om 'n skoonma
te
wees. Maar as dit dan nou moet, is dit tenminste 'n man wat met 'n
voël kan werk - voorste volstruisboer, en diaken in die kerk.
(SIEN GEHOOR)

HELLOOO!

Hellooo! Groet julle dan nie? Seker 'n spul Gautengers,hulle is
glo
so ongeskik. Ag, foeitog, is seker oor al die misdaad. Wil nie
eers

hand te gee nie - bang iemand steel dit.
Neewat, hier op die plaas, loop ons hand om die blaas.
Die mense in die kontrei is almal dierbare vriende van my.
Sien, dis nou my dogter, Skoonlief - my ewebeeld, (fluister)
ek is net so 'n rapsie meer uitgevul (beduie boobs),
en haar aanstaande Gawe Gallie - 'n gawe van bo ..tot onder.
En sy bokkapater maters ; Ammal en Allie.
En dis my bulletjie - , eintlik Bertus,Bernoldus,Beukes - maar ons
noem hom sommer Bulletjie .
En dis nou Polonie Prinsloo, van die Hoorn Hotel en Vleismark.
Polonie vra waar hy die naam gekry het nie.
En dan is
(fluister)
hulle kom
Skoonlief

daar
van

Doortjie
die

Dampadda,

onderdorp

en

af,maar

haar

niggie

(normale

Goortjie

stemtoon)

is

se vriendinne. Die drie is die Klein Karoo Kruiekinders - ons eie
Spice Girls.
(FLORIS MAAK KEELSKOON -BANG SY VERGEET HOM.)
Wie kan nou vir Floris vergeet?

Ons dorp se bloemis..te.

Oujongkêrel..vat al die vet meisies disco toe. Sal seker nooit
trou
nie ; altyd aan die stingels knip.
En Ampie, dierbaar , maar ampie nie 'n verstand gekry nie.
Hy's ons Dorpsidioo...(bedink haarself )..m
talente

maar

- hy sien dinge . Nes sy pa,.met die helmet gebore.

hy't ôk sy

KLARA:
(AAN AMPIE - NET HY KAN HAAR SIEN)
Kloppetie klop
AMPIE:
Wie's daar?
KLARA
Helmet
AMPIE:
Helmet wie?
KLARA:
Hel, met so 'n kapsel sal ek nie op straat verskyn nie!
AMPIE:
(LAG) Haai klara!
TA' VYTA:
Sien julle, daar praat hy alweer in die wind in.
OOO, Ek is so ongeskik, darem nou nie medies ongeskik nie
Ek het mos 'n Metlife polis gekry. Dis die enigste toets wat
ek ooit geslaag het - my bloedtoets.
Nee, ek meen, hier staan ek en trap julle uit oor julle nie groet
nie en julle weet nie eers wie dit is wie julle moet groet nie. Ek
is Ta'
Vyta : Bobaasbakster, Bielie van 'n Boervrou en Bed en brekfis
bestuurder eksta ordinêr. (AAN MAN IN DIE GEHOOR) Ek verskaf die
bed,

en jy bring
...verledes.

die

brêkfis.

Ook

Moeder

van

2,

Vrou

OOO, Ek hou van 'n man wat sy man kan staan,
Maar ook 'n traan kan stort..as ek hom slaan.
Daar was ..Daniel Das
Ons het so goed by mekaar gepas
Ek was bitter verras
3 maande later, klim hy uit die kas.
En dan was daar Hans Hanekom
Ons harte was aan mekaar gegom
Hy't gaan veg op die grens
Maar toe raak hy kêns
En verwar sy Bullybeef met 'n bom.
A-JA-A, vele jong mans is kaalvoet oor my berge, en dale.
Maar o, daar was een
oor wie ek nou nog ween.
Die ander het gekom en gegaan
Maar hy't soos 'n paal bo water bly staan.
OOO, hy was 'n stoute kabouter
sy naam was Willem Wouter.
Maar op ons troudag het ons son nooit geskyn
Want Willem het êrens tussen hemel en aarde verdwyn.
Aaai, wie weet waar Willem Wouter woon?
Gelukkig trou ek toe met Manie

van

vele

Oor ons lewe saam kan ek nie kla nie
En voor die jig hom te veel pla
Word hy toe my kinders se pa
Maar onder die trekker het hy nie sag heen gegaan nie.
DAME SOLO MET BACKING VAN CAST
LIED 4.

- "BARBIE POP"

(NA SONG)
TA FYTA :
Nou toe, toe, ons kan nie hier rondstaan en mooi lyk nie, ek
het 'n bruilof om te delegeer, op julle poste - Polonie stop die wors, Floris - steek ...
FLORIS :
Wie ?
TA FYTA :
Die blomme in die blompot in ! Ampie :liggies string en
Gallie spring ! Jy moet aan jou toespraak werk , sien jou
m^ore by die kerk.
(GALLIE NEEM SKOONLIEF EENKANT )
GALLIE :
Skoonlief m^ore word jy myne ,toe skryf ek vir jou 'n paar
kwatryne :
By Rietfontein se leidam , het ek gestaan en droom
gewaar ek 'n rooikop rabbedoe wat spartel in die stroom
en toe word op sonverligte alge 'n rare tafereel

Van terg en lus en liefde in die modder afgespeel.
Van daardie dag af ,toe ek jou so gewaar
Het ek geweet jy gaan my vrou word en my kinders baar.
(SKOONLIEF REAKSIE OP "Kinders Baar ")
GALLIE - LIED 5 LIEFDESOLO
MOONTLIKE OPSIE VIR SONG - NOOINTJIE LIEF IN DIE MOERBEI
BOOM - ANDER MANS KAN INJOIN AS CHORUS)
(AAN EINDE VAN LIED, TREK ALLIE EN AMMAL VIR GALLIE DAAR WEG
SKOONLIEF STAAN EN SWOON.)
LIGTE VERANDER. (HELE CAST EXIT.)
BEDRYF I TONEEL 3
ANTJIE,TA FYTA, SKOONLIEF, AMMAL, ALLIE, WAGTER, DOORTJIE,
GOORTJIE, POLONIE, FLORIS , AMPIE.
ANTJIE KOM OP
MOONTLIKE LIEDJIE - ANTJIE DIE ROOIBRUIN HEN - VERKORT
(AAN EINDE VAN SONG PROBEER ANTJIE SOOS 'N HAAN KRAAI,
SY MAAK 'N GROOT LAWAAI)
TA FYTA :
(Loer uit vanaf boonste venster van huis )
(gooi Antjie met wekker , pantoffel,

ens. laaste gooiding

is 'n frozen hoender.)
Sien jy wat met jou gaan gebeur !!
Antjie !!! Wat het ek gesondig om 'n hen met haywire hormone

te verdien ?
(ANTJIE AF)
(TA FYTA GAAP)
Ek het 'n vreeslike nagmerrie gehad, ek het gedroom my kind
gaan trou en sy weet nog niks van katelkaperjolle nie. Ai,
dankie tog dit was net 'n droom,...(besef) Ek het mos vir
haar vertel..het ek ? Ek het nie ! Skoonlief !
SKOONLIEF :
(Kom vaak uit)
Ma ?
TA FYTA :
(BITTER ONGEMAKLIK ,PRAAT ALS AANEEN)
My kind, dis nou tyd dat jy jou kinderskoene uittrek ..ek
het nog altyd my kinders onder die hart gedra, ek weet
kinders moet gesien maar nie gehoor word nie, maar my kind
vanaand gaan jy dinge sien waarvan jy nog nooit gehoor het
nie..my kind, die kinkel in die kabel is, jy moet die klap
van die sweep kan ken.. Jy kan doen net wat jy wil, solank
jy net nie lyk of jy dans nie, of die perde skrikmaak nie.
SKOONLIEF :
Toemaar Ma, ek lees al jare die Cosmo.
Dr. Ruth sê...
TA FYTA :

