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 2 

 

 

 

Hierdie is ‘n stuk voorstellende teater met liedjies, d.w.s. ‘n voorstellende teater- blyspel.  Stel jou 

voor jy stel die realiteit voor wat mense hulle nie altyd voorstel die lewe is nie – ‘n eenvoudige spel 

met situasies ipv antwoorde, want wie het nou eintlik die antwoorde?   

 

In die middel van die agterverhoog agter is ‘n gekleurde gordyn.  Agter die gordyn vind 

kostuumverandering plaas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ROLVERDELING 

 

AKTEUR 

AKTRISE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

(Aktrise AF) 

PUSHTER: (In die gehoor in)  Hallo, vir wie van julle kan ek ‘n sweetie gee? (Hy hardloop in die 

gehoor in en hou hom fisies oorlastig en afstootlik) 

Gehoor: 

PUSHTER:  As ek vir julle ‘n sweetie gee, moet julle iets vir my doen. 

BABSIE: (kom op) A Boetie, daar is jy.   
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PUSHTER: Babsie !Oe, dis my suster. Gaan sit, gaan sit ! 

BABSIE: Wat sê jy vir die kinders? 

PUSHTER: (Vir gehoor) Dis ons geheim, nè. (As Babs wegdraai, is Boetie dreigend – vicious) 

BABSIE: Wat sê jy? 

PUSHTER: (Smile vals vir haar) Dis ons geheim!  Ek gee net vir hulle sweeties! 

BABSIE: (Na kinders.  Pushter nou al agter haar aan).  Altyd as ek en my man, Popeye, wil uitgaan 

– gaan kuier, vra ek my broer om na ons kinders te kyk (Asof sy nie weet van hom nie) Hy kyk 

mooi na die kinders.  Maar as ons saans by die huis kom, huil die kinders. Kan julle dink hoekom? 

(Probeer reaksie uit gehoor kry) 

PUSHTER: Ja, hulle is stout, maar ek likes dit.  Ek slaat hulle nie; (suggestief)  vat nie aan hulle 

nie. 

BABSIE: Ek vra vir hulle: Is daar fout.  Hulle sê Nee! Is daar regtig niks fout nie? 

PUSHTER: Ek sê mos vir hulle dis ons geheim.  (Dreigend na gehoor) Hulle mag nie vir hulle pa 

en ma sê nie.  (Aside) Maar hulle is nie bang vir my nie. 

BABSIE: Ek vra vir hulle: Hoe kan ek weet hoekom huil julle so.  Julle sê vir my nie wats fout nie! 

PUSHTER: Hulle is glad nie bang vir my nie. Ek gee net vir hulle sweeties. Dis ons geheim, né. 

BABSIE: (Vir hom) Watse geheim. (Pouse) Ek is bly die oonpie kyk na my kinders.  Hy’s gelukkig 

nie ‘n skelm nie. Hy is familie.  Ek kan hom vertrou né? 

Gehoor: (Terwyl Boetie hulle skelmpies viciously dreig) 

BABSIE: (Asof sy gehoor nie hoor nie) Party skelms vat mos onder kinders se klere. (Wys hoe – op 

haarself. Agter haar staan die ou op die stoel – wys dreigend vinger.)  Dan raak kinders mos stil en 

huilerig.  Ek ken hom. Hy’s my broer.  Hy sal nie laat iemand dit met die kinders doen nie. Is ek 

reg? (Probeer antwoord of suggestie uit gehoor kry. Selfs as sy nie dit regkry nie, maak sy asof 

daar iets was, en nou is die broer ‘n verdagte. Sy skrik kammag groot) Boetie….. (Dreigend) is 

jy al die tyd nie wat ek dink jy is nie?!  Is jy ‘n lafhart wat my kinders molestyeer terwyl ek jou – 

my broer – vertrou! 

PUSHTER: (Sy kyk om vir hom) Nee, ek kyk mos mooi na die kinders.  Hulle is nie bang vir my 

nie. 

BABSIE: Boetie, moenie vir my sê jy’s heeltyd die probleem nie? 

PUSHTER: Jy moenie op my draai nie. 

BABSIE: O, dan is dit jy.   

PUSHTER: So what as ek met kinders mors. 

BABSIE: (Skrik) Boetie. Nooit weer vertrou ek jou nie. 

PUSHTER: (Nou kwaai) En dan gee ek jou niks geld nie.  En dan kyk ons wat eet julle. En dit oor 

jou kinders stout is. Hulle kort slae man. Slae. Dis wat! 

BABSIE:   (Sy’s asvaal geskrik. Skoon eenkant op die verhoog) Kyk net. Die verskillende rolle wat 

mense speel in die lewe. Jy’t heeltyd gemaak of jy gaaf is. Ek - jou eie suster vertrou jou met my 

kinders. Om hulle op te pas nogal.  En kyk nou.  

PUSHTER: Wat nou huh?! 

BABSIE: Nou moet ek hoor jy is dalk die grootste euwel. Jy – die kinders se oom, mors dalk hul 

lewens op deur met hulle gaaf te wees, dan met hulle lyfies te mors…. 

PUSHTER: (Wil haar gryp) Luister jy vir my…. 

BABSIE: En nou – as jy gevang word, raak jy woes, en dreig jy ons.  Nou’s jy nie meer gaaf nie. 

PUSHTER: (Kom nader om haar hard te slaan – vries) 

 

(Hulle haal die vermommings af.  As akteur en aktrise) 

AKTRISE: Kyk hoe vinnig verander die rolle. 

AKTEUR: En nou dreig die ou hulle. 

AKTRISE: Hoekom klik die kinders nie, hou hulle van hom ? 

AKTEUR: Hy sê hy sal nie weer vir hul sweets gee nie.  Hy sê dis hulle geheim.  Hy sê hy gaan nie 

meer lief wees vir hulle nie. 

AKTRISE: En hy sal nie meer geld gee nie. 
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AKTEUR: En hy dreig hulle met geweld. 

