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Op die toneel is ‘n man en ‘n vrou. ‘n Rolstoel staan in die middel van die verhoog agter 

die skerm. Sy is later in die stoel. Nie nou nie. Wanneer ‘n spesifieke milieu aangedui 

word, word dit reflekteer in ‘n kostuum, of ‘n rekwisiet wat ‘n akteur dra.. Die volgende 

gesprek is die akteurs aan die woord. Die issue raak hulle skynbaar persoonlik. Gewone 

klere aan. 

 

Sessies wat ons noem die HOEDE kom voor as aparte tonele. Hier sal spelers en ander 

belanghebbendes seggenskap hê oor wat presies gesê word. Die tonele bestaan vir 

 

Vermaak 

Om info deur te gee of 

Ironieë te noem 

Die saadjie te plant rakende misverstande/algemene wanopvattings, wat met verloop van 

tyd reggestel word. 

 

Die twee spelers het elk sekere hoede waarmee hulle werk. As een ‘n sekere hoed aanhet, 

skep hy/sy ‘n karakter, en as hy/sy die hoed afhaal, word hy/sy die karakter van ‘n 

volgende hoed. Die insette van die spelers sal bepaal wie presies die karakters is. Maar 

sover is daar basiese karakters voorgeskryf. 

 

Toneel 1 

 

SHAUN: (Vir gehoor - aggressief) Is daar iemand met Aids hier tussen julle? 

Niemand nie? As daar is, is julle ander bang julle kry dit ook? Wel jy sal nie. Dis maklik. 

Moenie met die mens slaap nie (vir ander akteur – met ‘n desperate buite-beheer lag) 

behalwe as jy getroud is met hom en nie worry om saam met hom ses voet onder die 

grond te beland nie.  

 

VROU: Hoekom maak jy ‘n grap hiervan?!  Shaun, Vigs is oordraagbaar deur 

seks, maar ook op ander maniere, soos bloedoortappings. 

 

SHAUN: Wie’s die ou wat seks het.  Is julle bang julle steek aan by hom?  

 

VROU: Shaun, jy se “hy”. Weet jy wat is die verdeling tussen mans en vroue. In 

elk geval – mense sal nie sommer die gevalle aan jou uitwys nie. 

 

SHAUN: Wel, moenie worry nie. Solank jy nie die oop gat in jou knie teen die oop 

gat in hom (hy wys na ‘n paar plekke aan die lyf)  druk as hy val en oral oor jou bloei nie! 

 

VROU: (Wil kophou voor die gehoor) Shaun, jy KAN Vigs aansteek as ‘n oop 

wond van jou in aanraking kom met infekteerde bloed van iemand anders. Maar wat is 

die kanse? 

 

SHAUN: Windbestuiwing….(hy lag) En soen net NOOIT niemand nie. 
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VROU: Die VIGS virus leef nie in lug nie, en daar is so ‘n lae telling in spoeg – jy 

kan eintlik nie Vigs sommer so kry nie. 

 

SHAUN: En pasop dat jy nie ‘n bloeier is nie; dan is jy tickets… 

 

VROU: Faktor agt wat bloeiers inspuit word verhit en VIGS leef nie by daai 

temperatuur nie. 

 

SHAUN: So niemand steek by niemand aan nie. Snaaks dat amper almal vrek van  

die siekte. ‘n Hele kontinent bedreig deur uitwissing. ‘n Massa doodsvonnis. 

 

MA:  Ok, daar is sekere risikos. Byvoorbeeld mond-tot-mond asemhaling…… 

elke noodhulptassie het deesdae ‘n strooitjie om veilig aan iemand wat baie bloei mond-

tot-mond… 

 

SHAUN: Ja, red ‘n lewe en kiss it better. (Terwyl hy hierdie komies demonstreer 

hoor ons die aksies soos hy ‘n wanvoorstelling van mond-tot-mond erg oordadig pleeg). 

En suig! Nie blaas nie! Ga! 

 

VROU: Stadig Shaun. Jy hoef nie so kwaad te wees nie. Daar is gevare, maar nie 

naastenby so ‘n donker prentjie soos jy se nie.  Die Vigs virus leef nie in die lug nie. Dit 

leef net in bloed en liggaamsvloeistof en daar is niks medisyne wat dit gesond maak nie. 

In ‘n bloedoortapping het die skenker geen risiko nie. 

 

SHAUN: So almal dink: dit raak ons nie. Ons is fine. Wel - Dit doen.  

 

VROU: Ja, maar waaroor is jy kwaad? 

 

SHAUN: (briesend) Ons praat agter ons hande en skinder van moffies en morele 

gedenerasie…… 

 

VROU: A slim…almal weet wat dit beteken. 

 

SHAUN: Die enkele grootste oorsaak van VIGS. Almal slaap rond, gee nie om wie 

nie.  Vroue uit wraak, mans want hulle weet nie van beter nie….Gebroke huwelike, en 

opvoeding, dwelms, drank, dagga. Maar wie DOEN iets! Daars nog nie eens medisyne 

daarvoor nie. 

 

VROU: En jy weet wat jy nou doen help nie. (Wys na gehoor) Help ook nie hulle 

nie. (Af ) 

 

SHAUN: Ek weet….ek weet….(hy gil) ek weeeeet! (hy gaan af) 

 

Toneel 2 

MAATSKAPLIKE WERKER AAN DIE WOORD 
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M1 – Wat is VIGS 

M 10 – Die mites rondom VIGS 

Raak bv ook aan: 

 

Is “Moffies” die oorsaak? 

Oordraagbaarheid. 

Is daar genesing na seks met ‘n maagd? 

 

Toneel 3 

 

SHAUN: (Shaun arriveer van die lande af. Hy dra ‘n blou overall broek en check 

hemp en velskoene. Hy hang ‘n buitelug hoed op aan ‘n haak – by die hoedestapel. Hy 

het nog iets aan wat tipies is van werkers op plase.. Hy gaan sit eenkant op n krat en staar 

voor hom uit) 

 

MA:  (Die aktrise was agter die skerm. Sy kom in. Sy is in die rolstoel – met ‘n 

kamerjas, ‘n pruik soos die haardos van ‘n ouer dame, ‘n kopdoek, ‘n gehekelde tjalie om 

haar skouers en ‘n kombersie oor haar bene.)  Shaunie, jy’s terug!  

 

SHAUN: (Stil)  

 

MA:  (Stop stoel) Het jy ‘n goeie dag gehad seun? …. 

 

SHAUN: Ja, Ma. 