Nee my kind, wat my ore nie hoor nie, het jy nog nie
verloor nie.
(ENTER AMMAL)
AMMAL:
SKOONLIEF!! TA'VYTA! Daar's groot moeilikhede! Gallie is
(geluide vir weg) (DIE RES VAN DIE DORPENAARS KOM KYK
WAAROOR DIE LAWAAI GAAN )
aai
SKOONLIEF:
Wat bedoel jy (selfde geluide)
AMMAL:
Weg!
TA VYTA:
Ammal Niemandt, mens spot nie met oor sulke dinge nie.
AMMAL:
Nee, Tante, dis 'n feita soos 'n koei! Ons het mos
gisteraand Gallie se ramparty gehou. Die witblits het ons so
'n bietjie geklits, en na die mampoer was ek plat op die
vloer. En toe ek vanoggend wakker word, toe's Gallie net
vort. (HY BRING 'N HALWE HOED TE VOORSKYN EN GEE DIT VIR
SKOONLIEF)
Dis al wat van hom oorgebly het.
FLORIS:
Hoe't jy geweet dis syne?
SKOONLIEF:

Dis syne. Gallie is nooit sonder die hoed nie.
AMMAL:
Sê ek ook. Dis al wat ons gekry het, dit en Wagter.
(HY FLUIT)
(ENTER WAGTER)
SKOONLIEF:
Ooh, my Gallie se troetelvolstruis! Ag, ou Wagtertjie.
TA VYTA:
Hier's moeilikheid. Gallie gaan nooit nêrens sonder sy
vo"el nie.
BULLETJIE:
En toe, jou hand vol vere. Waar was jy ? Hoekom het jy nie
jou baas beskerm nie?
WAGTER:
Almal was uitgepass
AMMAL:
Ek was g;n uitgepass nie.
WAGTER:
Nee, allie ander almal.
ALLIE :
(BAIE DRONK) Nee, ek is nog staande. Kloppetie klop,
CAST :
Wie's daar ?

ALLIE :
Allie
ALLIE :
Allie wie ?
ALLIE :
Allie veld is vrolik, allie vo"eltjies..(HY VAL OM)
AMMAL :
Allie wyn het sy brein laat verdwyn.
WAGTER :
Net ek en Gallie was nog regop.
TA VYTA:
Ai, dat so 'n man nou moet verdwyn.
WAGTER:
En toe gaan ons na sy bakkie
Want Gallie het nie meer twak nie
En skielik was daar 'n woeste wind
'n aaklige gestink

en 'n bo-aardse gebrul

ek het van bek tot toon gegril
Dit het gekom van die Swartberge se kant
Toe skrik ek my vere los en druk my kop in die sand.
FLORIS:
Dink julle iemand het hom aangerand?
POLONIE:
Nee ou broer, die man is ontvoer.

DOORTJIE:
Dink julle dit was gang-related ?
WAGTER:
Die dat ek my so beskuit het.
SKOONLIEF:
(DRUK HAAR VINGERS IN HAAR ORE)
Ek wil dit nie hoor nie, ek wil dit nie hoor nie!
BULLETJIE:
Ag, julle praat almal twak,
Gallie het net van die strop ontsnap.
AMPIE:
Brolloks
Ta VYTA:
Wat sê jy daar?
AMPIE:
Brolloks
CAST:
(Banggeluide)
Brolloks!
SFX KRAGONDERBREKING..GILLE ETC.
(BULLETJIE GAAN SKOP GENERATOR)
LIGTE WEER AAN, CAST WEER IN COMPROMISING POSITIONS...POLONIE NOU
IN FLORIS SE ARMS ETC.
FLORIS:

Sjoe, Polonie, jy kan darem jou vleis hys!
BULLETJIE:
Ag, daai Brolloks gesanik is net 'n bangmaak storie..dis net
so skrikkerig soos Baywatch Nights.
TA VYTA:
Die ou bliksem! Brolloks !
AMMAL:
Ek sê julle, die is Brolloks se geknoei. Dis 'n feita soos
nog 'n koei!
TA VYTA:
Ek dink jy's reg. Toe my Willem desjare so geheimsinning
verdwyn het, het Ampie se pa ook gesê dis Brolloks se werk.
Maar niemand het desjare die moed gehad om hom te gaan soek
nie.
En elke dag dra ek nog daai verwyt in boesem rond.
FLORIS:
En suster, dra jy nie swaar aan daai verwyte nie!
TA VYTA:
Skoonlief, as ek kon oorkies, sou ek daar en dan op my
maanhaar merrie gespring het, en hom gaan soek het.
SKOONLIEF:
Ma's reg. Ek gaan nie hier sit en vergaan nie.Ek gaan Gallie
soek. Of hy ontvoer is, of net koue voete gekry het, ek wil

weet. Wie kom saam?
(NIEMAND WIL SAAMGAAN NIE - BANGBROEKE!)
(TA' VYTA STAMP BULLETJIE VORENTOE)
BULLETJIE:
Ag, ek skrik nie vir koue pampoen nie.
AMMAL:
O, so,jy's nie bang nie.
Erêns in die Swartberge , in 'n spelonk bly die kinderskrik
'n monster genaamd Brolloks!
CAST:
(BANGGELUIDE)
Brolloks!
AMMAL:
Die mense sê hy's so hoog soos die poliesstasie se
vensters,
CAST :
OE!
AMMAL :
sy arms so dik soos 'n os se nek,
CAST :
Aaah !
AMMAL :
en so lank dat
hulle op die grond sleep.

CAST :
Oe !
AMMAL :
Sy tande lyk soos die van 'n uitgegroeide vlakvark.
CAST :
Aaah !
AMMAL :
.en hy't glo net drie tone aan elke poot
CAST :
Haai shame !
AMMAL :
met lang kloue soos 'n valk waarmee hy sy slagoffers
opraap en uitmekaar uit skeur.
CAST :
Shhh !
AMMAL :
..sy gunsteling kos is jong sproetgesig seuntjies..maak nou
toe jou o"e..
(BULLETJIE, ASOF GEHIPNOTISEER, MAAK SY O"E TOE )
(AMMAL BRUL)
(BULLETJIE SKRIK HOM BOEGLAM)
AMMAL:
Dis net ek, dis net ek!
BULLETJIE:
Hah! Ek's nie meer nat agter die ore nie.

SKOONLIEF:
Maar jy's nou nat op 'n ander plek
TA VYTA:
Kinders, julle moet julle bewapen :padkos, koekroller,
tonteldoos,(etc)(dalk selfoon)
SKOONLIEF:
Al wat ek nodig het is my liefde vir Gallie. Kom, Boetie.
(HELE CAST)
LIED 6 "BLINK VOSPERD "
DEKOR VERANDER, VAT HUISIE WEG, CAST AF..NET SKOONLIEF EN
BULLETJIE BLY OOR EN KYK NA DIE BERGE.

BEDRYF 1 TONEEL 4.
ON THE WAY.
SKOONLIEF, BULLETJIE, KLARA.
BULLETJIE:
Waarntoe ?
SKOONLIEF:
Ek weet nie,maar wie ookal vir Gallie gehighjack het,sal met
my te doen kry. Ek's nie so 'n sissie soos daai Jessie
Duarte nie.
BULLETJIE:
Kloppetie Klop.

SKOON:
Wie's daar?
BUL:
Jessie.
SKOONLIEF :
Jessie wie?
BUL:
Jessie lus vir een van Ma se frikkadelletjies nie? Ko's vat
'n break,man
SKOONLIEF:
Kloppetie klop
BULLETJIE:
Wie's daar?
SKOONLIEF:
Duarte
BULLETJIE:
Duerte wie?
SKOON:
Duerte hy's van klip gemaak.My geliefde het Verdwyn, my
troukoek is besig om te smelt, die pons gis al, my maskara
hang al op my skouers, Gallie het sy beste
volstruismannetjie verkoop sodat ons by die Wildernis

Holiday Inn kan gaan wittebrood hou!
BUL:
Ek gaan saam! HOLIDAY INN !WHERE THE KIDS STAY AND EAT FOR
FREE!
SKOON:
Al waaraan jy dink is eet, eet, eet!
BULLETJIE:
Maar Ma se frikkadelle maak my sterk, dan kan ek ou Brolloks
se sake vir hom werk! ACUNNA MATTATTA ! HERCULES !
SKOON:
Ek dog jy glo nie daai storie nie.
BULL:
Ja, maar net vir ingeval.
SKOONLIEF:
Ons moet vir Gallie kry. As ek net geweet het waar om
hom te gaan soek.
(KLARA KOM OPGEWAAI, SY VAT DIE HOED UIT SKOONLIEF SE HAND UIT.)
SKOON:
Wa..wa.. wat was dit?
BULLETJIE:
Gallie se halwe hoed waai weg!
SKOON:
Vang hom! keer! keer!