AKTRISE: Dan’s die kinders bang vir hom.  Hulle laat hom hul broekies aftrek en lelike dinge 

doen.  Hy leer hulle dis LIEFDE? Ware liefde is ONVOORWAARDELIK. (Aktrise af) 

AKTEUR: Ja, soos ‘n present.  Hy kan maar vir hul sweets gee, maar dan hoef hulle niks vir hom te 

doen nie.  Dis onvoorwaardelike liefde.  Daar’s nie ‘n voorwaarde nie.  Jy gee net. En as kinders 

dink grootmense laat doen hulle lelike goed, MOET hulle vir ‘n goeie grootmens daarvan sê. As die 

polisie hom vang, sal hulle hom help. Maar skelms jok vir goeie mense oor baie dinge.   

AKTRISE: Maar wat moet mense doen as dit met hulle gebeur? 

AKTEUR: Hulle moenie voel dis hulle eie fout nie. Dis die skelm se fout.  En hulle moet hom 

aangee dat hy hulp kan kry.   

AKTRISE: JA, voor hy begin moeilikheid maak, en dan self so erg in die moeilikheid raak dat hy 

nie kan ophou nie. (Af) 

AKTEUR: En dalk dan kwaai ook begin raak. Nee, mens moet skelms stop voor hulle skelms is. En 

ou skelms moet weg – tronk toe of dokter toe. Maar kom ons maak nie nuwe skelms nie.  Gee ‘n 

skelm aan. Anders loop sy lewe skeef, en miskien joune ook.  Kyk wat het met die goeie meisie, 

Monica, gebeur. 

 

Kyk hier hoe het Monica se lewe begin skeefloop. (Akteur af) 

  

(Hulle speel weer die musiek-sting en die meisie verskyn as ‘n vars Monica.  Sy speel yo-yo. Die 

daggaroker kom op) 

 

Monica: Hi, ek is Monica.  My boyfriend kom kuier nou, nou. 

HY: (Vir die gehoor) Likes julle my jacket.  Daais my girlfriend. Sy sal enige iets doen dat ek haar 

like. (Vir haar) Wil jy ‘n pyp maak. (Hy demonstreer.  Haal hier al bottelnek uit)  Kyk hier.  Dis 

simpel.  ‘n Bottel se nek.  Ons sit die twak daarin.  Steek brand.  Toe my stukkie, maak saam met 

my ‘n pyp.   

Monica: Jy hou ook nooit op nie.  

HY: Jy’s ‘n chicken.  Jy weet nie wat lekker is nie. Ek los jou sommer en kry vir my ‘n ander girl. 

Monica: Nee, ek is nie chicken nie.  Kom ons maak die pyp. 

HY: (Koggelend) Nee, ek is nie chicken nie.  Kom ons maak die pyp. (nou dring dit deur).  Wat, is 

jy serious?  Is jy serious?  Jy’s ‘n lekker meisie né. Hy skuil Monica agter hom en steek vir haar die 

dagga pyp aan. Sy begin hoes. (Vir gehoor) Daar rook sy ook nou dagga.  (Hy af) 

 

LIED: Ek het ‘n fout gemaak, ek het verkeerd gekies 

Ek het tyd gemors – sal jy my help, asseblief 

Ek het ‘n fout gemaak, ek het verkeerd gekies 

Ek het tyd gemors – sal jy my help, asseblief 

 

Monica: (Neem gehoor in haar vertroue) Toe ek eers begin het, was dit nie eers lekker nie.  Ek het 

siek geword.  Ander mense het gesê dis vir hulle lekker, maar ek dink hulle het maar net so gesê.  

Ek weet dwelms maak baie mense dadelik siek as hulle dit gebruik. (Sy hang haar kostuum op) 

HY: (Op) Hoekom gebruik hulle dit dan? 

Monica: Iemand verlei hulle.  (Vir die gehoor) Iemand laat kinders verkeerde goed doen al is dit 

niks lekker vir die kinders nie. (Vir hom) Die skollie het netnou vir sy meisie gesê sy’s ‘n chicken 

as sy nie dwelms gebruik nie en hy los haar sommer. 

HY: So hy het haar laat UIT voel né.  En dis ‘n manier hoe baie kinders verkeerde dinge begin 

doen. 

SY: Ja, ek sal sleg voel as iemand sê ek is ‘n chicken.  ‘n Mens wil mos hê ander mense moet van 

jou hou.  En jy’t gesê jy sal ‘n ander girlfriend kry.  Plaas ek jou maar gelos het.  Tyd sal my 

hartseer gesond gemaak het.  Dwelms is meer as hartseer. 
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(Sy freak nou uit. Sit musiek af) Dis belaglik dat ‘n meisie so min van haarself kan dink dat sy – oor 

HY wil, begin Rook, sy sal seker ingee as hy aan haar wil begin vatterig raak, en as sy so vieslik 

soos hy begin aantrek, sal sy seker dink nou is sy regtig IN. Wat my beïndruk is iemand net kan sê 

nee, ek wil nie afshow deur dwelms te gebruik nie. Maar dit lyk of party mense dit so maklik het. 

Kom ek stel julle voor aan Renier – ‘n goeie ou by die skool. Dit lyk of niks hom kan onderkry nie. 

 

O ja, (wys ‘n koerantberig in haar hand) Hier’s ‘n artikel wat in die koerant was oor Monica.  (Sy 

loop, steek vas en bedink haar.  Plak dit op die gordyn vas. Wys vir gehoor om dit vir Renier te 

wys). Sal julle Renier netnou herinner om dit te lees  ? (Sy’ s af) 

 

RENIER: (Op en doen oefeninge. Leerders wil hê hy moet notisie neem van die artikel. Hy doen, 

maar skuif die onderwerp opsy, en begin weer oefen.) Ons kan netnou daai lees. 

 

Ek was ‘n goeie ou op skool, maar – soos elkeen van ons, het ek ook probleme gehad.   En toe wil 

ek hê iemand moet my help.  Ek vra my Pa.  Te besig.  Ek vra my Ma.  Sy’t haar eie worries.  Plaas 

ek met my onderwyser of  Marietjie of met die polisie praat, word ek verlei deur ‘n paar skewe 

ouens. Dit gebeur met julle ook.  Ek dink dit was my pa-hulle se skuld, Popeye. 