 

(Stilte, terwyl sy ma hom betrag) 

 

MA:  Het jy dit reggekry dat die kleintjies uitskot kan kom wegdra. (Pouse) Vir 

die mense langsaan. 

 

SHAUN: Nee Ma. Hul sê dis te ‘n groot risiko. (pouse) Party van die kinders hou 

nie net by uitskot nie.  

 

MA:  Ag seun, dit is net een of twee wat nie hulle hande kan tuishou nie. 

 

SHAUN: Sê dit vir HULLE Ma! En hulle het nou eendag weggebly van skool af en 

gese hulle was by die uitskot haal. Toe kom die boer in die moeilikheid.  

 

MA:  Ok, ok. Een of twee stouterts wat dit altyd spoil vir al die ander ne. (Stilte) 

Het jy al die boompie natgelei? 

 

SHAUN: Hiers ‘n paar duisend boompies. 

 

MA:  Jy weet waarvan ek praat. Die boompie hier buite langs die huis – wat 

vrek. 
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SHAUN: (Kortaf, maar nie hard) Ok, ok. (Hy staan op om dit te gaan doen. Stop in 

sy spore as hy haar stem weer hoor) 

 

MA:  Jy is ‘n plaasvoorman. Jy gooi ‘n ander man se derduisende boompies nat. 

Bemes. Gooi gif. Versorre hulle. Maar jou eie boompie – wat nie vrug dra nie, maar hy’s 

joune; jou eie – hom laat jy uitdroog. Vrek. 

  

SHAUN: Ek sê mos ek sal Ma. (Hy wil weer pad vat buitentoe. Sy ma se stem stop 

hom weer) 

 

MA:  Dink jy die boer sal dit goedkeur? Hy wil ook die beste vir jou hê. Hy wil 

ook dat jy vorder. 

 

SHAUN: (Begin uit vertrek retireer) Ons gaan net nie weer hieroor nie, Ma! 

 

MA:  Shaunie, ons moet. Jy moet vir jouself ook vooruit boer. As JY wil, sal jou 

baas ook wil hê jy moet. 

 

SHAUN: Almal kan nie baas wees nie, Ma. Dis elkeen vir homself. 

 

MA:  Shaun….(sy raak sag, moeilik hoorbaar en hartseer. Sy kan dit nie verduur 

nie.) ‘n Mens is eerste ‘n mens. Voor jy enige iets doen.  

 

SHAUN: Alle mense is nie base nie. En alle base is nie mense nie. 

 

MA:  Mens is wat jy wil wees. 

 

SHAUN: (Shaun vat sy hoed en stap op pad uit. Sy ma sien dit lyk of hy op pad is 

om te gaan kuier.) 

 

MA:  (in ‘n skielike panic) Shaun, jy gaan tog nie langsaan toe nie. 

 

SHAUN: (Hy bly lank af. Draai dan terug en kom weer op) Hoekom nie.   

 

VROU: Jy weet… 

 

SHAUN: …wat die mense sê. Hoekom moet ek so by haar “lê”! (Hy bedoel net 

“Baie daar kom”.) Weet Ma hoekom. Want sy’s nice. Sy’s goed. Sy’s gaaf. En ek hou 

van haar.  En as sy maar soos almal anders geskinder het – glo my Ma. Sy het ‘n paar 

stories om te vertel wat Ma sal laat skrik.  

 

VROU: (lang stilte – kyk hom ondersoekend. Weet hy?) Ag mense praat maklik. 

(Pouse – tot hy omdraai om te loop) Net solank jy nie by haar “lê” nie my kind. Jy sê mos 

nou hoe die mense praat. 
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SHAUN: (Geirriteerd) Hoor wie praat. Elke vrou wat ek ken is omtrent verkrag op 

15. Elke keer die storie dat hulle gesoek het daarvoor deur in ‘n shebien te gaan sit. Maar 

ma, elke pad loop omtrent by ‘n sjebien verby, want almal suip en doenie drugs. Dis wat 

die mense se Ma.  

 

Dogtertjies Ma. En mans – baiekeer dronk – bewys hulle manlikheid as hulle “krone 

breek”. Dis die prys Ma. Dis jou achievement om gereken te word. “Breek krone”. 

 

(Die akteurs bly sit en luister terwyl die maatskaplike werker praat) 

 

Toneel 4 

MAATSKAPLIKE WERKER AAN DIE WOORD 

M X 

 

SHAUN SE KWELLINGE 

Shaun het duidelik ‘n mondvol te se.  Hy is ontevrede oor toestande soos shebeens – waar 

drank vryelik beskikbaar is, en beheer oor kinders nie goed is nie; ontevrede oor die 

posisie van vroue in die samelewing, die verval van die gemeenskap.  

 

SY MA SE KWELLING 

Sy ma is besorg oor sy welsyn; en vreemd besorg oor sy kontak met die buurmeisie – sy 

maat sedert skool. 

 

IS SHAUN ‘N PRODUK VAN DIE SAMELEWING? 

Shaun is fronsend (troubled), maar ‘n man met ‘n goeie opvoeding. Sekerlik vanaf  ‘n 

goeie voorbeeld van sy pa en sy ma.   

 

IS DIT MAKLIK OM ANDERS TE WEES? 

Hy worstel NOU met moeilike probleme. Met hindernisse. Maar as iemand homs beywer 

vir ‘n gesonde gemeenskap – moet dit wat hy van homself dink goed doen. En so iemand 

doen goeie goed. So iemand het selfvertroue. So iemand misbruik nie mense nie. So 

iemand het nie nodig om ‘n punt te staaf deur  geweld nie. Sal nie ‘n vrou seksueel 

misbruik of slaan, of ‘n kind verskree of messteek nie. Dis als tekens van min 

selfvertroue; min selfrespek. Nie hoe ‘n mens jouself wil sien nie, ne.   

 

WAT IS DIE VOORDELE? 

‘n Lewe met liefde, ‘n huwelik met hoop, geluk, veiligheid teen Vigs. Liefde vir jouself 

soos vir jou naaste. 

 

WIE KAN DIT KRY 

Elke mens kan geluk kry, deur nie skaam of bang te wees om die regte dinge te doen nie; 

nie skaam te wees om aanhou te probeer nie, nie bang te wees wat die baddies of 

skindertonge van jou se nie. Nie bang te wees om te verloor nie. Vigs is die een ding wat 

mense ‘n tweede kans gee in die lewe. 