(MUSIEK

VIR HOEDDANS)

(DANS SEKWENS WAAR BUL EN SKOON DIE HOED BY KLARA PROBEER VANG,
HULLE SIEN KLARA NIE. BUSTER KEATON DANS.DANS EINDIG
MET 'N BRUL.) SKOONLIEF EN BULLETJIE IS LAMGESKRIK.
BULL:
Wat was dit!
SKOON:
Dis nes Wagter gesê het: Net voor Gallie verdwyn het, was
daar 'n gebrul en 'n stinkwind.
BRUL:
'Skies die (stinkwind) was ek.
SMOKE PUFF . KLARA VERSKYN.
KLARA:
Om Gallie te vind, volg net die wind.
BUL:
Hiert,jou windlawaai!
SKOONLIEF:
Waar's Gallie en wie's jy?
KLARA:
Hokaai,gee kans!
Ek's Klara ,ek het nou net met julle gedans.
BULLETJIE:
Klara wie?
KLARA:

Klara die kolkwind van die Kontrei, en ek's nie 'n stinkwind
nie,en dis net my werk die. Ek is 'n goeie windgees, en ek
sal julle wys waar julle moet wees.
SKOON:
Skies.Ons het nie bedoel om onbeskof te wees nie. Weet jy
wat van my Gallie geword het?
KLARA:
Gallie is in 'n groot penarie.'n Kinderskrik ;

aaklig en

goor, het Gallie in 'n harige gedaante in getoor.
SKOON:
Gallie! Nou sit ek vir ewig op die rak! Met'n harige monster
kan ek nie afhak!
BULLETJIE:
Toemaar sussie, ek sal vir Gallie gaan red, en dan maak ons
hom weer mens met Ma se Brandewyn.
SKOON:
Ag,boetie, moenie laf wees nie.Wat sal brandewyn nou help!
BULLETJIE:
Wel, elke aand na Ma haar dop haar dop gedrink het, dan sê
sy, sy voel nou weer mens.
KLARA:
Brolloks...
SKOON EN BULL:
(Banggeluid)

Brolloks?
Klara:
Die einste..Brolloks het..
SKOON EN BULL:
(Banggeluide)
Brolloks!
KLARA:
Kan ek nou klaar praat? Daai
drietoon

is slim en

towerkrag werk.

Br.

(bedink haarself) daai

baie sterk, selfs ek kan nie teen sy

Al manier om hom te wen, is om sy geheime

towerwoorde te ken.
BULL:
Maar kan jy hom nie afluister nie?
KLARA:
Nee, hy bly in 'n groot donker grot Bulletjie,
En winde kan nie waai in grotte nie.
Julle moet Gallie gaan soek maar
Pasop want jul paadjie is vol gevaar
Dis soos die lewe is my kind
Mens moet deur baie swaar om geluk te vind.
SKOON:
Ek sal enigiets doen om vir Gallie te red.
BULLETJIE:

Ek ^ok. Waar is die bleddie Brolloks?
(albei skrik weer)
Klara:
Verby die Groot Witgatwortelboom, regs by die Uitgebrande
PEPSI Lorrie en dan al die pad op met die Berg. Volg die
kloof tot waar die skadu's die son uitdoof. Daar's 'n plek
met 'n wreedaardige reuk, 'n Vrotgrot

dis waar Brolloks vir

Gallie wegsteek. Hulle noem dit DOOIEMANSKUIL, dis waar die ou
vabond
skuil.

met

sy

towerkieries

SKOON:
Kom jy dan nie saam nie?
KLARA:
Ek kan nie,want dis nie so beplan nie. Julle hom self moet
gaan soek
En buitendien het ek 'n ander afspraak. Met El NINJO. Hy
maak my skoon deurmekaar! (Giggel) Ek's dol oor sy
onvoorspelbaarheid!
haar eie grappie)

Baai, ek moet waai! (lag vir

Nee, toemaar, toemaar,

onthou..eindelik is almal net kinders van die wind.
SKOONLIEF :
Ag, ek ken daai ou liedjie.
(KLARA FALSE EXIT)(KLARA KOM TERUG)

KLARA:
BROLLOKS!
SKOON EN BULL:
BANGGELUIDE.
(kYK NA MEKAAR EN EXIT MET LIED 7 - "HOOR JY DIE MAGTIGE
DREUNING
(kort playoff song)
DEKOR WISSELLING ; GROT KOM IN.
BEDRYF 1 TONEEL 5
BROLLOKS SE GROT
BROLLOKS,BITTERGAL,SKOONLIEF, BULLETJIE/LIKKEWAAN ,DRIETONE
INTERIOR VAN BROLLOKS SE GROT)
DRAMATIESE, BANGMAAK MUSIEK)
(ROOKMASJIENE , DONKERBLOU LIGTE) (MET GROOT GEJUIG KOM
(BROLLOKS UIT DIE GEHOOR UITGESWING , OF UIT DAK VAN VERHOOG
OF UIT FOH PORTHOLE - DON'T WORRY CHRISTO, ONS SAL JOU OP 'N
GLADIATOR- KURSUS SIT)
(2 GOOLIES IN SWART CLOAKS OP STANDBY OM JOU LOS TE HAK.)
(ROOKMASJIENE, SPECIAL EFFECTS)
LIED 8 (BROLLOKS SOLO MET BACKING VAN CAST) "EK HOU VAN 'N
MAN " EN " OOM BOSSIE VAN DIE BOSVELD - NOU " OOM BROLLIE VAN
DIE VROTGROT "
BROLLOKS:

(BRUL)
In my grot van genot
Ruik alles lekker vrot
ek het al die mure versier
met 'n slang se spoegklier
en die vloer is besmeer met bobbejane se snot.
(GROM) (MAAK KEELSKOON)
Ag, eh julle moet my verskoon, ek's nie 'n kunssinninge
kinderskrik nie , ek's nie eintlik een vir rympies maak nie.Nie een van daai moffie monsters nie. En buitendien het ek
baie belangriker dinge om te doen. Ek moet julle wys
wat ek gekoop het. (Haal 2 shoppingsakke uit)
Kinderpartytjie hoedjie, kinderpartytjie fluitjie - Oe, ek
voel nes Michael Jackson - kinders is nou my party !
(partie fluitjies, partyhoedjies, Groucho Marx neus,dooie
slang ) (KOU SLANG) O, MOM REMEMBERED MELROSE! (Dialoog sal
by props gevoeg word.) Ek kan nie wag nie!
Ek is die vergasheer

hierdie jaar van die DKWBBB- Drietoon

Kinderskrik Bosberaad Banket of in my geval grotberaad
As verkose erelid is dit 'n groot eer en voorreg om so 'n
glansryke monsteragtige makietie te fasiliteer.
O, ek kan nie wag om my pêllies te verras nie.
Ons gaan skedelkelkies drink, die macoroni dans en kennetjie

speel met regte egte kinderkakebene . (AAN MAN IN DIE
GEHOOR) O, daai's nou 'n

lekker kwak, net jammer jy's nie

meer 'n kind nie. Ai, as Tobie Cronje net jonger was, het
ons darem kennetjie gespeel laat die tande spat. Maar my
coup de gras, ooo, ek is aaklig, my meesterplan , is in
werking gestel ek gaan met die mooi...nee, laat ek nie nou al die kat uit
die boesak uit laat nie...okay, okay.. ek sal vir julle net
so 'n klein leidraadjie gee (haal pieteterige klein klokkie
uit) (lui dit en neurie troumars, tussen luiery deur)
ooo, so gepraat van die kat in die sak..ek wonder hoe gaan
dit met die monster in die mat..(probe met towerkierie aan
mat) Kooeiee.. Gawe Gallie...o, nee dis sy alie..(kyk ander
kant van mat) is Gallie al gaar? (Staan agter mat)

AHA

my toorkrag het hom goed gemarineer, met nog een soos ek,
gaan niemand my keer!!
SFX SMOKE PUFF, CRASH, BOOM, BANG
(GALLIE VERSKYN AS BITTERGAL) (HEELTEMAL DEUR DIE BLARE)
BITTERGAL:
(KWAAK SOOS PADDA)
(brolloks klap Bittergal op die rug)
(Bittergal spoeg 'n klein paddatjie uit)
Brolloks tel padda op
BROLLOKS:

My magtig Fanie, ek het ge^se bly uit die kuiermense se kele
uit ! (Gooi hom in grot in) Toe, gaan maak slym!
BITTERGAL:
Wadde hel ? Wie, wat, wanneer, wie's ek ?
BROLLOKS:
Welkom in die Vrotgrot . In die eeu oue tradisie van
kinderskrikke, het die eer jou te beurt geval om my
opvolger te word. Eendag, as jy aaklig genoeg is, gaan jy by
my oorneem.
BITTERGAL:
Heng, daai konkoksie wat hulle my gisteraand ingejaag het,
moes iets ysliks gewees het! Ek sien die lelikste gesigte!
BROLLOKS:
O rêrig? Het jy al in die spie"el gekyk, jou halfgaar
gedrog?
BITTERGAL:
Jis, my ou, ek wil nou nie snaaks wees nie, maar jy's
leliker as Stella Sighauw.
BROLLOKS:
Ag, jou ghaauw, man !
(ASIDE) Nevvermaaind monsterkuns, die een sal eers goeie
maniere moet leer. (Aan BITTERGAL) Hou nou jou smoel, jou
misrabele misgewas, en luister na jou Oude Meester. Van nou

af, is jy onder my mag. Koebaai Gawe
Gallie...helloo..Bittergal!
(BROLLOKS GRYP 'N TOWERKIERIE EN ZAP BITTERGAL DAARMEE)
BROLLOKS:
(Sê TOWERWOORDE)
Lammakom, gollerol, baf, baf, ietsa ,lek bek, smaarties op
'n pizza!
BITTERGAL:
(VOEL DAT IETS NOU GEBEUR HET)
Ek sal jou mos blind..(asof woorde nou soos vinnige klank
klink..agterstevoor

speech) b.l.i.k.s.e .m

(HELE SEKWENS 2 X)
BROLLOKS:
(LAG) Van nou af sal jy net kan sê wat ek wil hoor!
Toemaar, ek sal jou ook leer om so te toor!
Teen die tyd dat hulle jou hier kom soek,
Ken jy al elke triek in die boek,
En dan voer ons saam 'n skrikbewind
Niemand sal ooit jou geheim uitvind!
(Hallie-ha, dis nou vir jou 'n rare saak
ek kan toe al die tyd rympies maak !
Maar ek's nie lus nie!
BITTERGAL:

Wat..wat bedoel jy.jou,jou ..ou..
(BROLLOKS GLIMLAG)
(BITTERGAL SE SPRAAK RAAK WEER BLURRED)
BROLLOKS:
Ken jy my nou? Het jy die spi"eel gesien, en ken jy jou?
(WYS 'N KLEIN GRUBBY SPI"EELTJIE VIR BITTERGAL)
BITTERGAL:
(SIEN HOMSELF IN DIE SPIEEL)
Joe, hello

handsome! LIED 9 - "I'm too sexy "

BROLLOKS:
(BAIE PLEASED)
O! Koggelmandergat! Die paljas het gevat!
Kom, my drietoon appie
Dis nou tyd om jou touwys te maak in monstermaniere
Les een
Ons het amper eindelose mag,
Solank ons dit doen in die nag.
As die son jou alleen op die vlakte vang
Verkaaing jy, tot daar net 'n klein biltongtjie hang.
Maar hier in die koelte van die grot
kan ons net salig lê en vrot...
Onthou...
'n Ware Kinderskrik borsel nooit sy tande nie
en was nooit agter sy ore of sy hande nie

en jy moet in geselskap
laaank en lekker in jou neus krap
BITTERGAL:
(NOU BAIE ENTOSIASTIES)
En wat van windjies opbreek?
BROLLOKS:
Ja! Poep ! Poep is baie belangrik!
En 'n drietoon walg bad nooit ooit nie! Ek gaan kom ruik!
Daar's niks so mooi
soos 'n muf monster nie.
BITTERGAL:
O, Jipee! Blinde Bleshoender !
En ek kan eet net wat ek wil !
Jelly tots, chocolates, Magnum Ice Cream....
BROLLOKS:
A-nee-a ! Ons eet nie kinderkos nie, kinders is nou ons kos!
Souskuitjies, bababobotie, slaphakskeentjies, driewielafval
kleuterpastei...
BITTERGAL :
Oehee-ja-njamm,njamm, sies ga poef nee...okay.
BROLLOKS:
Jy is nou 'n wilde wragtig, met klipkou kake en jy sal als
eet wat ek vir jou opskep!!! Al is dit verlep!....

BITTERGAL :
Okay !
BROLLOKS :
Ja wel, so tussen ons ses tone gesê , sukkel ek self met
die kinders van vandag.
Hulle's taai, en vol preserveermiddels, nee, dankie, ek eet
nie bedorwe brokkies nie!
BITTERGAL:
Maar die mense sê...
BROLLOKS :
Ag, jy weet hoe's mense ; skinder, skinder, skinder..
(GROOT SELFBEJAMMERING)
Net omdat ek stinkasem het, en hare op ongemaklike plekke
het , dink mense ek het nie gevoelens nie!
(BITTERGAL PROBEER HOM HALF LOMPERIG TROOS)
BITTERGAL:
Ag, toemaar, toemaar, Oom Brollie, ek dink jy's 'n goeie
gril
(SOOS BITTERGAL AAN HOM RAAK, SKOK BROLLOKS VIR BITTERGAL SOOS

ELEKTRIESE SKOK )

BROLLOKS:
O, Ja, ek het vergeet, ons drietone is vol magiese ione,
ons kan nie mekaar troos of liefkoos nie, daarom het geen
drietoon 'n kroos nie.

Maar dis die prys wat ons betaal vir ons toor talent !
Les 2:
Lyk dalk vir jou soos 'n knopkierie hierie,
Maar die towerkierie is magtiger as die hele
Tambo familie.
BITTERGAL:
Gee, gee, gee, (WAAI WILD EN WAKKER MET STOK)
Abrakadabra, toor daai kanarie in 'n rooi Ferrari!
(BROLLOKS WIL HOM DOODLAG)
BROLLOKS:
Ag nee wat, los die duur karre vir die LP'S
Jy moet eers die toorwoorde leer:
Nee, Galgat,hou die towerkierie so:
(DEMONSTREER, BITTERGAL; VOLG)
(BITTERGAL Sê DIT AGTER HOM AAN)
Lammakom, gollerol, baf, baf, ieta, lek, bek, smaarties op
'n pizza!
(Snaakse movements saam met towerwoorde)
Jou beurt! Onthou, swaai jou stok, dans soos 'n krok, en sê
die woorde wat die towerspel sal lok!
BITTERGAL:
Ooo! Jipee! (Gaan holderstebolder deur die motions - m.a.w.
(kry dit verkeerd)

Lammakom, gollerol, baf, baf, ietsa....eh,

eh, eh, sweets

op 'n samoesa!
(DIE TOORKUNS RICHOCHET IN GROT ROND, TREF HOM IN SY HOL)
Ow, ow, ow!
(BROLLOKS IS APOPLEKSIES VAN DIE LAG)
BROLLOKS:
Ja.. as jy met die towerwoorde lol, dan voel jy dit in
jou...(HOOR IETS) Hol blikkies wat kletter...aha..
my bierblikwag...kruip weg, iemand kom soos 'n dief
in die nag! (AAN GEHOOR) En julle klomp puisieneuse,
hou julle bekke..anders maak ek van julle snuitersosaties!
(BULLETJIE EN SKOONLIEF KOM BANG BINNE .)
BULLETJIE:
Jugh! Dit ruik soos Winnie se pruik!
SKOONLIEF:
Hou op spot! Ek dink dis die Vrotgrot!
(HULLE KYK ROND)
(AAN GEHOOR) O, hallo julle , ons sukkel nou al vir ure oor
hierdie ewige gebergtes, waar die kranse antwoord gee , ver
van die verlate vlaktes , met die kreun van onse Ma, roep
die stem van my geliefde, ...
BULLETJIE:
(NOU BAIE PATRIOTIES)
Van ons land Suid-Afrika!