 

TONEEL  

(Hulle speel die sting) 

 

Popeye (verskyn van agter die gordyn. Hy’t ‘n boepens en ‘n Andy Capp pet.  ‘n Konserwatiewe ou 

wat uitgerafel het.  Hy kan ‘n boerseun wees met ‘n gespanne kaak.  Hy is Renier se Pa. Renier 

stroop sy kostuum haastig agter die gordyn). 

  

Popeye: Goeiemore, goeiemore. 

(Kinders antwoord. Popeye trek met groot gebaar ‘n vuurhoutjie, doen omtrent ‘n pleyay, bring sy 

vuurhoutjie en sigaret in posisie, en steek dit NIE AAN NIE.  Die trick is geset vir die res van die 

play.) 

Ek  is Popeye.  Weet julle wie is Popeye? 

Kinders: Ja. 

Popeye:  Ek pop ‘n ou dat sy oë so Pop staan. Popeye.  (Wys na denkbeeldige opgeswelde oog. Hy 

haal ‘n pakkie sigarette uit.  Haal een uit en wil hom aansteek. Babsie in van agter skerm.  Dis 

RENIER met ‘n redelike grasieuse skepping aan, sodat dit nie vir altyd snaaks moet bly nie.) 

Babsie: Het jy niks om te doen nie.  Sit al weer en rook. 

Popeye: Altyd op my case. ‘Nag nag nag’. Bla bla bla.  OK so ek doen niks nie. 

(Nou volg ‘n screaming match, sonder baie aggressie, met die een dié kant van die verhoog; die 

ander daai kant van die verhoog.  Altwee terterig.) 

Babsie: Ek werk my vrek! 

Popeye: Ek is siek.   

Babsie: Wat van my slegte bors. 

Popeye: My rug is seer! 

Babsie: En kyk hoe lyk die tuin! 

Popeye: Ek het laas iets geplant. 

Babsie: Jy’t laas jouself geplant. 

Popeye: Jy kan net skel. 

Babsie: Oor jy niks doen nie. 

Popeye: So nou sê jy ek is useless né.   

Babsie: Almal is man.  Die regering regeer nie. 

Popeye: Die polisie het nie geld nie. 

Babsie: Niemand doen niks aan geweld nie. 

Popeye: En dis alles my skuld. 
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Babsie: (Sy begin snotterig raak) Is dit my skuld? 

Popeye: Nou’s dit ek wat useless is. 

Babsie: (Sarkasties) Nee, ek is. 

Popeye: Jy sê weer  ek’s useless.  Check hier…. (Hy haal ‘n toertjie uit wat nogal destruktief is bv. 

Gooi die hemp en sigarette op die grond.)  

Babsie: (Gil en hardloop snikkend agter af) Popeye, is jy mal! 

Popeye: Dis useless. Sê nou weer ek is useless.  Babsie kom uit daar.  As ek jou kom haal is daar 

moeilikheid.  Ek gee jou sommer ‘n paar klappe.   

 

SIRENE 

 

RENIER as Polisie (RAP) : Hei, wat vang jy aan?   

Wie dink jy is jy dat jy so tekere gaan. 

Ek gaan vir jou dophou.  Dis tyd dat jy leer kophou. 

Klap jy aan jou vrou en dink jy jy’s bak. 

Jy wys eintlik jy’s rêrig maar net ‘n lamsak. 

Jy’s ‘n lafhart – slaan blou kolle op jou vrou se vel 

Jou sluit ek toe; in die tronk in ‘n sel 

Dieselfde liefde wat jy vir jouself opeis 

Is die liefde wat ‘n goeie man vir sy vrou sal wys 
   

POPEYE: Sy gee my niks liefde nie.  

RENIER: Juis.  ONVOORWAARDELIKE LIEFDE is wat jy weggee, sonder dat iemand vir jou 

iets terug hoef te wys. 

POPEYE: Ghmmmf! 

RENIER as POLISIE: Volg net die goue reël.  Praat ordentlik van jou vrou.   

Hoe leer jy jou kind om van vroumense te hou. 

Wat dink julle kind as julle lelik met mekaar is 

Wat as die kind net so lelik soos sy pa is ?  

As jy in ‘n wêreld van gemors verkeer,. 

Moet jy kind van liefde leer. 

(Polisieman af) 

 

POPEYE: Hei voertsek.  Waar het ek nou my sigarette gesit?  Het julle my skywe gevat.  (Hy soek 

orals, ook by die kinders.  Hy kry dit kastig by een kind.  Hy sneak dit nifty uit sy eie sak uit.) Kom 

ek stel julle voor aan my seun. (Popeye loop gordyn toe en roep hard vir RENIER) RENIER!!!!!  

(As hy links kyk, is RENIER reeds daar.) O hier is jy. Kom hier. (Begin weer met die amper rook 

ritueel.  Terwyl hy weer die sigaret wil aansteek) 

RENIER: As Ma vir Pa met daai sigaret sien! 

POPEYE: (Aggressief) Hier’s my appel, hiers my peer.  Hiers my kanon en hy maak seer. Jy moet 

vir my luister, of ek slat jou met ‘n yster. (Vir gehoor) Hy is ‘n lekker ou né. Stil en werk hard op 

skool.  Julle’t mos al gesien.  Nes sy pa was.  Né seun. 

RENIER: Ja. 

Popeye: Ja, wie. (Hy mik na Renier)  

RENIER: Ja, Pa. 

(Popeye af)  

 

SAD SONG TWEE VERSE 

 
Now I’m confused 
I am lost 
I am scared – can you help me? 
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I don’t know where to go 
Will I ever be able to turn my life around 
Will I ever be able to turn my life around… 
 

 

 

TONEEL 

 

(Babsie op. Sy huil.) 

RENIER: Ma, wat’s fout! 

Babsie: (Snikkend) Niks.  

RENIER: Is dit weer pa? 

Babsie: (Snikkend) Los my net! 

RENIER: Ek wil net met iemand praat. 