 

(Maatskaplike werker uit sig) 
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Toneel 5 

 

MA:  (Fluister) Breek krone… 

 

SHAUN: So Ma, as ‘n vrou se  eerste ervaring nie een van liefde is nie Ma, maar 

van geweld  - wat verwag die meisie van ‘n man. Dars mos net een pad.: verkrag.Verkrag 

kinders, vrouens, mans, diere. Dis liefde. Watter kans het ‘n kind  Ma? . Pregnancy. 

Hoeveel “kinders” is nie ‘n babatjie op die heup van ‘n “kind” nie, Ma. Kinders kry 

kinders. Watter kans op lewensgenieting het so ‘n jong ma? Wat is haar kans om nie 

VIGS te kry nie. Maak ons dit beter?  Breek krone. Skinner oor VIGS. In plaas om te 

help. 

 

MA:  (Wys na langsaan na oomblik se pouse) Wat het dit met haar te doen? 

 

SHAUN: Ma, die buurt het baie te se oor haar. Wat van haar? Niemand kan my se 

nie. Ek ken haar al so lank Ma. En sy kom amper nooit eers meer uit die huis uit nie. Sy 

is ‘n ordentlike mens.  As die mense wil skinder sal hulle skinder. 

 

MA:  En waar daar ‘n rokie trek is ‘n vuurtjie. 

 

SHAUN: Hoekom se Ma dit? 

 

MA:  (Pouse) 

 

SHAUN: So Ma speel maar eerder saam. 

  

MA:  My kind…. 

 

SHAUN: Plaas Ma of uitkom in die ope oor wat Ma weet, of uitkom in die ope oor 

die mense wat skinder, en dan kan die ding  na een kant toe. Dan is die sweer oop. Dan 

weet mens wie is skuldig. En of iemand skuldig is. Wat om daaraan te doen. Maar 

niemand praat nie. 

 

MA:  Miskien omdat hulle nie wil nie. Want hulle is bang dinge kom uit wat 

hulle nie wil he nie.  

 

SHAUN: Hoekom sê jy nie iets nie, Ma?  Is Ma bang Ma word weer geneuk, soos 

Pa Ma altyd geneuk het.  

 

MA:  Shaun, moenie nou weer oor my en jou pa…. 

 

SHAUN: As mens praat los jy probleme op. Iemand wat Vigs het se grootste 

verlossing is as hy of sy in die ope kom daarmee. Dis sy beste medisyne. Die gemeenskap 

help hom. Hulle verwerp hom nie.  
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MA:  Mense is wreed my kind. 

 

SHAUN: Miskien – oor dinge wat hulle nie ken nie. Wat ‘n stille gevaar is, want dis 

‘n geheime gevaar.  Maar die tyd is verby waar mense stil bly oor dinge wat fout is. Pa 

het Ma geslaan oor Ma niks gese het daaroor nie.  

 

MA:  Ek was lief vir jou pa. Hy was die boompie wat ek nat gehou het. Met sy 

foute. Dit het ek gekies. My bed gemaak. Dit was soms swaar. Maar die liefde vergewe 

baie dinge. 

 

SHAUN: Dis waar Ma. Maar daar is ‘n balans. Nee Ma. Mens bring dinge wat fout 

is in die ope.   

 

MA:  Nee, Shaun, …. 

 

SHAUN: Hoekom nie Ma. Wat mens onder die mat invee, hoop op.  Raak ‘n siek 

sweer…. 

 

MA:  Laat hy wat nie skuld het nie die eerste klip gooi. Jou Pa was nie die 

enigste een met foute nie. 

 

SHAUN:  (Hy geirriteerd agter af) 

 

MA: Sing  PAIN and EXPLAIN song (verlede tyd) 

 

LIED 1 

THE PAIN and EXPLAIN SONG 

BUT I LOVEd HIM-I LOVEd HIM 

ALWAYS HAVE-ALWAYS WILL 

IF ONLY, HE’d SEE ME 

THAT I was HERE, THAT I CAREd 

 

No matter what I said-with pain I payed 

I ask him to be true-I believe he wanted to 

But nothing wass quite the same-the man I love has changed 

The violence, the drinking-he hurt me every day…. 

 

BUT I LOVEd HIM-I LOVEd HIM 

ALWAYS HAVE-ALWAYS WILL 

IF ONLY, HE’d SEE ME 

THAT I was HERE, THAT I CAREd 

 

I knew that in his heart therewas kindness and love 

 half the man he was-he cheated and beat  me 

He was  cruel and unkind-he lost all control 

If only hedl live a life with me-how blessed we would be 
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CAUSE I LOVEd HIM-I LOVEd HIM 

ALWAYS HAVE-ALWAYS WILL 

IF ONLY HE would have SEEn  Me 

THAT I was HERE, THAT I CAREd 

‘CAUSE I LOVEd HIM 

I LOVEd HIM 

 

Toneel 6 

 

HOEDE 

Hierdie toneel is  

1. vermaak 

2. afwisseling 

3. en om feite of ironieë of versterking deur te gee op ‘n leersame maar non-

didaktiese wyse. 

 

Dalk is hierdie die lied, wat hom later net so herhaal:  

 

KHAKI HOED (hy): (sing en dans)  Ek is ‘n loslappie, ek is ‘n loslappie 

KOPDOEK: (sy) (sing en dans saam en verander dan die woorde)  Dis hoekom jy Aids 

het my los liefie. 

KEILMAN: (hy – heel kuis) Kan ek jou uitneem vir ietsie om te eet. En ‘n drankie. Ons 

praat sommer oor ditjies en datjies.  Dan word ons groot maats want dan kan jy my ‘n vet 

soen gee as jy dankie se vir als. 

UITSPATTIGE HOED(sy): (Haal ‘n veiligheidsapparaat uit vir mond-tot-mond 

asemhaling te voorskyn – ‘n sort strooitjie. Praat met tuitmond.)  Gee my daai lekker 

soen my handsome pillar of society. Gentleman of the community. (Sing bekende 

volksliedjie) Want ek wil jou he en ek sal jou kry. Al slaan my Ma my  tien maal op my 

kop. (hy het nou Khaki hoed op en wil strooitjie opsystoot vir daai vet soen. Sy bly sing) 

VIGS wil jy he en jy sal dit kry.  (Sy maak nou soos ‘n hoender – wat weghardloop en 

vlerke klap) Daar is genesing. Daar is genesing. 

 KHAKI HOED:  (Lag en sing die advertensie) Knoffel, sonskyn en Chevrolet…..cause I 

love you sooooo, the people ask me why….? 