Ons sal antwoord op jou roepstem

Ons sal offer wat jy vra
ons sal lewe, ons sal sterwe..(BEDINK HOMSELF)

Nkosi Sikele

Africa ! (SING NKOSI,GEDEELTE,OP WYSIE VAN STEM)
SKOONLIEF:
Is dit die Vrotgrot?
Is ons nou op die regte plek? Of het 'n muis net in die hoek
gevrek?
Waar is daai monstergedrog-ding wat my Gallie gekaap het?
Het julle hom gesien?
(WEGKRUIPERTJIE SEKWENS
GEHOOR :
Hulle's agter die rotse
SKOONLIEF EN BULLETJIE :
Waar ?
GEHOOR :
Daar's hulle..ens.
(SEKWENS EINDIG MET SKOONLIEF EN BULLETJIE WAT IN BROLLOKS
EN BITTERGAL VASHOL.)
SKOONLIEF :
O, hello Ma (DOUBLE TAKE)
SKOONLIEF EN BULLETJIE GIL.
(BROLLOKS TOOR SKOONLIEF EN BULLETJIE DAT HULLE SOOS ZOMBIES
STAAN)

BROLLOKS:
Welkom my wyfie. Ek soek so lankal jou lyfie!
Gallie het in my bose put geval
Nou's hy die nare heer- Bitergal
SKOONLIEF:
(BRING HALWE HOED TE VOORSKYN)
Gallie !
BITTERGAL:
(LIG HALWE HOED OP)
Skoon..(blurred speech) lief...
BROLLOKS:
My meesterplan het geslaag, ek het geweet jy sal wel opdaag
Ek hou jou al jare lank dop,
Maar telkens voor ek jou kan gryp, kom die son op
BROLLOKS:
Ek het nou my slawebruid om my pêllies met 'n troue te
verras, maar ek het nou nie lus vir die skoonfamilie nie.
Bitterbal..(LAG VIR SY EIE GRAPPIE) hier's jou kans,toor die
karnallie in iets bruikbaars vir ons wittebrood, ah, ek het
dit ! Verander hom in 'n DE LUXE JURGENS KARAVAAN !
BITTERGAL:
Met 'n tent en 'n Ventertjie?
BROLLOKS:

Okay.
BITTERGAL:
(DOEN HELE TOORSEKWENS VERKEERD)
Lammakom, gollerol, baf, baf, ietsa, lek, vrek, smaarties op
'n fieta!
(SELFDE GEBEUR MET SY HOL)
(BULLETJIE VERANDER IN'N LIKKEWAAN)
BROLLOKS:
Jou Moroon monster! Ek het gesê Karavaan, nie Likkewaan
nie!
BITTERGAL:
Oops!
(BULLETJIE AS LIKKEWAAN SKARREL UIT GROT UIT)
SKOONLIEF:
Boetie! Gallie! Boetie! Gallie! (RAAK DEURMEKAAR) Goetie,
Ballie...
Jou grilgatgedrog! Jy't..jy't my Gallie verniel, en nou's my
boetie 'n reptiel, het jy geen hart, het jy geen siel!
BROLLOKS:
Nee, net soos Hernus Kriel!
SKOONLIEF:
Wel, jy't die verkeerde een gekies om mee te lol, ek's nie
bang vir jou nie! En ek gaan nie met jou trou nie!
BROLLOKS:

O ja, jy gaan!
SKOONLIEF:
(Met hulp van audience)
O, nee ek gaan nie!
(HELE SEKWENS - EINDIG MET )
BROLLOKS:
AHA! Uitgevang!
Jy gaan nie monsterverassing bederf nie ! Jy gaan met my
trou..en saam met my en my pêllies paartie hou!
(HOOR MONSTERS AANKOM)
MONSTERLIED - WALK ON SONG..LIED 10

- "AANSTAP DOOIES "

(MONSTERS OP)
BROLLOKS:
Aha! presies op tyd, hier kom my kamerade in al hul
aakligheid . Dis nou Blouvieterjoel , die hele Adams Familie
Snotgorrel, Ivy en Jivy en...Pieter.
Dierbare drietone en ons siamese sestoonling,en ander
dierasies...Ek wil my egter verstout om te sê..dat hierdie
Grotberaad glorieryke gevolge gaan hê. ons

hoofdoel met

die saamtrek is om kinderskrikke van heinde en verre te
verenig en om slaaptyd vir kleuters vir altyd te vernietig.
Maar bowenal, is ons hier vergader om soos een monster saam
partie te hou !! Balke toe !

ACT I FINALE SONG (HELE CAST OP STAGE ) LIED 11
(GROOT MAKIETIE)
EINDE ACT 1
GORDYN.
POUSE

BROLLOKS EN BITTERGAL - DEEL 2
BEDRYF 2
BEDRYF 2 TONEEL 1
GORDYN OOP
LOVE DUET LIED 12 (AL Lê DIE BERGE NOG SO BLOU)
SPOT OP SKOONLIEF EN BITTERGAL (SONDER MASKER)
(DUS HALF GALLIE/BITTERGAL)
SKOOMLIEF EN BITTERGAL/GALLIE AF

BEDRYF 2 TONEEL 2
TA FYTA, AMMAL, WAGTER, LIKKEWAAN, KLARA, SIAMESE TOONLING
AGTERDOEK - GALLIE SE PLAAS
TA VYTA:
Kloppetjie klo-op
GEHOOR:
Wie's daar
TA FYTA:
Madiba
GEHOOR:
Madiba wie?

TA FYTA:
Maar die baie troukoek het my nou opgeblaas!
Wel, ek moes dit opeet! As 'n koek platval is dit 'n lelike
affêre! Ai, ek is so ontsteld oor die Gallie debakel. En
nog nie taal of tyding van Skoonlief en Bulletjie gehoor
nie. Nou kan ek nie eers die kinders bel nie,

want Vodakom het nog nie 'n palmboompie hier opgesit nie.
Neewat, as 'n vrou iets gedoen wil kry, moet sy maar hand
aan eie boesem slaan.
Ek sê mos altyd : gee my ses bandiete en ek doen dit
alleen. Waar's daai lui lummel en sy voos voël ? Wagter?
Ammal?
Ammal niemandt ! )Gmf, kamstig vanonderstel om Gallie se
plaasvoorman te wees , en kyk hoe lyk die werf! Tolbosse tol...(IEMAND GOOI
TOLBOS OOR STAGE) die hoenders hol ,en die kakiebosse k..kan
nie hoër groei as wat hulle groei nie !
Ek het vir Gallie gesê met affirmative action lê jou
boerdery binnekort in traction.
(MOERSE RESIES - AMMAL EN WAGTER OP VOLSTRUISRESIES)
(MOERSE CRASH OFF STAGE)
(WAGTER EN AMMAL KOM OP GEHINKEPINK)

TA FYTA :
Wadde swernoot vang julle aan?
AMMAL :
Ons oefen vir die June !
TA FYTA:
Die June?
AMMAL :
Die Rothmans Kleinkroo June Handicap !
WAGTER:
Ja, ek's die June, en hy's die handicap!

TA VYTA:
Gallie is gekaap, my kinders het weggeraak, en julle twee
boemeslingels sit hier en ginnegaap !
AMMAL:
Nee, Antie ons gaap g'n nie..ons is besig
WAGTER:
Besig, Besig..
AMMAL:
Dit was nog Gallie se groot droom om Wagter in die
June te ry..
WAGTER:
Te ry ja,...
AMMAL:

Gallie sê hy's sestien klep voël injection
WAGTER:
Voëlmule een!
TA VYTA:
Tsk..(ASIDE) Red nou 'n voël...
WAGTER:
(BEGIN ONBEDAARLIK HUIL)
TA VYTA:
En nou?
WAGTER :
Tannie Lallie, Tannie Lallie..
TA FYTA:
Wie Waar?

(WAGTER HUIL SO ONS KAN NIE UITMAAK WAT HY Sê NIE,
AMMAL TOLK)
AMMAL:
(VERWYS NA FYTA SE VERE BOA)
Om jou skouers!
TA FYTA:
O, ja, dis 'n erfstuk van my tannie
AMMAL:
Wel, dit was sy Tannie .
TA FYTA:
Toemaar, Wagtertjie, veer jou daaraan af, die vere maak nie
die voël nie.
WAGTER:
(ASIDE)
Sy voel vere.
TA FYTA:
Toe, toe julle twee, ons moet Gallie en die kinders gaan
soek.
(LIKKEWAAN OP)
TA VYTA:
Hiert jou, slaan dood ! Dis 'n handsak en 'n paar skoene
daai !