Babsie: Kan jy sien dis nie nou die tyd nie. (Sy loop af) 

RENIER: (Gaan sit weerloos) ‘n Mens soek ‘n uitlaatklep.  Iemand om mee te praat.  En as jy dit 

nie kry nie, soek jy dit op enige plek. Maar jou senuwees vreet jou op, want jy voel jy’s alleen op 

die wêreld.  Weet julle hoe sien ‘n mens dit. 

RENIER: Mense byt hulle naels.  Hulle kry hartaanvalle.  Kinders piepie in die bed. 

Babsie weer op. O hoor die kind. Piepie in die bed. (Sy snik nog meer) 

RENIER: En dit gaan nie help as ons lag vir mekaar se probleme nie.  Of skinder daaroor nie. Ons 

moet geduld hê met mekaar se probleme.  Ons moet tyd maak vir mekaar. As ek nou in die bed 

piepie.  Hoekom lag julle vir my?   Hoe sal julle gevoel het as julle ek was?.  Ons moet probleme 

beter maak, nie slegter soos Popeye en Babsie nie, en moenie vir mekaar lag nie. 

 

TONEEL 

 

PUSHER: (Sy verskyn van agter die skerm. ‘n Toegeknoopte josterhemp aan, ‘n los jean broek met 

die woord LEVI op indien moontlik, eie skoene, en ‘n rooi pruik. Hy speel nogal clown.  Dis die 

pusher. Hy ken ‘n routine waarin hy sy klere afshow.)  So wys my ‘n ou met wie dit swaar gaan en 

ek is sy pel. Ah, daar’s daai ou wat so gestress lyk.  Ek gaan met hom probeer maats maak.  As hy 

nie wil nie, koop ek hom om.  Maar dalk val hy vir ‘n bietjie liefde. Of dalk like hy net my klere.  

Ek is mos ‘cool’. 

Pusher: Maar nou moet ek eers werk maak van RENIER.  Jy!!!! 

RENIER: (Bedeesd) Hallo. (Hy is net skaam) 

Pusher: Lekker dag né. 

RENIER: Ja, nogals. 

Pusher: Baai. (Hy stap verveeld agter skerm in) 

RENIER: Jis, daai ou is cool né.  Het julle sy klere gesien, sy hare lyk soos Slim Shady. Hy’t seker 

‘n ryk ma en pa.  Ek wens ek was hy…. By ons huis is daar weer ‘n gemors. (Agter af). 

 

TONEEL – MUSIEK - STING 

 

Popeye: (Van agter doek, steeds as Popeye, en aangeklam) Vrou, ek is by die huis.  Is daar kos. 

Popeye: Babsie!!!!!!!  (Hy slinger effe) Julle weet – al die ouens maak ‘n kap, drink ‘n dop jy weet, 

maar as ek dit waag, gee my vrou vir my al my dae…. 

(Agter die skerm kom Babsie uit met ‘n rompie en pruik. Hy’s ‘n fyn meisie.  Na die gehoor bedaar 

het, sê hy)  

Babsie: Popeye, Vir wat skree jy so? 

Popeye: (Baie windmakerig)  Hallo my beste goose.  My lollipop.  My sweetheart.  Bokkie.  Skat.  

My baby.  (Hy gooi sy arm om haar. Vir gehoor) Dis ‘n goose né. (Vir haar) JY is my beste goose 

né (Sy antwoord nie Vir die kinders.)  Sy is my stukkie né. 
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Babsie: Hoekom kom jy so laat by die huis.  Jy het nie eers gesê waar jy was nie. 

Popeye: Jy’s my lekker stukkie, ja. Jy’s my cherrie.. 

Babsie: (Vies) Nee, man.  Lyk ek vir jou soos ‘n fruitcake. Ek is ‘n vrou. (Hy beweeg weg.) 

Popeye: (Raak nou in ‘n verleentheid wat sy gee hom nie sy volle eer as breker) Hoe bedoel jy jy’s 

‘n vrou? (Hy probeer weer sy arm om haar sit.)  Kom hier laat ek jou squeeze, jou ramkat. (Vir 

gehoor) Sien, dis nou ‘n lucky meisie.  ‘n Meisie met ‘n cool ou soos ek. 

Babsie: (Weer hom af, stap anderkant toe) Nee! 

Popeye: (Dit raak effe lelik) Hei, ek sê Babsie!  Jy’s my…(Hy stop – wys na die mense.  Hy raak 

meer geirriteerd) Kom uit daar ! Maak oop daar ! 

Popeye: Ek gee jou ‘n backhand. 

Babsie: Jy’s gesuip Popeye. Ons moenie die wêreld beter slaan nie.  Ons moet hom beter maak. 

Popeye: Hei, ( Storm op haar af). jy raak nie sarkasties met my nie!.  (Hy lig sy hand om haar te 

slaan; sy verdwyn agter die skerm) 

 

 

BOELIE SONG 
 
My pa was ook ‘n boelie en net hy alleen was baas 
Hy was rof en onbeskof 
Hy het gedrink, gerook, geraas 
Hy het gedoen net wat hy wil 
En niemand mag kla nie 
Dis al wat ek ken, meneer – my pa’t my so geleer 
Dis al wat ek ken meneer – my pa’t my so geleer 
 
Nou is ek ook ‘n boelie en net ek alleen is baas 
Ek is rof en onbeskof, man 
Ek drink, ek rook, ek raas 
Ek kan doen net wat ek wil 
En niemand mag kla nie 
Dis al wat ek ken, meneer – my pa’t my so geleer 
Dis al wat ek ken, meneer – my pa’t my so geleer 
 
Dit makie sakie, meneer 
Wat jy doen bly nog verkeerd 
‘n kind kan ook ‘n keuse maak om better te wees 
dit makie sakie, meneer 
wat jy doen bly nog verkeerd 
ek gaan jou arresteer meneer – jy sal die les moet leer 
ek hoop jou kind sal hard probeer om anners as jy te wees 
 
Maar dit is al wat ek ken 
My pa ‘t my so geleer 
Dit makie sakie meneer 
Wat jy doen bly nog verkeerd 

Kinders kan ‘n keuse maak om beter te wees 
Kinders kan ‘n keuse maak om beter te wees 
 
“Los die drugs  

los die rook 
los die drank 
los die crime 
as jy aanhou probeer 
en die slegte dinge keer 
dan hoor wat ek sê: 
sal die regte ding gebeur!” 
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Pusher: Maybe kry die ou homself jammer.  Dan kry ek hom maklik op die drugs.  Ek vat hom om 

dronk te word (Vir RENIER) Wil jy ‘n bubblegum hé? 