KOPDOEK: Jy worry te veel wat die mense se. Van luister na praatjies is die tronk vol, 

elke teenager het of ‘n brood innie oond of sy het al die kar omgegooi en……  

MUSSIE MAN: O ek wil huis toe gaan na Mamma toe….. (AF) 

KOPDOEK: As jy hard genoeg probeer sal al jou drome waar word – om net soos die 

josters te wees op bruin brood en rys en hardepad en water. 

 

Toneel 7 

 

Shaun is eerste weer op. In sy gewone kostuum. Hy gaan staan eenkant en wag in stilte 

vir sy ma om te verskyn.  MA in rolstoel op.  Sien Shaun. Stop. Stil. 

 

SHAUN: Eks jammer Ma. 
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MA:  (Kan nie glo wat sy hoor nie) Wat? 

 

SHAUN: (Emosioneel) Eks sorry Ma oor ek krap aan Ma en Pa se dinge. Oor ek 

netnou sommer hier uit is. 

 

MA:  Is ok. 

 

SHAUN: Ek dink – as Ma maar net vir my wil skree of iets. 

 

MA:  (Laggie) Jou ‘n pak slae gee. 

 

SHAUN: (Hy lag ‘n proeslaggie) Ma! (Dan ernstig – vir homself) Slaan help nie.  

Ek kry nie meer seer nie.  

 

MA:   Hai seun, ek het in baie jare nie aan jou geslaan nie. 

 

SHAUN: Daars baie mense wat maar te gretig is om die slaanwerk te doen.  

 

MA:  (Beskermend) Dan slaan hulle aan jou? 

 

SHAUN: Aan enige iemand Ma.  

 

MA:  Hoekom? 

 

SHAUN: Ag, dis iets om te doen Ma.  

 

MA:  (Lag) As jy niks het om te doen nie  - bloei.  

 

SHAUN: (Lag ook)  As jy op die regte plek is op die verkeerde tyd. 

 

MA:  Ek hoop nie jy kom daar nie, seun. By die shebeens nie. 

 

SHAUN: (Lag net) Nee , Ma. Mens kies om te slaan of om geslaan te word.  Die 

verkeerde plek op die verkeerde tyd. My kaak bloei vir jou. 

 

MA:  (Sy lag ook) My hart bloei vir jou.  

 

SHAUN: (Laggend) Jou lem bloei vir my…. 

 

MA:  (Asof sy skrik) Nee o gaats seun.  En vandag weet jy nie wie VIGS het 

nie.  Nee baklei is uit huh? Jy kan nie rondslaap nie, maar jy kan ook nie baklei nie, ne.  

 

SHAUN: En messteek, Ma. Dink net hoe dom is dit. Jy’t ‘n sny. Jy sny ‘n ander ou.   
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MA:  Ja, dis moeilik om aan te steek, maar meng jou bloed met ‘n VIGS lyer 

s’n, soos baklei of liggaamsvloeistowwe soos in onbeskermde seks, en jy’s tickets.  

 

SHAUN: (Knik net)  

 

MA:  Dink jy hier is mense wat Vigs het op die plaas? 

 

SHAUN: Orals Ma.  

 

MA:  Maar niemand se iets nie.  

 

SHAUN: Presies Ma. 

 

MA:   Mense is bang vir spot. 

 

SHAUN: So hulle gaan liewers dood – erger Ma, hulle gaan liewers alleen dood. En 

die beste van alles Ma – wanneer hulle doodgaan weet mense baie gereeld in elk geval 

hulle het Vigs. En dan weet niemand iets daarvan af nie, en dan is almal ONNODIG bang 

daarvoor, en dan vermy almal hulle. 

  

MA:  (Doodstil) 

 

SHAUN: Dis wreed ne Ma. Een ou het sy vrou Vigs gegee, en toe hy hoor sy het 

VIGS los hy haar. Maar hy het dit toe eerste gehad. Hom nooit laat toets nie. Sy het dit by 

hom gekry. Sy het nooit met ‘n ander man….Ma weet…. 

 

MA:  Of vrou… 

 

SHAUN: Seks gehad nie. (Het haar heel misverstaan) Hoekom se Ma dit?   

 

MA:  (Sy shrug)  

 

SHAUN: Mans is die groot varke Ma. (Pouse) Ma sê niks. 

 

MA:  Ek wil niemand kwaad maak nie.  (Af in rolstoel) 

 

SHAUN: (Skree agter haar aan) Dis oor ons dit toelaat. Oor vrouens dit toelaat. Dis 

hoekom dit gebeur Ma. (Half agter haar; half vir homself) Maar niemand praat daaroor 

nie. Dit sal nie net verdwyn  nie Ma. Om stil te bly is net soos om saam te fight. Om saam 

te lem; te skinder. Om saam  te rape. 

 

(weer agter haar aan) Blameer “moffies”. Blameer altyd iemand anders. Soos diere. 

Ongeletterd en pateties.  Ma, ek is nie aldag seker of ek hou daarvan om ‘n man te wees 

nie, Ma! (Af – agter skerm in) 
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Toneel 8 

MAATSKAPLIKE WERKER AAN DIE WOORD 

M4 – Hoe kry ‘n persoon Vigs. 

M5 – Hoe weet ‘n persoon hy het VIGS 

 

MAATSKAPLIKE WERKER PRAAT OOR DIE ERNS VAN 

OORDRAAGBAARHEID, EN VOEG BY: 

Doen ‘n beroep op Liefde, Respek; nie seks as geldingsdrang. Om… 

 

geweld en mites van gelding bv “krone breek” aan die kaak te stel 

moedig aan om te kommunikeer/ nie dinge emosioneel te ontken nie (ontkenning) 

moedig aan om te vertrou 

om nie te skinder; dit wat jy op ander bedoel, word jou eie 

konfronteer issues; los op deur kommunikasie - nie fisiese of mental geweld 

 

Die maatskaplike werker bly as “aktrise/deelnemer” op die verhoog vir die volgende 

toneel. 

 

Toneel 9 

 

‘n Poppie verskyn, met bloesie styf gespan oor die bors, en ‘n kort skirtjie (oor die aktrise 

se jeans) Gevolg deur Pong – ‘n moegoe.  

 

POPPIE: I don’t know! Mansmense. Cruelty on liddorings. Ja, mens het somkeer 

bietjie lus vir ‘n pamperlangertjie, maar nee wat! Not worth the risk. 

 

PONG:  (Op) (Sien haar) 

 

POPPIE:  So ons gaan drink maar ‘n paar drinks. Saam met Sussie en so aan. 

Women’s company jy sien. No harm intended. 