TA FYTA:
Toe, vang die ding, pasop vir die stert!
(CHASE, NET VOOR HULLE LIKKEWAAN MET IETS WIL SLAAN)
LIKKEWAAN:
Wag! Wag !
WAGTER:
'n Likkewaan wat kan praat !
AMMAL:
(BESEF VIR EERSTE MAAL)
'n Volstruis wat kan praat !
TA FYTA :
(BEKOMMERD)
Daar moet 'n nes hier iewers wees.
LIKKEWAAN:
Ma ! Ma !
TA FYTA :
Nee, wag so bietjie, ek het al wilde dinge in my lewe gedoen
maar ....
LIKKEWAAN:
Dis ek ! Bulletjie !
TA FYTA:
Ek het jou gesê jy moet 'n hoed dra as jy in die son kom!
Kyk hoe lyk jy!

LIKKEWAAN:
Brolloks het vir Gallie getoor en vir Skoonlief gevang, en

nou's Gallie 'n Bittergal en toe toor hy my in 'n karavaan
maar nou's ek 'n likkewaan !
TA VYTA:
Blaas my siel, my kind is 'n reptiel !
AMMAL:
(ASIDE) Hy was nog altyd dikvellig .
TA FYTA :
Dinge is erger as wat ek gevrees het,daai Brolloks
moes Stephen King gelees het. Ons het 'n soekgeslskap nodig.
AMMAL:
Ja! 'n Kommando !
TA VYTA:
Sannas en bandoliere !
AMMAL:
Boerbeskuit en biltong !
WAGTER:
(HUIL WEER)
AMMAL:
Nie volstruisbiltong nie !
(TA FYTA PLUK 'N MUIS UIT HAAR BOESEM UIT)

TA FYTA:
Met muisgun in my hand skrik ek vir geen monsterkalant!
(SKIET IN DE LUG)
('N VOLSTRUIS VAL UIT DIE LUG UIT,VAL OP AMMAL)
(AL DRIE VERSTOM)
AMMAL:
(KLIM ONDER VOLSTRUIS UIT)
Hiert jou voelverskrikker!
WAGTER:
(BITTER ONTSTELD)
Dis, dis my nefie Cessna !Een van die Wright-broers! Eerste
volstruis wat kon vlieg!
TA VYTA:
Dis 'n teken ! Outeniqwa- gesegde : (Maak Boesman
taal na)...
AMMAL
O, ja ..
(VERWYS NA GEVALLE VOLSTRUIS)
Maar hoekom het hy nie 'n valskerm ge..
(TRUG NA TA FYTA)
Waaaat?
TA VYTA :
Die Khois het gesê : jou oë het jou nie bedrieg

as groot voël wat nie kan vlieg
met dawerende knal
uit die hemel op jou val
Dan sal die gode voorspoed oor jou saai
Wees geseënd, want jou geluk het gedraai
SFX: WINDGELUIDE, MAGIC EFFECTS
(KLARA VERSKYN)
LIKKEWAAN:
Klara, help!
KLARA:
Nouja, nou sal alles weer voor die wind gaan !
TA FYTA:
(BIETJIE BITSIG)
O, KLara
KLARA:
(BITSIG)
Fyta ! Jy lyk nog goed vir jou jare
TA FYTA:
O, en jy lyk goed vir jou eeue!
KLARA:
So, gaan dit nog voor die wind met jou?
FYTA :
Nee, lyk my ek kry nou net die wind van voor.

KLARA:
Siestog, maar hulle sê mos, wie winde saai, sal storms maai
AMMAL:
O, lekker, vat Klara nou die wind uit haar seile uit !
TA FYTA:
So, uit watter rigting waai jou wind deesdae?
KLARA:
Wel,mens kan nie van wind alleen leef nie, ek was by my
weerpatroon...EL NINJO..
TA FYTA:
Nie nou tyd vir jou onstuimige seksstories nie, is jy ons
geluk wat draai of nie?
KLARA:
Ag, jy ken my Fyta, ek is die geluk by jou ongeluk.
AMMAL:
Hoe lyk dit my die twee Anties rol nou so in vanmelee se
stof rond ?
LIKKEWAAN:
Waaroor baklei Ma so?
TA FYTA:
Ag, my kind jy ken my, die Groot boek sê : haal de haat als
een adder onder zijn maatemmer uit - maar vir die Klara
windwarrel sal ek vir altyd verwyt. Die dag toe my Willem

verdwyn het, was daar 'n aaklige gestink, 'n bo-aardse
gebrul en (KYK POINTEDLY NA KLARA) 'n woeste wind! 'n
Kolkwind, wat Willem spoorloos laat verdwyn het !
KLARA:
Sê wat jy wil sê, Fyta, moenie in draaie praat nie
TA FYTA:
Dit komende van die dwarrelwind haarself ! Ek het gesien
hoe fladder jy om Willem, jou flerrie !
KLARA:
Ag se'blief daai ou Willem Waslap ! 'n Koue Front was meer
romanties as hy !Ek het niks met sy verdwyning te doen gehad
nie !
LIKKEWAAN
Ma ! Terwyl julle hier staan en stry, lê ek in die sand en
skubbe kry! Wat van Gallie, en Skoonlief, en wat van my?
TA FYTA :
Nou toe, Klara, jy't die kinders in die verknorsing gekry,
...
KLARA:
O, en wie't hulle in die verknorsing in gestuur ?
LIKKEWAAN:
'seblief, moenie weer begin nie. Tannie Klara , kan jy my
en my sussie en my sussie se kêrel help?

KLARA:
(VERKRUMMEL)
Ag, al te seker, my klein akkedissie, Klara sal kyk wat sy
kan doen. Maar dit gaan nie maklik wees nie.
In Brolloks se spelonk is ek magteloos
Maar my Suster die Sedoos
Bring vir ons 'n tikkie troos:
sy't van Boesmantekeninge vertel,
Hoog teen die berg, waar die kranse skel.
In die prentjies sal ons die antwoord kry
Om Brolloks se slagoffers te bevry !
AMMAL:
Ja, myse oupa, het ôk gesê dat al die antwoorde
by daai Boesmantekeninge lê.
TA FYTA:
Al die antwoorde Ammal?
AMMAL:
Allie antwoorde Antie.
KLARA:
Die Outenikwas het gesê dat hul Boesmanbroers vir eeue
al weet van die donker mag wat in'n grot regeer, en dan, as
hy te oud raak, 'n nuwe een kies om by hom oor te neem.
Dalk kan ons by die prentjies uitvind hoe om die donker mag

te breek.
TA FYTA:
Nou, toe, waarvoor wag ons ?
LIKKEWAAN:
Kom ons gaan lees die comics!
TA FYTA :
Kom Ammal, Wagter !
WAGTER:
(HUIL):
Wat van Cessna ?
AMMAL:
Ag, tog...Antie Fyta, ons sal aanstons kom, laat ons tog net
die dooie neef begrawe.
(KLARA, FYTA, LIKKEWAAN EXIT)
AMMAL:
Nou toe, Wagter, bring jou AVBOB boekie.
WAGTER:
Nou's Cessna 'n hemelvoël
AMMAL:
(BROM ONDERLANGS)
Hemel,maar die voël is swaar.
WAGTER:
Dis die blond,

Dis die blou,
Dis die veld
Dis die lug,
En 'n voel draai bowe in eensame vlug...
AMMAL:
Tot hy val
Dis al.
(WAGTER EN AMMAL AF)

BEDRYF 2 TONEEL 3
ON THE WAY - BROLLOKS, SKOONLIEF, IVY EN JIVY
LIED - IVY EN JIVY -"HASIE HOEKOM IS JOU STERT SO KORT "
LIED 13
(BROLLOKS HET RING EN WITBROOD BY HOM - SHOPPING BAGS)
(SIAMEES HOU GROOT SAMBREEL OOR BROLLOKS, SKOONLIEF SULK)
BROLLOKS:
IVY, JIVY ! SHARRUP! Terwyl julle stry, gaan die son my
beetkry !
IVY en JIVY AD LIB STRYERY.
BROLLOKS:
Ek gaan nie kant kies nie! Julle kerm meer as my aanstaande
hier!
SKOONLIEF:

Aanstaande se ghwar, jy't my met 'n bobbejaan verwar!
IVY :
Maar hy het nou die ring!
JIVY:
Jy's nou in vir 'n ding!
BROLLOKS:
Ons het al die pad Spar toe geloop
Om 'n wittebrood te gaan koop!
IVY:
Ja, ek hou baie van witbrood
JIVY:
Witbrood! Witbrood maak ons hardlywig !
Als wat jy in jou gorrel afgooi, moet ek verteer!
IVY:
En elke keer as jy truksvye vreet, raak ons verstop !
JIVY:
En wat van daai portugese peri -peri wat jy laas week
verorber het? My .....fondament brand nou nog !
IVY:
Ons het vir 'n uur lank op ons koppe onder die waterval
gestaan!
JIVY:
Ja, ek het amper versuip!