RENIER: Dankie, dis gaaf van jou.. Jy’s baie gaaf. (Lg stop Pusher in sy spore. Hy was op pad af)  

Pusher: (Knipoog vir gehoor) Wil jy nog ‘n chewing gum hê? 

RENIER: Dankie. 

Pusher: Hoe gaan dit by die skool. 

RENIER: Ek weet nie.  Ek hou my maar eenkant. 

Pusher: Jy kan my buddie wees. 

RENIER: OK, Dankie. 

Pusher: dit gaan vanoggend met my so sleg, ek rook sommer ‘n sigaret.  Wil jy een hê? 

RENIER: Help dit? 

Pusher: Dit ontspan jou. 

RENIER: Ek weet nie so mooi nie. 

Pusher: Vertrou my.   

RENIER: My Ma sê ek kan nie almal vertrou nie. 

Pusher: Ja, sy’s reg.  Mense doen verskriklike goed. Jy kan nie almal trust nie.  Maar ek is nie 

ALMAL nie.  Jy ken my mos. (Hy bied Renier ‘n sigaret aan) 

RENIER: Dankie.  (Hy vat een) 

 

(Maatskaplike werker haal ‘n boekrol te voorskyn. )  

Vertrou. Vertroue is mos iets wat jy oor ‘n lang tyd leer, as jy sien jy kan op iemand staatmaak.  En 

daar is jou bewys.  Daar is die eerste stap van RENIER se val na moeilikheid en probleme.  Rook 

relax jou nie, dit maak jou hart baie vinniger klop, dit maak jou onfiks, dit verhoog jou kanse op 

kanker – en RENIER het so pas begin rook. Nou, ‘n sigaret is dalk nie so erg nie. ‘n Paar dae later 

gaan die Pusher hom met iets erger lok.  Elke keer ‘n ander storie. Kyk – dit gaan slegter met 

Renier, nie beter nie.   

 

Pusher: Hoe gaan dit nou by jou huis? Nog so sleg?   

RENIER: En Pa het my gevang rook, en my geslaan. 

Pusher: Wil jy hierdie probeer.  Dit sal jou nie na rook laat ruik nie, en jy sal nog lekker voel ook. 

RENIER: Ek weet darem nie.  My pa-hulle praat van drugs en goed.  Dis nie goed vir ‘n mens nie. 

Pusher: Hulle loop so rond, en jy sit by die huis.  Hulle wil nie hê jy moet uitvind hoe lekker dit is 

nie.   

RENIER: Ek weet darem nie. 

Pusher: En dis nie drugs nie.  Dit sal jou net ‘n bietjie lekker laat voel. 

RENIER: Ek weet darem nie. 

Pusher: Nou wat’s fout met jou. Is jy chicken? 

RENIER: (Hy vat een en sit dit in sy mond) Nee, ek is nie.  

 

RENIER: En toe  voer hy Renier ‘n dwelmmiddel, wat hom binne verslaaf het – hooked.  Hy moet 

dit heel tyd gebruik of Hy’s siek.  En die kastige pel het dit vir my verniet gegee.  Die drugs maak 

jou moeg, siek en dit maak jou dood.  Die drugs was net aan die begin verniet.  Later was daai drugs 

R500 ‘n slag.   My afshowery was niks werd nie.  Mense het my skeef aangekyk.  Mense dink nie 

drug addicts is oulik nie.   Die pusher het self nie eers drugs gebruik nie,  Net gekyk hoe Renier 

doodgaan.(Hy verdwyn agter skerm) 

 

Pusher: (Hy verskyn van agter die skerm, en swaai ‘n swaar ketting in sy hand.  Hy sê niks.  Gaan 

staan net eenkant.  Spannende sting-musiek speel.  Die musiek stop. RENIER verskyn.  Hy stap 

bang na die cool ou toe) 

RENIER: Hulle sê jy soek my. 

Pusher: Waars my geld.  Jy’t al ‘n week lank dwelms op skuld gekoop. 

RENIER: Ek het nie soveel geld nie.  Dit kos nou al so duur.  Die mense sê dit word net duurder. 
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Pusher: Dan kry jy niks meer nie. 

RENIER: Ek’s hooked. Verslaaf. En ek het nie geld nie. 

Pusher: Dis wat almal sê.  Maar waarvan moet ek lewe. 

RENIER: Ek gaan dood.  Ek is verslaaf.  Ek het dwelms nodig.  Ek het nie geld nie.   

Pusher: Vra jou pa vir geld. 

RENIER: Ek kan nie my pa vra nie. 

Pusher: Jy kan, en hy beter hoes, want ek wil my geld hê. 

RENIER: My pa het ook nie geld nie. 

Pusher: Het hy ‘n kar wat JY kan verkoop. 

RENIER: Nee, hy’t niks.  

Pusher: Sien, ek het jou gesê ek is jou beste pal.  Ek sal vir jou werk gee, wat goed betaal. 

RENIER: Asseblief. 

Pusher: Trek af jou broek.  (Lag waansinnig)  Nee, bring vir my jou sussie. (Lag weer) Toe maar, 

kom ons maak geld.   Vat hierdie drugs.  Hier is die address, dan gooi jy dit daar af, bring vir my die 

geld. 

RENIER: Dankie. (Hy gryp naarstig die pakkie.  Pusher sluip agter die skerm in.  Die maatskaplike 

werker laat die polisie vir RENIER arresteer) 

 

RENIER: Asseblief Cool Clown, help my, my beste vriend. 

Pusher:  Sies, van waar ken jy my, jou rubbish.  My in die gutter probeer aftrek!  Voertsek! 

RENIER: (Val in ‘n hopie pateties op die grond neer) 

(Pusher verdwyn agter skerm ) 

 

RENIER bly agter en huil. 