 

MAATSKAPLIKE WERKER: Die lewe moet ‘n jol wees vir almal. Goed, jy het af dae – 

veral as jy sleg eet. Party mense sal wed daarop. 

 

PONG: Hei Stukkie. Jy lyk lekker né. 

 

POPPIE: (Stap ‘n wye draai om hom) Hei, hou djou bek. 

 

PONG: Ek wed jou jy’t iets gevreet wat nie accord met jou nie. Why so bitter en 

twisted? (Hul vries) 

 

MAATSKAPLIKE WERKER: Dit lyk nogal of Pong ‘n punt beet het. Oor wat Poppie 

eet. 

 

POPPIE: (Kwaai) Jou ma. Go get. Jy’s nie my besigheid nie. 
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PONG: Gwaaan….  

 

MAATSKAPLIKE WERKER: Sulke dwarsgeit is nie fair nie, en mens moet eintlik 

wegstap van so ‘n aggressiewe mens af. Se niks dan is daar niks. Nie Pong nie. 

 

PONG:  Jy’s goor nuh. Jy lyk nogals sie so goor nie.  

 

MAATSKAPLIKE WERKER: Nee sy lyk nogals nie goor nie. En sy wil die aand geniet. 

‘n Basiese reg. 

 

POPPIE: Ons gaan drink ‘n paar drinks. Saam met Sussie en so aan. Womens 

company jy sien. No harm intended. 

 

PONG: Hoekom net julle stukkies? 

 

MAATSKAPLIKE WERKER: Hulle vroeere ‘dates’ was soms nagmerries. Met seuns of 

mans wat nie die grense ken van ordentlike vermaak nie. Baie keer gesuip. 

 

POPPIE: (Vir maatskaplik) ‘n Vrytjie sal lekker wees. Maar ek wil liewers ‘n 

ordentlike ou ontmoet met wie mens kan gesels. By wie jy veilig voel. 

 

PONG: Soes ek nogals. (Hy waai-groet onskuldig met die hand) 

 

POPPIE: (Sien hom) Met goeie maniere. Hy kan maar stil wees, maar gaaf. Mens 

kan op jou gemak voel. 

 

PONG: (Sit sy arm om haar. Sy slaan die arm af) 

 

POPPIE: Huh uh, nee. Wie’s jy! Ek ken jou skaars.  

 

PONG: (Val skoon eenkant van skrik) 

 

POPPIE: Huh uh. Ek wil jou lank ken. Alles van jou af weet. Vriendskap, trust bou. 

As jy by die skool of by die werk kan steel, of jok, dan kan jy mos met my ook oneerlik 

wees.  Nee, ek wil staatmaak op een. In good and bad times. 

 

MAATSKAPLIKE WERKER: Jy gaan tog nie trou met die eerste die beste ou nie. 

 

POPPIE: Ek gaan ook nie mors met die verkeerde ou nie. 

 

MAATSKAPLIKE WERKER: So jy kry ‘n moeite werd aanbod. Wat doen jy? 

 

POPPIE: Ek gaan saam. 

 

MAATSKAPLIK: Jy vertrou hom sover. Hy sit sy arm om jou. 
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PONG: (Hy doen dit)  

 

POPPIE: OK. …. 

 

MAATSKAPLIKE WERKER: Julle gaan ‘n paar keer uit. Jy hou van hom. Laat jy hom 

jou soen? 

 

POPPIE: As hy nice is. Dis mos nie seks nie. Ons is kinders. My hele lewe le nog 

voor my. 

 

PONG: Mens vat nie goed so serious nie. 

 

MAATSKAPLIKE WERKER: Maar jou tjommies praat. Hulle wil weet of jy score by 

haar.  

 

POPPIE: Nee, jy score nie. Jy’s ‘n pel! 

 

PONG: ‘n Man wil as hy wil. (beweeg in) 

 

MAATSKAPLIK: Jy’s nie ‘n man nie. Julle is jonk soos kinders. Is dit wat die ander 

ouens se? 

 

PONG: (Steeds corner hy haar al erger) Hulle se eks ‘n laitie. ‘n Moffie. Cause ek 

kan nie score nie. 

 

POPPIE: (word vasgegryp. Protester) 

 

MAATSKAPLIK: So jy luister na hulle. Glo hulle.  

 

PONG: Ja. 

 

MAATSKAPLIK: Jy vergeet dis maar wat hulle se. (probeer hom oortuig) Dat ‘n man 

iemand is wat sy eie mind opmaak. Nie soos ‘n kind luister vir ander nie. Net omdat hulle 

wil he hy moet iets doen wat hulle ook maar net met geweld kan doen.  

 

PONG/POPPIE: (Die felheid van die toneel neem toe) 

 

POPPIE:  Jy’t gedrink.Dis dagga.  (Gil) Los my! 

 

MAATSKAPLIK: Dit ook nog. Regtig nie ‘n man nie. (PONG se aanslag neem af) ‘n 

Lafhart. Wat geen beheer oor homself het nie. Geen wil van sy eie nie. (Die anslag nog 

minder) En krag uit die drank en dagga moet kry om ‘n man te wees. Shame. (PONG sit 

net daar) Sy mag vry. Sy mag ‘n lekker lewe lei. Maar sy mag ‘n goeie lewe lei. Die wet 

beskerm haar. En vir jou. 

 

Doodse stilte. 
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Toneel 11 

MAATSKAPLIKE WERKER AAN DIE WOORD 

M 6 - Toetsing 

Maatskaplikes: Hoe weet persoon hy het AIDS; wat maak hy met die info? Wie neem hy 

ijn sy vertroue? (los eers baas uit) O – en kondome. Dat hulle bars van onkunde bv as 

mens olie gebruik om te smeer. En tienerlewens wat daarmee heen is omdat dogters van 

10, 11, 12 swanger raak. Die dapper man - waar is sy jong lewe. Hy moet uitspring om te 

werk. Jong Ma kan nie werk nie. Kind op heup. Tienerdrome daarmee heen. 

 

Opgewekte LIED HIER 

 

Ons is jonk 

Ons vedien beter 

Ons sal self die toekoms berei 

Ooppraat 

Euwels aan die kaak stel 

Positief met of sonder AIDS positief) verder lewe 

 

Toneel 12 

 

(Ma in rolstoel op) 

 

SHAUN: (Op - terug van kuier langsaan by die buurmeisie af) 

 

MA:  Jy soek moeilikheid daar. 

 

SHAUN: (Kortaf) Ek help daar Ma. 