IVY:
Ai, lewe is goor, as jy deel is van 'n dubbeldoor.
BROLLOKS:
Kom, ons moet grot toe gaan en gaan trou, ek betaal per uur
vir die mobile disco.
IVY:
Maar, Brolloks, al jou gaste is dan weg!
JIVY:
Ja, praat nou van 'n paartie wat platgeval het .
BROLLOKS:
Wel, as party mense net wou saamspeel, en nie elke
keer agter 'n stalagtiet gaan staan en tjank as die troumars
speel nie, dan het ek nie nou gesit met 'n leë grot, en
vrot eier op my gesig nie. Hulle sal my nooit weer vra om
die DKWBBB te fasiliteer nie. My mooiste dag, is toe
helemaal verkrag..Die spysenier drink toe te veel bier, en
toe word die haaskaas suur!
IVY:
Ja, en die vingerete het g'n vingers ingehad nie.
JIVY:
Ja, en daai appie van jou het al die skedelkelkies uitgesuip
IVY:
Maar dit was darem snaaks toe Bittergal van die tafel afval.

JIVY:
Brolloks wou nog met hom raas, toe's hy lankal uitgepass.
IVY:
Môre sit hy met 'n moerse babelaas !
(ENTER WAGTER EN AMMAL)
(IVY EN JIVY STEEK SKOONLIEF AGTER HULLE WEG)
(AMMAL RY NOU WEER OP WAGTER SE RUG)
Kort Lied -" OU RYVOëL LIED 14 - AMMAL EN WAGTER
WAGTER EN AMMAL GAAN REGOOR VERHOOG AF, KOM WEER TERUG,
BESEF WAT HULLE GESIEN HET, SKRIK, BROLLOKS TOOR HULLE IN
KAKTUSSE IN -IN DIE WINGS.)
BROLLOKS:
Ivy, gaat kry Skoonlief se bruidsruiker.
(IVY LOOP, JIVY STAAN STIL - CRASH)
IVY:
(AAN JIVY)
Kom saam!
JIVY:
Hy't jou gestuur
BROLLOKS:
My donderdoor ! Julle soek nou skoor..altwee, gaan haal die
ruiker !
(IVY EN JIVY VERSKYN MET DIE TWEE KAKTUSSE)

Om my liefde aan jou te bewys, het ek twee kaktusse uit die
niet laat verrys.
SKOONLIEF:
Wagter, Ammal, Agter, Wammal...jou smerige swaap,
jy vernietig alles waaraan jy raak.!
BROLLOKS:
(GEMAAK-NEDERIG )
Ons het maar elkeen op aarde ons taak !
Kom, die dominee raak al vaak!

(BROLLOKS, SKOONLIEF, IVY EN JIVY AF)

AMMAL:
Kloppetie klop
WAGTER:
Wie's daar ?
AMMAL:
Kaktus
WAGTER:
Kaktus wie?
AMMAL:
Kak, dis nou 'n gemors die.
(STILTE)
(AMMAL BEGIN MET CLICK SONG, WAGTER JOIN IN)

LIED 16 - WAGTER EN AMMAL
(IEMAND GOOI HULLE MET BLIKKIES VANAF BACKSTAGE
AMMAL :
Ons is nie Mariam Makeba nie !
WAGTER :
I'm not Miriam Makeba , voetsêk ! Racist !
(WAGTER EN AMMAL HOL AF)

ACT 2 SCENE 4

KLARA, TA FYTA, LIKKEWAAN
BOESMANTEKENINGE
LIKKEWAAN:
Kloppetie klop
TA VYTA:
Wie's daar?
LIKKEWAAN:
Makeba
TA FYTA:
Makeba wie?
LIKKEWAAN:
Ma ke^ (kan) baie vinnig loop vir so 'n ou vrou!
KLARA:
(Giggel)

TA VYTA:
Stil jy, stofpoepertjie, ek probeer jou van die grond af
kry.
KLARA:
(KYK NA BOESMANTEKENINGE)
Hier is ons nou by die Magiese krans, die verlede en die
hede is êrens in die raaisel verskans.
TA FYTA:
Wel, ek kan nie kop of khoi hiervan uitmaak nie.
KLARA:
OO, dis baie primitief, suiwer, aards, naief !
TA FYTA:
Gee my 'n Tretchikoff asseblief.
KLARA :
Wat kan dit als beteken ? Ah.! (INTERPRETEER TEKENINGE )
Tafelberg en Olimpiese bod , eindig in gebroke hart.
TA FYTA :
(INTERPRETEER TEKENINGE )
As jy van Coca cola hou, is Virgin nie vir jou !
LIKKEWAAN:
Hier's dit ! (lees) Ps: Die geheim lê hierin versteek
Om donker mag te breek,
Moet Woeste Weste Wind

Dit in haarself vind
Om Aards Moeder wat sonder man lewe
In haar diepste wese te vergewe.
Die Moeder moet dieselfde doen
Om haar met die wind te versoen.
Sit jul haat en trots in die kalbas
en hierdie rots sal jul verras.
m.a. w. - met ander woorde:
julle moet jul woede ontlont,
los tog nou str...strooi.

TA FYTA:
Oor my dooie liggaam..ek's nie lus..
LIKKEWAAN:
Ma, jou kind's 'n akkedis!
TA FYTA:
Nou goed. Klara, ek is...(bedink haarself) jy eerste.
KLARA:
Wie eerste is, sal laaste wees
Nouja, ek is mos 'n goeie gees
Teen jou, ou Fyta, dra ek geen wrok
(ASIDE) Al dra jy so 'n lelike rok.
TA FYTA:
(SUKKEL OM DIE WOORDE UIT TE KRY)

Jaaaam..jaaaa..maar is daar nie 'n ander manier nie?
LIKKEWAAN:
Ma !
TA FYTA :
(VINNIG) Ek's jammer.
KLARA:
Wat was dit ?
TA FYTA:
(mompel) Ek's jammer
KLARA:
Ekskuus ?
TA FYTA:
EK'S JAMMER!!!!
TOTAL BLACKOUT
SFX: MAGIC MUSIEK, EFFEKTE,
BBOESMANTEKENINGE AF, EN GROT KOM OP IN DONKERTE.
ACT 2 SCENE 5
KLARA, TA FYTA, LIKKEWAAN, BITTERGAL, BROLLOKS, IVY EN JIVY,
SKOONLIEF.
KLARA:
Ek is blind !
TA FYTA:
Bulletjie gaan skop die generator!

LIKKEWAAN:
Ma, ons is nie nou by die huis nie!
TA FYTA:
O, ja.
KLARA:
O, Nee, ek is benoud !
TA FYTA:
(GIGGEL STOUT)
OO, wat is hier teen my boud?
Dis so hart, en so glad, en so groot
O, lat so 'n los gelukkie nou val in my skoot!
LIKKEWAAN:
Ma, jy giggel verniet
Dis net 'n stalagmiet!
TA FYTA:
Ag, ja die hoop beskaam nie .
KLARA:
Stalagmiet ! En ek was so lanklaas in die Kangogrotte !
LIKKEWAAN:
Kango grotte! Nee, hierdie is 'n vrotte .
Ek herken die reuk, dis Brolloks se slymspelonk die.
TA FYTA:
Flick a bic, bulletjie, laat ons sien wat hier aangaan.