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

 

TONEEL 3 

RENIER: Nee, hulle vat alles.  Jou trots, jou lyf, jou familie.  Gee my liewer net my ma en my pa 

terug, dat ons van voor af oor begin.  Nou is hulle op my soos aasvoëls! (Hy vlug half agter die 

skerm in) 

 

 

Maatskaplike werker: Mense het probleme.  Elke dag.  Daaraan moet ons werk.  Mekaar ondersteun 

en nie skree, slaan aan mekaar en alkohol drink en sulke dinge om beter te voel nie.  As jy die eerste 

sigaret vat, maak jy dit dalk erger.  Die eerste daggastop maak dit erger, drink maak dit erger.  ‘n 

Presentjie by iemand wat lelike goed met jou lyfie wil doen, jou broekie wil aftrek, maak dit erger.  

Elke ou wat sê jy moet lelike goed doen om in te wees, maak dit erger.  Ons het mos almal ‘n 

stemmetjie in ons kop wat sê wat is reg en verkeerd. 

 

 

GANGSTER: Halloooooo!  Ek is ‘n gangster.  Ek is die leier van ‘n bende.  Is daar al by julle 

ingebreek?  Hulle breek mos nou baie in. 

(Gehoor) 

Gangster: Ek is daai ou wat daar ingebreek het. Dis my manne wat dit gedoen het.  Gaan julle my 

vang? 

(Gehoor) 

Ek het te veel manne.  Ek vat al die outjies wat nie daarvan hou by die huis nie; dan help ek hulle.  

En hulle word my soldate.  Ek help hulle mos.  Ek steel so baie geld – ek gee sommer vir die mense 

wat sukkel.  Ek wys julle hoe werk ek – hoe help ek mense.  RENIER kom hier!!!!! 

 

(RENIER kom bang agter die skerm uit.)   
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Gangster: Het iemand al vir jou gehelp met jou dwelm probleem? 

RENIER: Nee oom. 

GANGSTER: Het jy nie ma en pa nie? 

RENIER: Ja Oom, maar ek kan nie hulle vra om my te help nie. 

GANGSTER: Is hulle te kwaai? Wil hulle nie praat met jou nie.  

RENIER: Net skree en slaan oom. 

GANGSTER: En jou Ma? 

RENIER: Pa slaan haar.  Hy skree vir haar.  Sy skree vir my…. 

GANGSTER: Moet OOM jou help? 

RENIER: Asseblief Oom. 

GANGSTER: (Sit sy arm om RENIER)  Ek help graag.  Noem my Oom Lucky.  Youre lucky to 

know me.  (Lag aansteeklik) Wie ken jy almal wat hier woon? 

RENIER: Die dominee. 

GANGSTER: (Vir gehoor) Van wie hou julle in die gemeenskap? 

(Gehoorreaksie, bv skoolhoof, polisieman etc) 

GANGSTER: (Vir RENIER) Nou het jy gesien daai ou het ‘n mooi TV.  Jy moet hom vanaand vir 

my gaan haal. 

RENIER: Nee Oom.   

GANGSTER:  Hoe kan ek jou help as jy my nie help nie?  Ek laai jou by sy huis af.  Jy klim deur 

die venster in, vat die TV. As hulle wakker word, is Omie daar om jou te help. Wie sê, miskien is 

daar nog ‘n mooi meisie vir ons.  Jy sê net iemand wil die TV leen, en jy het nie die sleutel nie. Dan 

vat ons sommer die meisie ook. (Lag aansteeklik) 

RENIER: Dis mos hulle goeters. 

GANGSTER: Hulle het baie TVs.  En as ons klaar is, betaal ek jou.  Dan het jy die geld wat jy my 

skuld. 

RENIER: Dankie Oom.   

GANGSTER: Wag vir my hier. Ek bring vir jou die maatjie wat saamgaan vanaand. 

RENIER:  Sê vir my, is Oom gelukkig?  

Gangster: Ek is al geskiet, met ‘n mes gesteek.  Ek was al in die tronk.  Jy vra is ek gelukkig?  Ja, 

Baaaaaieeee.(verdwyn agter die skerm) 

 

(Agter die skerm kom die accomplice uit.  Dis niemand anders as die Pusher wat hom verlei het nie. 

‘n Combat danssekwens volg). 

RENIER: Gesins geweld is strafbaar. Jy kan in die tronk beland daardeur. Geweld teen kinders is 

ook strafbaar met tronk straf en dronk mense doen sulke goed. Hulle skiet mekaar, steek mes, maak 

motor ongelukke of slaan mekaar. Van elke tien mense wat in ons land sterf, het meer as die helfde 

drank gebruik. Kinders mag nie drink nie. Dit is altyd net ‘n paar ouens wat slegte goed doen en 

hulle spoil dit vir almal van ons. Renier het sy vriendin Monica gewaarsku teen dwelms, maar sy 

het ingegee. Maar dink julle Renier het dit maklik ? 

RENIER: Dis nou verby 

PUSHER: Wat bedoel jy ? 

RENIER: Ek werk nie meer vir jou nie. 

PUSHER: Jy kan nie uit nie, jy’s vas. 

RENIER: Ek gaan hulp kry. 

PUSHER: Jy werk vir my. 

RENIER: Jy mag dink die cowboys en crooks is nice, maar jy is ‘n lafaard, jy skuil agter ‘n geweer. 

Ek is klaar met moor en roof en steel, ek gaan ‘n beter lewe ly. Dis verby ! 

 

STEEL EN OMKEER SONG 
 
GANGSTER: Jy skuld geld vir dwelms 
  Want jy’s hooked op daai goed 
  Jy’s by omdraaikans verby 
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  Jy werk nou vir my 
  Hier’s ‘n mes en ‘n geweer 
  Jy sal die besigheid nog leer 
  En as iemand jou sien, boet 
  Trek die sneller, skiet! 
  Komaan boet gaan steel vir my 
  ‘n ander man se goed! 
  Komaan boet gaan steel vir my 
  ‘n ander man se goed! 
 