 

MA:  (Nie stuurs nie) Ek wonder op watter manier. 

 

SHAUN: Ma? 

 

MA:  Daars mense wat sê jy’s alte danig met haar. Nie net vrinne nie. 

 

SHAUN: Vrinne Ma. Al die jare. Sy’s nice. 

 

MA:  So jy help haar met wat? 

 

SHAUN: Sy’s….. siek Ma. 

 

MA:  (Reaksie) So wat makeer haar nogals? 

 

SHAUN: Ek wetie Ma. (POUSE). 

 

MA:  (Ma stuur die gesprek aspris) Jy weet AIDS issie net ‘n moffie-siekte nie. 
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SHAUN: Almal is dieselfde. Omdat mense skape is. Als doen wat almal anders 

altyd doen. ‘n Man conquer ‘n vrou want hy dink dis cool. Van hy klein is hoor hy jy’s 

powerful as jy ‘n vrou “vat”.  

 

MA:  Mens mag vry. 

 

SHAUN: Hoekom soos diere Ma? Ons het verstand. Sagte gevoel op ons vel.  Pa…. 

 

MA:  (Sag) Toe nou seun. Hy was jou Pa. Jy praat van respek. Hoor jou nou. Is 

jy dan beter as hy was?  Jou pa was lief vir my. 

 

SHAUN: Waaraan is Pa dood? 

 

MA:  TB. 

 

SHAUN: Onthou Ma hy’t Ma al hoe meer geslaan soos hy ouer geword het. 

 

MA:   Snaaks geraak. 

 

SHAUN: Hy’t AIDS gehad, Ma. 

 

MA:  (Reaksie) 

 

SHAUN: Ma sê niks.  

 

MA:  (Doodstil)  

 

SHAUN: Het Ma geweet? 

 

MA:  (Doodstil) 

 

SHAUN: So Ma het geweet. Seker almal het geweet. Maar stilgebly. Net geskinder. 

Niks positiefs nie.  (POUSE) By wie het hy gekry? (POUSE) By wie het hy nog sy 

magsdrang opgedwing. Wie nou nog ook AIDS het? 

 

MA:  Jou Pa was ‘n goeie man. Hy’t ook gehelp dat jy… 

 

SHAUN: …my kanse gekry het, ja Ma. Met geld wat Ma weggesteek het het MA 

my deur skool gehelp. By hom gesteel as hy dronk was. 

 

MA:  Hy was goed (sy wil rolstoel na buite ry) 

 

SHAUN: MA is goed. Dis hoekom Ma goed praat van hom. Dis hoekom ma my laat 

leer het. Dis hoekom hierdie “goeie man” ma Aids gegee het. Ma het Vigs ne?! 
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MA:  (Sy knik. Sy wil ry met die stoel. HY loop voor haar in en leun oor haar en 

dryf die swaard effe dieper in) 

 

SHAUN: En Ma is nie die enigste een nie. (Sy vries) Daars nog. (hy los haar en stap 

sywaarts weg. Sy draai na hom. Hy kyk peinsend in die verte.) Daar moet nog wees… 

 

MA:  Los dit kind. Moenie spoke opjaag nie. 

 

SHAUN: ‘n Moordenaar. 

 

MA:  (Kyk hom stip. Rol nader) Shaun. Ek sal nooit seker wees nie. Maar ek het 

nie Vigs by jou Pa gekry nie.  

 

SHAUN: (Swaai geskok om. Gaan sit verward op die kis) Ma? 

 

MA:  Na jou Pa die hoeveelste keer by die huis gekom het met die geur van 

ander vroue aan hom. Na hy my die hoeveelste keer aangerand het – en ek is jammer om 

dit weer te se, maar ek moet nou dat jy sal verstaan. Na dit alles het ek uit desperaatheid 

gesoek na enige plek om simpatie te kry. En toe julle by die skool was……(sy kan nie 

verder nie)  

 

SHAUN: Het Ma met ‘n ander man…(hy is aan die opstaan om na haar toe te gaan) 

 

MA:  Met ‘n ander vrou. 

 

SHAUN:  (Hy gaan sit weer – van die skok)  

 

MA:  Gaan jy my weggooi hieroor. 

 

SHAUN: Ma, Pa het altyd sleg gepraat van Ma. Die soort goed wat maak dat 

kinders nie vir hul Ma respek nie. Toe hy hoor ma het Vigs toe loop hy – ook soos daai 

ander vrou se man.  Asof dit ma-goed skuld was. (Sy huil) Nee ek gaan Ma nie weggooi 

nie. (Na haar. Op sy knieë voor haar dat hy haar in die oë kan kyk) Ek respek Ma. Jy het 

my geleer liefhê Ma. Soos jy Pa liefgehad het. Dis mos die GROOT LEER Ma. Gee, 

sonder om te ontvang.. Jy het my leer liefhê omdat ons iets kan GEE Mammie. Nie net 

omdat ek iets wil hê nie. Jy het Pa glad geleer, Ma, so goed was jy. Toe hy dood is was 

hy …amper goed. 

 

MA:  (Haar gesig is in ‘n sakdoek verberg) 

 

SHAUN: Hoe lank het Mammie om te leef? 

 

MA:  (Snuit neus. Bedaar) Wie weet. Ek leef al 18 jaar. 

 

SHAUN: (Lag) Ek meen met die Vigs Ma. Hoe lank het Ma nog. 
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MA:  Ek weet jy praat van die Vigs. Ek het dit nog altyd – agttien jaar. 

 

SHAUN: Dis onmoontlik… 

 

MA:  Hier sit ek. 

 

SHAUN: (Stilte) Ma bid. 

 

MA:  Ja, maar ek bring ook my kant. Ek leef reg. Eet reg. 

 

SHAUN: Ma eet so want ons is arm, Ma.  

 

MA:  Dis seker so. Groente en vrugte……Nou’s daar die medisyne ook. Maar 

die gebruik ek nie. 

 

SHAUN: Is VIGS ‘n geskenk om ons te leer hoe om te leef? 

 

MA:  Ja, mens moenie rondslaap nie. 

 

SHAUN: (Peinsend) ‘n Vrou, Ma? (Hy begin saggies lag) Ma darem. 

 

MA:  (Ma dink sag terug) Sy was ‘n liewe mens. Ook al dood.  Sy het baie vir 

my beteken.  

 

SHAUN: Ek moet se ek het nie geweet vroue kan aansteek nie. 

 

MA:  Als is moontlik onder die son. Dis hoekom mens nie so gou moet oordeel 

nie.  