(BULLETJIE FLICK 'N BIC)
LIGTE OP
AS LIGTE OP, STAAN KLARA SENUWEEAGTIG MET 'N PYP
KLARA:
(VERSKONEND)
Dis vir my nerwe, die twak laat my senuwees sak .
TA FYTA:
(TRAP AMPER OP BITTERGAL WAT UITGEPASS Lê)
Hiert jou grilgogga ! ugh! Sies!
LIKKEWAAN:
Dis Gallie, Ma!
TA FYTA :
Genade Gallie gaan kam jou hare !
LIKKEWAAN:
Bittergal, word wakker !
TA FYTA:
Hy's uit soos 'n kers. Klara, doen iets.
KLARA:
My fut is uit ek het geen krag nie
In 'n grot het 'n wind geen mag nie
Ons sal iets anders moet bedink
Om Brolloks se doppie te laat klink.
BROLLOKS , SKOONLIEF, IVY EN JIVY ENTER

Fie, fai, foh, fum,
Hoe lyk dit my ou Klara's lam!
(HULLE SKRIK VREESLIK)
Ag, ek is so bly die skoonfamilie's hier
Nou kan ons almal saam boere bruilof vier!
TA FYTA:
O, nee jou stink Stefaans..as ek die Nuwe Regering kan
oorleef, dink jy ek gaan voor jou staan en beef?
KLARA:
Pasop, Fyta, loop katvoet vir die donker goed.
TA FYTA:
(IGNOREER HAAR)
Boelie! Takhaar! Tang! (GRYP HOM AAN DIE OOR) Nou luister
jy na my, boetie ! Jy vat die katoolse knopkierie van jou
en jy toor my Bulletjie terug, en maak vir Gallie reg !
SKOONLIEF:
Maar Ma, ons wil eers kinders hê.
TA FYTA:
Nee alla kragtie ! Tot hier toe en nie verder nie. Wat
genoeg is,is genoeg!!!
BROLLOKS:
'Skies Antie.
TA FYTA:

Nou maar toe, toor jou toor...of ek gryp jou weer aan die
oor.
BROLLOKS:
Goed Antie. Lammakom, gollerol, baf, baf, ietsa, lek bek,
smaarties op 'n pizza. (TOOR LIKKEWAAN TRUG IN BULLETJIE)
TA FYTA:
Bulletjie !
BULLETJIE:
Ma !
TA FYTA:
My boykie ! Sproete pas jou beter as skubbe .
TA FYTA :
Dis beter. Nou toe, jou gedrog, wat van Gallie?
BROLLOKS:
Haai, ou vrou, hoe lekker bôl ek jou!
Jy dink jy't my mag gebreek
Maar daar's nog baie boosheid wat in my steek.
O, julle gaan nog krokodiltrane huil
Oor my voorwaarde vir die ruil
Ek sal Gallie terug besorg
Maar, Skoonlief se hart, staan as borg.
Ek sal Gallie se vloek omkeer
As sy vir ewig haar liefde vir hom afsweer.

SKOONLIEF:
Nee !
BULLETJIE:
O, nee dis erger as Egoli!
KLARA:
Ag, my arme kind, hier staan ek gekniehalter, sonder wind!
SKOONLIEF:
Brolloks , asseblief, jy kan dit nie van my vra nie.
BROLLOKS:
Ek vra nie, jy't nie 'n keuse nie.
SKOONLIEF:
Om hom van hierdie gedrog bestaan te red , sal ek hom
afsweer. Maak hom asseblief net weer mens.
BROLLOKS:
Lammakom, gorrerol, baf, baf, ietsa, lek, bek, smaarties
op 'n pizza! Towermagte ,swart en donker, gee vir my 'n
strooijonker !
SFX: MUSIEK,TOOREFFEKTE, SMOKE PUFF
(GALLIE EN BITTERGAL DUMMY RUIL PLEKKE)
GALLIE :
Jis, daai konkoksie wat hulle my gisteraand ingejaag het,
moes 'n dop met skop gewees het ! Maar ek sien die mooiste
gesigte ! Skoonlief !

SKOONLIEF:
Skallie ! Ek bedoel..Gallie ! (HULLE HARDLOOP SPONTAAN NA
MEKAAR TOE, MAAR IETS KEER HULLE OM BY MEKAAR UIT TE KOM)
BROLLOKS:
En wat is julle twee se haas?
Ek het 'n lugleegte tussen julle ingeblaas.
Skoonlief, hier is die ring
Jou lot gaan jy nie vryspring.
En voor ou Klara daar ontplof
Kom ons voltrek die bruilof !
(SILENT TIPE CHASE MET BULLETJIE, GALLIE, SKOONLIEF,
BROLLOKS, IVY EN JIVY )
LIED 17 SOLO - SKOONLIEF "MY HARTJIE, MY LIEFIE "
TA FYTA:
O, nee ek is nie meer 'n jong vrou nie, dit kan ek nou
wragtig nie aanskou nie. Klara, ek gee nie om of ek vrek nie
gee my 'n trekkie (VERWYS NA SIGARET)
(KLARA EN FYTA KYK NA MEKAAR EN BESEF)
KLARA:
Trekkie !
TA FYTA :
Trekkie
KLARA :

As ons net 'n trekkie kan maak, dan kan ek iets doen aan die
saak. As moet 'n wind in die grot kry, dan kan my kragte
daarop ry!
TA FYTA:
Oi vei!
Ja, maar hoe ? (PROBEER WIND MAAK MET ROK WAT SY WAAI)
KLARA:
Ai Fyta, dit help nie dat jy sweet en swoeg nie, jou
windmakery is nie genoeg nie.
(KLARA PROBEER WIND VANG, MAAR KRY DIT NIE REG NIE.)
TA FYTA :
(AAN GEHOOR)
Julle ! Julle kan help ! Asseblief ! Ons moet 'n trek in
die grot kry . Maak wind ! Ek gee nie om hoe nie ! Ek gee
nie om hoe dir ruik nie ! Julle kan raas en blaas , kom al
die kinders, Ma's en Pa's . Toe, een twee, drie..blaas!
(HERHAAL EN KYK OF KLARA AL GENOEG KRAG HET )
Nog! Nog ! Amper ! Weer 'n keer !
sfx MUSIEK BOU OP. KLARA BEGIN TE DWARREL
(CHASE KABOEDEL KOM TERUG OP VERHOOG)
BROLLOKS VANG VIR SKOONLIEF.
BROLLOKS:
AHA ! Nou gaan ek doen, wat ek nog altyd wou doen !

Kom gee vir Brollie 'n lekker vet soen!
KLARA:
Nie so haastig,nie Brolloks
Ek het my krag teruggekry
Nou, het jy te doen met my!
SFX : VOLSTRUIS VAL OP BROLLOKS
BULLETJIE :
Is dit 'n vlerstruis voël ?
KLARA :
Ek kan enige voël my kant toe waai
Dis tyd dat ons geluk weer draai.
Bulletjie, swaai die kierie
En Gallie, dis jou oomblik hierdie
Kry tog nou die toorwoorde reg
En toor die Brolloks gedaante weg
Dis ons laaste kans
Iemand moet die krokdans dans
TA FYTA:
Sta' opsy..ek het 'n sertifikaat van Arthur Murry's gekry
(HULLE DOEN DIE RITUEEL, KLARA WAAI,)
SFX: TOWEREFFEKTE
OOM WILLEM KLIM ONDER VOLSTRUIS UIT.
OOM WILLEM:

Grotverdomme ! Hoe't ek hier gekomme ?
TA FYTA :
Willem Wouter! Van waar gehasie ? Jy't my voor die
kansel laat staan, en hier, kruip jy onder 'n voël uit !
OOM WILLEM:
Fyta ! Jy heb my gered ! Sedert daardie winderige dag,
ben ik vasgevang in die monster se huid.
TA FYTA :
Jy is nog steeds so mooi en manlik soos voor die Runderpes.
OOM WILLEM:
Ai, Fyta, en jy ben nog steeds volrond en blosend gezond.
GALLIE :
As ek nou net vir 'n oomblik die blye weersiens kan
onderbreek ...wadde duiwel het nou hier gebeur ?
OOM WILLEM:
Neef, ik ben net als jy, deur h'n monster genaamd Hawergal
weggeraap, en getoor ...hi'j heb mi'j Brolloks genoem.
BULLETJIE :
Hoekom praat Oom so snaaks ?
OOM WILLEM:
Zijn die Kaap niet meer Hollands ?
TA FYTA :
Nee, daar's baie wat ek jou moet vertel...

Maar eers moet ons die kinders gekerk kry, kom!
LIED 18 - REPRISE GEDEELTE VAN OPENING MEDLEY

ACT 2 SCENE 6 WAGTER, AMMAL - SING ALONG
LIED 19 "HOE RY DIE BOERE "
VOORGORDYN.

ACT 2 SCENE 7 FINALE.
EXTERIOR, TA FYTA SE BIE EN BIE - NOU OPGEMAAK VIR DISCO
TROUE.
VOLGORDE:
MONSTERS (CHORUS) SAAM MET IVY EN JIVY
AMMAL EN WAGTER
BULLETJIE EN KLARA
TA FYTA EN WILLEM
SKOONLIEF EN GALLIE.
INDIVIDUELE SONGS VIR ELKE PAAR
FINALE GROEP NOMMER.

EINDE.