LAAITIE: Ek het ‘n mes en ‘n geweer 
  Ek vat ‘n ander man se goed 
  Ek dobbel met my lewe 
  Ek dobbel met my bloed 
  Ek sluip in die nag rond – altyd wegkruip altyd bang 
  Dit kos my dalk my lewe 
  As iemand my vang! 
  Ek steel vir ‘n slegte ou 
  Die goeie ou se goed 
  Ek dobbel met my lewe 
  Ek dobbel met my bloed 
 
LAAITIE: “DIS NOU VERBY!” 
GANGSTER: “WAT BEDOEL JY?” 
LAAITIE: “EK WERK NIE MEER VIR JOU NIE!” 
GANGSTER:  “JY’S VAS – JY KAN NIE UIT NIE!” 
LAAITIE: “EK GAAN HULP KRY!” 
GANGSTER: “JY WERK VIR MY!” 
LAAITIE: “EK’S KLAAR MET ROOF EN STEEL EN MOOR – EK GAAN ‘N BETER LEWE  
  LEI!” 
  “DIS VERBY!”  (soos hy oorloop na die maatskaplike werker / polisie arresteer 

 gangster) 
 
LAAITIE: Ek gaan my lewe oor begin 
  Die lewe is kort en tyd is min 
  Ek wil die wêreld nog sien – my eie geld verdien 
  As ek aanhou probeer 
  Kan niemand my keer nie 
 
  Daar is mense wat my kan help 
  Help om dinge reg te maak 
  Ek kies om te wen 
  Ek kies om te lewe 
 
  Daar’s ‘n tweede kans vir my 
  Daar kan ‘n tweede kans wees vir jou 
  En al wat jy moet doen is vra en probeer 
  Hulp kry by mense wat omgee 
 
  Kies om te lewe – kies om te wen! 
  Kies om te lewe – kies om te wen!  

 

 

MAATSKAPLIKE WERKER: 

Sien julle hoeveel erger is dit as ons weghardloop van probleme af.  Maak liewer reg op gesonde 

maniere.   En wees vir iemand ‘n vriend.  Onvoorwaardelik.  Hoekom nie ma en pa nie.  Hulle het 

foute, jy het foute. Ons mag hê.  Moenie skree nie, moenie slaan nie.  Help mekaar. Dit hang altyd 

af van hoe jy iemand help. 
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PUSHTER: Wil jy sweeties hê? Ek sal vir jou chocolates gee, kom saam met my. (Kinders volg 

hom, Skielik draai hy om en skree: ) Wat het ek nou die hele tyd vir julle geleer ? Ek wys vir julle 

om nie agter sulke vuil ouens aan te loop nie en wat doen jy ? En jy moet onthou die ouens lyk nie 

altyd so nie. Somtyds is hulle uitgevat in ‘n suit. Nou moenie dat ek weer vir julle moet leer nie. Jy 

loop nie agter ouens aan wat lelike goed met kinders se lywe wil aanvang nie. Gaan sit nou. Ek 

praat nie weer met jou nie. 

 

(Herhaal toneel van netnou. Speel dalk musiek sting)  

Babsie: O, hier is jy ! 

Popeye: Altyd op my case. ‘Nag nag nag’. Bla bla bla.  OK so ek het nie werk nie.  Ek is arm.  

 

(HULLE STOP) 

RENIER hal sy vermomming af voor die kinders: Nee Colleen. Dis nie lekker nie. 

Aktrise: Kom ons verander dit. 

Renier: Ok, ons begin weer. 

 

Babsie: Het jy niks om te doen nie.  Sit al weer en rook. 

Popeye: Babsie, ek is so bang.  Ek het nie werk nie. 

Babsie: Ek werk darem, so ons het iets. 

Popeye: Ek is siek.   

Babsie: Toemaar ou man, as ek jou net van die sigarette afkry, gaan dit klaar beter gaan. ‘n Bietjie 

tuinwerk gaan jou ook goed doen. 

Popeye: Ek het lank laas iets geplant. 

Babsie: Kom ons spaar vir ‘n paar plantjies.  Dan kan jy dit vir ons insit. 

Popeye: Jy sal nie raas as dit vrek nie. 

Babsie: Nee, Popeye.  Want al vrek die plantjies, het ek darem nog vir jou. 

Popeye: Ek is bang omdat ek nie werk het nie. 

Babsie: Popeye, ek is lief vir jou.  Ek en die kinders is lief vir jou.  Luister net.  (Gaan sit langs 

hom)  As dit met jou sleg gaan, gaan dit met ons sleg.  Maar as ons vir mekaar liefde wys, sonder 

om iets terug te verwag, gaan dit klaar beter.  Dan is ons vriende. 

Popeye: Ons het baie probleme, Girl.   

Babsie:  Ek weet, maar ons het mekaar.  Saam kan ons meer regkry.  Moet een van ons nou eers iets 

oorkom voor ons almal besef hoeveel ons liefde werd was. 

 

(Hulle hug) 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

 

 

 

 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Maatskaplike werker.  En dan hoef hulle kind nie by skollies sy vriendskap te soek nie.  Dit gaan 

met ons almal swaar partykeer.  Maar ons kan mekaar help.  En liefde begin by die huis, en by jou 

skool.  Dink julle mens kan vir jou onderwysers ook lief wees? En Renier het toe ongeskonde uit 

alles gekom.  Weet julle wat het regtig met Monica gebeur? 

Kinders: 

Maatskaplik: Ek wys julle.  Hierdie was in die koerant.  Hierdie jaar.  Renier het weer ‘n kans 

gekry, maar dit gebeur nie met almal nie.  Luister hier: DWELMVERSLAAFDE SKULDIG aan 

MOORD .  ‘n Dwelmverslaafde wat ‘n 68 jarige vrou vir dwelmgeld vermoor het, het gister huilend 

getuig dat sy elke oggend in die spieel kyk, en wonder of sy haarself ooit sal kan vergewe.  (Sy 

swaai die koerantuitknipsel los) Sy’t ‘n werk gehad, en by die tannie gewoon.  Maar deur vriende 

het sy dwelms begin gebruik.  Sy moes elke dag so baie gebruik, dat haar geld gou op was, en sy 
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moes steel om genoeg geld te kry.  Toe sy by die tannie inbreek het die tannie haar  gevang  en het 

Monica die Tannie vermoor. 