 

SHAUN: (Hy skud sy kop) En dis pyn wat Ma so leer leef het. Want Ma sal sterf.  

 

MA:  Wat my leer sterf het, sodat ek weet ek moet leef. Vrede leef. 

 

MA:  (Kyk glimlaggend na Shaun) 

 

SHAUN: (Hy druk haar pasievol) So daar is hoop Ma. (Hy wil opstaan om te loop). 

 

MA:  Nee my kind, waarnatoe nou. Bly by my. 

 

SHAUN: Ek wil gou langsaan… 

 

MA:  Ek weet. Asseblief kind. Dis ‘n doodvonnis. Mens kan net-net leef met dit.  

 

SHAUN: Ma….? 
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MA:  (Nou moet sy vinnig dink…) Klein Johan – hieronder – die Springbok 

rugbyman se seuntjie… 

 

SHAUN: Hy’t nie Aids… 

 

MA:  AIDS my kind. Hy het drie jaar daarmee geloop, en in ‘n week – toe’s hy 

dood.  Antie Johanna. Dood. Oom Amos – die sterk Zoeloe. Slim. Ons was so lief vir 

hom. Hy het so baie vir ons beteken.  In ses maande dood. 

 

SHAUN: Ek gaan gou langsaan toe. 

 

MA:  Moenie my kind. Sy is siek. 

 

SHAUN: Ma? 

 

MA:  Sy het ook die siekte. (SHAUN stoot Ma in stoel af. CD begin speel)) 

 

Toneel HOEDE. Hierdie kan dalk die lied wees. 

Hierdie toneel en die daaropvolgende toneel kan omgeruil word. 

 

KHAKI HOED (hy): (sing en dans)  Ek is ‘n loslappie, ek is ‘n loslappie 

KOPDOEK: (sy) (sing en dans saam en verander dan die woorde)  Dis hoekom jy Aids 

het my los liefie. 

KEILMAN: (hy – heel kuis) Kan ek jou uitneem vir ietsie om te eet. En ‘n drankie. Ons 

praat sommer oor ditjies en datjies.  Dan word ons groot maats want dan kan jy my ‘n vet 

soen gee as jy dankie se vir als. 

UITSPATTIGE HOED(sy): (Haal ‘n veiligheidsapparaat uit vir mond-tot-mond 

asemhaling te voorskyn – ‘n sort strooitjie. Praat met tuitmond.)  Gee my daai lekker 

soen my handsome pillar of society. Gentleman of the community. (Sing bekende 

volksliedjie) Want ek wil jou he en ek sal jou kry. Al slaan my Ma my  tien maal op my 

kop. (hy het nou Khaki hoed op en wil strooitjie opsystoot vir daai vet soen. Sy bly sing) 

VIGS wil jy he en jy sal dit kry.  (Sy maak nou soos ‘n hoender – wat weghardloop en 

vlerke klap) Daar is genesing. Daar is genesing. 

 KHAKI HOED:  (Lag en sing die advertensie) Knoffel, sonskyn en Chevrolet…..cause I 

love you sooooo, the people ask me why….? 

KOPDOEK: Jy worry te veel wat die mense se. Van luister na praatjies is die tronk vol, 

elke teenager het of ‘n brood innie oond of sy het al die kar omgegooi en……  

MUSSIE MAN: O ek wil huis toe gaan na Mamma toe….. (AF) 

KOPDOEK: As jy hard genoeg probeer sal al jou drome waar word – om net soos die 

josters te wees op bruin brood en rys en hardepad en water. 

 

Toneel 18 

MAATSKAPLIKE WERKER AAN DIE WOORD 

M 2 – Die werking van VIGS 

M 7 – Verloop van die siekte 
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Toneel 19 

 

SHAUN: Ek gaan gou langsaan toe. 

 

MA:  Onthou – die siekte kan jou ook vat. 

 

SHAUN: (Hy draai in die deur om – se betekenisvol) Kan nie Ma. 

 

MA:  (Desperaat) Nee, my kind. Moenie vir my sê julle het al bymekaar gelê 

nie. Moenie my kind. Sy is siek. 

 

SHAUN: Ma? 

 

MA:  Sy het ook die siekte. 

 

SHAUN: (Vries) Wat? 

 

MA:  Sy is al ‘n rukkie infekteer, my kind. (Sien hoe geskok hy is) Maar dis nie 

oor sy sleg is nie kind. Dit was…. 

 

SHAUN: (Hy is geskok. Verward. Hy sit skoon). Ek dag sy bly so lank siek. En sy 

word nie beter nie. Hoe weet Ma? 

 

MA:  Dis wat almal altyd eerste vra kind. Hoe gekry. Dis soos ‘n soort lekkerkry 

storie. Iets vir die koerante. 

 

SHAUN: Dis nie wat ek vra nie. Maar hoe HET sy dit gekry? Ek gaan soontoe. (Hy 

wil loop) 

 

MA:  (Sy skree desperaat) Kind nee! (Hy stop) Los die detail. Dis die loop van 

die lewe.  

 

SHAUN: Wie wil Ma beskerm. 

 

MA:  Jy weet mense maak soms klein foutjies. En oorleef vir die kans om 

eendag as hulle groot is terug te kyk en te sê – ek het uit daai boom gespring en geleef. 

Of my voet het daar gegly. Ek moes nie daar wees nie, maar ek was – en toe gly ek en val 

in daai afgrond en. En as dit nie was vir so en so wat my skreeuery gehoor het nie, was ek 

nie vandag hier nie. Elke dag gaan mense so dood. 

 

SHAUN: (Skree desperaat) Ok, Ma, wat probeer Ma sê? 

 

MA:  (Sy kan nie antwoord nie) 
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SHAUN: Moenie dit aan my doen nie Ma. Wat is dit? 

 

MA:  (Sy kan nie, al wil sy) 

 

SHAUN: Dis iets verskrikliks wat Ma van my wegsteek. Dis nie wat ek verdien nie 

Ma. 

 

MA:  Als wat mens moet hoor is nie altyd lekker nie Ma. 

 

SHAUN: Ma, ons is al hoeveel keer hieroor. Ons weet dis die beste as mens uitkom 

in die ope met dinge. Wat Ma nou van my weghou gaan tog uitkom. Maar eers hoeveel 

ander nagmerries en siek swere later. 

 

MA:  (Kliphard) Hy’t by haar gelê my seun. 

 

DOODSE STILTE 

 

SHAUN: (Stadig terug op) Ma? 

 

MA:  (Sy is huilerig) Jy’t reg gehoor. Sy IS siek, en dis jou Pa gewees. Hulle het 

vir hom gese dit sal hom gesond maak. My kind.  

 

SHAUN: (Sit net so, laat sak sy kop in sy hande)  

 

MA:  Dis die lewe. Erge goed gebeur. Maar mens kan dit deurstaan.  

 

SHAUN: (Staan op – dink wats volgende) 

 

MA:  Netnou het jy eers van my gehoor. Nes jy dog dis te erg, hoor jy hierdie. 

Maar hierdie is reeds vir jou makliker.  

 

SHAUN: (Loop stadig tot by die deur) 

 

MA:  Mens is sterk. En als is nie verby nie. 

  

SHAUN: Ek lê nie by meisies nie Ma. Oor Ma my geleer het van respek. Om 

vrouens te respek. Om myself te respek. Oor ek mans genoeg is om NIE my te laat geld 

ten koste van ander mense nie. Oor ek intelligent gnoeg is om te weet dis nie die regte 

ding om te doen nie, en omdat ek kreatief genoeg is om uit te werk hoe anders ek my kan 

vermaak met die mense wat ek liefhet. 

 

Nee Ma. Ek wil haar trou Ma. In die kerk in. (AF NA HAAR TOE) 

 

Toneel 13 

MAATSKAPLIKE WERKER AAN DIE WOORD 
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M8 – Hanteringvan ‘n positiewe status 

M9 – Hantering van ‘n negatiewe status 

M3 – Wie kry VIGS 

 

Hoe hanteer mens positiewe/negatiewe status? 

Speel jou omstandighede bv armoede – ‘n rol.  

Positief wees. Vir jouself iets doen. Vir jouself lief wees. 

 

DIE EINDE 

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

 

(Voorlopig nie deel van teks) 

Dit reën katte en honde 

As die kat weg is is die muis baas 

Anders het hy nie ‘n kat se kans op ‘n lewe nie 

En dis van die kat in die donker knyp né 

Kyk, djy knyp jou arm lekker vas so met die elastic 

Hul trek eers ‘n druppel bloed, sien en daars waar die volgende user die Aids kry. 

Dis soos jy nou ‘n bobbejaan en ‘n skilpad se bloed gaan meng. Dan kom die agteros ook 

in die kraal 

Met of sonder Vigs 

Nee dis waar ek maar besluit het, ek lê net op een plek 

En dis stoksielsalig vingeralleen 

Eenwielwa 

Trapkar 

Me myself I 

En sê nou niemand wil jou leer nie. 

Oor ons so alleen slaap….ek bedoel allenig is….in die battle for survival 

Daar is genesing. Daar is genesing. 

 

 

Akteur: Nou moet ons vergeet van die dwarstrekkers en die druglords..Majority 

rule. Marginilise skelms. (Lied se intro begin) Marginilise abusers. Marginilise 

vroueslaners. Marginilise AIDS. Virginilise die community.. Dan praat ons mos van ‘n 

complete whole new moral fibre. 

 

OMSTANDIGHEDE LIED 

 

LIED 2 

VRAE in vorm van lied:  Is die hele begin en die hele alles nie – inhoud en woorde 

deur Lize Beekman  

Dat mens alles matig moet doen nie, en self besluit om versoekinge die hoof te bied. 

Ons besluite is wat ons is. Ons vat verantwoordelikheid vir wat ons is. 

Geen hoeveelheid geld of hulp sal die krisis oplos soos  

Wanneer die mense self besluit om die moral fibre reg te stel. 
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So 

 

a. identifiseer die probleem 

b. kommunikeer, kommunikeer – gee almal ‘n stem, ‘n inset. 

 

Dit gaan oor ‘n trotse gemeenskap skep wat verstandige besluite neem, beplanning doen 

vir nou en vir die toekoms. Ruk mans in die bek. Spreek probleme aan in die openbaar – 

op beheersde manier. Speel die bal, nie die man nie. En an die fondamente af op sal 

gesond word. GESOND WORD. GESOND WORD. 

 

Daar is genesing. Daar is genesing. 

Geduld in verhoudinge – by die werk, in die liefde – in die dorp – oral; alle verhoudinge. 

 

 

MAATSKAPLIKES PRAAT OOR Wie kry VIGS? 

 

FINALE – AIDS SONG 
 
 
ONS LEWE NET EEN KEER 
ONS KRY NET EEN KANS 
 
 
RAP : Dis ‘ie times waarin ons lewe 
  Dis ‘ie tyd ons gegewe 
  So kyk na jouself – gee om vir mekaar 
  Want tyd, my vriend, tyd is kosbaar! 
 
EK EN JY MOET KEUSES MAAK 
DIT KAN DIE RES VAN ONS LEWENS RAAK 
 
RAP : Dink voor jy doen 
  Voorkoming is ‘ie doel 
  Daar is sleg en goed, goed en sleg 
  Kies om die regte ding te doen! 
 
AL IS JY POSITIVE MET HIV 
IS DIT NIE VERBY NIE 
JY KAN NOG BAIE UIT DIE LEWE KRY! 
POSITIVE OF NEGATIVE 
ALMAL WAT HIER IS 
ONS KAN ALMAL SAAM STAAN 
EN VORENTOE KYK 
EN HIV AIDS – VERANTWOORDELIK FIGHT! 
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LOSLAP – WIE GEE OM? 
 
 
A Ag, kom hier my skapie 
 Moenie teen die kar skop ‘ie 
 
B Jy vry so wyd en syd 
 Jy kan môre in die stof byt 
 
A Ag, môre mak’ie sak’ie 
 Ek’s die pillar of society 
 
B AIDS vra nie vra nie 
 Wie jy is mak’ie sak’ie 
 
KOM Lê BY MY MY LOSLAP – ONS GEDRA ONS SLEG 
HULLE Sê DIE TROUBLE GA’ KOM 
MA’ WIE GEE OM?! 
 
A Ek gee vir jou ‘n katkop 
 Dan pay jy met ‘n vet soen 
 
B As jy net gee om iets te kry 
 Moet liewer dan nie gee nie! 
 
A Ma’ love is in the air 
 Moet ek staan of moet ek lê 
 Ek’s ‘n loslappie 
 
B So kan jy AIDS kry, losliefie! 
 
KOM Lê BY MY MY LOSLAP – ONS GEDRA ONS SLEG 
HULLE Sê DIE TROUBLE GA’ KOM 
MA’ WIE GEE OM?! 
(al slaan jou ma my 3 maal op my kop 
Ek wil jou hê 
So kom ons om!) 
 