RENIER: Monica word binnekort verhoor oor moord.  Moenie laat ons van julle in die koerante 

lees nie.  

 

MONICA: Mens moet net weet dat ons almal ‘n reg het; dat ons – veral kinders gelukkig mag wees.  

Ons mag ook foute maak, maar mense mag ons leer ook.  Ons maak mos die wêreld ‘n beter plek. 

Ons moet net aanhou glo.   

 
LIEDJIE: LOVE ME AND TALK TO ME 

 

   Love me and talk to me - don’t bite my head off 

   Love me and talk to me - don’t smoke another pipe 

   Love me and talk to me - don’t tell me to stay out of sight 

   Love me and talk to me - ‘cause it is my basic right 

 

   Love me and talk to me - don’t just see the bad in me 

   Love me and talk to me - see when I try my best 

   Love me and talk to me - and teach me how to do it too 

   Love me and talk to me - ‘cause it’s my basic right 

 

   Chorus 

   We all know the ABC, we can T-A-L-K talk 

   We don’t need to trip or hit, we can T-A-L-K talk 

   You and I we all have hearts, we can L-O-V-E love 

   We don’t need to run or hide, we can L-O-V-E love 

   We can T-A-L-K talk 

   We can L-O-V-E love 

   We can talk, we can love, we love and talk 

   And everything’s gonna be - A-O-K! 

 

(Akteur en Aktrise groet die kinders) 

 

DIE END 
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NUWE SONGS VIR DIE STUK 

(Choruses uit Prokara kom ook voor) 

 

SAD SONG 
 
How I wish I made a different choice 
Then things wouldn’t be so wrong 
I have made a mistake and I don’t know 
What to do or where to go 
 
I’m confused 
I am lost 
I am scared – can you help me? 
I don’t know where to go 
Will I ever be able to turn my life around 
 
Could have been better 
Could have been oh so fine 
Could’ve been honist and strong 
Found a place where I belong 
 
Could have been better 
Could have been oh so fine 
If only I made the right choice 
My life could’ve been mine 
 
Now I’m confused 
I am lost 
I am scared – can you help me? 
I don’t know where to go 
Will I ever be able to turn my life around 
Will I ever be able to turn my life around… 
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BOELIE SONG 
 
My pa was ook ‘n boelie en net hy alleen was baas 
Hy was rof en onbeskof 
Hy het gedrink, gerook, geraas 
Hy het gedoen net wat hy wil 
En niemand mag kla nie 
Dis al wat ek ken, meneer – my pa’t my so geleer 
Dis al wat ek ken meneer – my pa’t my so geleer 
 
Nou is ek ook ‘n boelie en net ek alleen is baas 
Ek is rof en onbeskof, man 
Ek drink, ek rook, ek raas 
Ek kan doen net wat ek wil 
En niemand mag kla nie 
Dis al wat ek ken, meneer – my pa’t my so geleer 
Dis al wat ek ken, meneer – my pa’t my so geleer 
 
Dit makie sakie, meneer 
Wat jy doen bly nog verkeerd 
‘n kind kan ook ‘n keuse maak om better te wees 
dit makie sakie, meneer 
wat jy doen bly nog verkeerd 
ek gaan jou arresteer meneer – jy sal die les moet leer 
ek hoop jou kind sal hard probeer om anners as jy te wees 
 
Maar dit is al wat ek ken 
My pa ‘t my so geleer 
Dit makie sakie meneer 
Wat jy doen bly nog verkeerd 
Kinders kan ‘n keuse maak om beter te wees 
Kinders kan ‘n keuse maak om beter te wees 
 
“Los die drugs  

los die rook 
los die drank 
los die crime 
as jy aanhou probeer 
en die slegte dinge keer 
dan hoor wat ek sê: 
sal die regte ding gebeur!” 
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STEEL EN OMKEER SONG 
 
GANGSTER: Jy skuld geld vir dwelms 
  Want jy’s hooked op daai goed 
  Jy’s by omdraaikans verby 
  Jy werk nou vir my 
  Hier’s ‘n mes en ‘n geweer 
  Jy sal die besigheid nog leer 
  En as iemand jou sien, boet 
  Trek die sneller, skiet! 
  Komaan boet gaan steel vir my 
  ‘n ander man se goed! 
  Komaan boet gaan steel vir my 
  ‘n ander man se goed! 
 
LAAITIE: Ek het ‘n mes en ‘n geweer 
  Ek vat ‘n ander man se goed 
  Ek dobbel met my lewe 
  Ek dobbel met my bloed 
  Ek sluip in die nag rond – altyd wegkruip altyd bang 
  Dit kos my dalk my lewe 
  As iemand my vang! 
  Ek steel vir ‘n slegte ou 
  Die goeie ou se goed 
  Ek dobbel met my lewe 
  Ek dobbel met my bloed 
 
LAAITIE: “DIS NOU VERBY!” 
GANGSTER: “WAT BEDOEL JY?” 
LAAITIE: “EK WERK NIE MEER VIR JOU NIE!” 
GANGSTER:  “JY’S VAS – JY KAN NIE UIT NIE!” 
LAAITIE: “EK GAAN HULP KRY!” 
GANGSTER: “JY WERK VIR MY!” 
LAAITIE: “EK’S KLAAR MET ROOF EN STEEL EN MOOR – EK GAAN ‘N BETER LEWE  
  LEI!” 
  “DIS VERBY!”  (soos hy oorloop na die maatskaplike werker / polisie arresteer 

 gangster) 
 
LAAITIE: Ek gaan my lewe oor begin 
  Die lewe is kort en tyd is min 
  Ek wil die wêreld nog sien – my eie geld verdien 
  As ek aanhou probeer 
  Kan niemand my keer nie 
 
  Daar is mense wat my kan help 
  Help om dinge reg te maak 
  Ek kies om te wen 
  Ek kies om te lewe 
 
  Daar’s ‘n tweede kans vir my 
  Daar kan ‘n tweede kans wees vir jou 
  En al wat jy moet doen is vra en probeer 
  Hulp kry by mense wat omgee 
 
  Kies om te lewe – kies om te wen! 
  Kies om te lewe – kies om te wen!  
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