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KARAKTERS 

HENNIE:   

18 jaar oud, Gr. 12 – sopas klaar met skool.  Hy is lank en lenig  met donker hare. Hennie is 

‘n SA. Hoogspring atleet asook sy skool se Victor Laudorium.  Hy is saggeaard, pligsgetrou, 

baie dissipline.  Sport is sy lewe. Sy skoolpunte is na wense – nie ‘n top akademiese 

studente, maar gemiddeld.  Hennie se pa is ‘n bekende boer in die distrik, hulle is vier 

kinders, drie seuns en een dogter. Hennie is die jongste seun, sy sussie Aletta is ‘n 

laatlammetjie (gr. 8).  Hennie se twee ouer broers is reeds getroud en baie ouer as hy, beide 

sakemanne met gesinne. Dit is net Hennie en Altetta wat oor is in die huis. Sy twee broers 

het stad toe getrek. Hul pa is baie siek, Hennie erf die plaas en moet direk na sy studies gaan 

boer.  Studie-rigting: B.Agric Kovsies Bloemfontein -  Droom: wil sport studeer en ‘n 

proffesionele hoogspring-atleet of afrigter word.  Hy is Nico se beste vriend van kleuterskool 

af.  Bynaam: Moffie 

NICO:  

18 jaar oud, Gr. 12 – sopas klaar met skool. Mooi seun, stout ondeunde gesig, blonde hare.  

Nico is ‘n tipiese terggees, spontaan, impulsief en lief vir avontuur, hy is joviaal, altyd the fun 

one to have around, musikaal en kunstig.  Nico het sy eie band by die skool begin, maar dit 

het nie lank gehou nie, hy speel graag kitaar en is verslaaf aan sy Guitar Hero.  Nico is die 

Dux-leerling van die skool, hy is ‘n Top Akademiese presteerder en is genomineer as 

Matrikulant van die jaar.  Hy is die enigste kind, toe hy tien was het sy ouers geskei en sy ma 

is weer getroud. Hy en sy stiefpa het nie ‘n goeie verhouding nie. Stiefpa slaan sy ma, het 

destyds geweier om ‘n ander man se kind groot te maak en te onderhou – Nico was die 

aand by toe die struweling plaasgevind het.  Na daardie aand het Nico besluit om hard te 

leer sodat hy nooit weer iets van sy Stiefpa  hoef te vra of om hom ooit iets te skuld nie. Hy 

hou die aand van die bakleiery al vir jare geheim.  Nico neem deel aan landloop, hy en 

Hennie neem altyd saam deel aan wedrenne. Nico het keuring ontvang om Medies te gaan 

studeer by Stellenbosch – Droom: wil musiek studeer.  Hennie is sy beste vriend van 

kleuterskool af.  Bynaam: Nerd 
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NB.  Nota aan die regisseur 

Hierdie is ‘n toneelstuk vir tieners oor tieners.   Ouderdomme van die spelers kan wissel van 

17/18 jaar oud – minimum ouderdom 16jaar indien dit ervare spelers is.  

Vereistes vir karakters: die toneelstuk maak grotendeels staat op fisieke en bewegingsteater 

– albei seuns moet dus fiks/sportief (bolmakiesies, trust-falls, spronge) wees, ‘n aanvoeling   

dans/movement hê of gimnastiek kan doen.  

Nico – moet kan sing/kitaar speel                                                                                                    

Albei karakters rook op die verhoog.   

Ouderdomsbeperking vir  taalgebruik: GEEN  0/13 

KOSTUUMS 

Hennie:  jean, moulose swart t-hemp, kaalvoet, sonbril 

Nico:  uitgewaste jean, swart t-hemp met moue, kaalvoet, sonbril 

STELONTWERP 

*Sien ontwerp aangeheg.  

Silindervormige raamwerk met plastiek pype gebou en laste verstewig met versterkings. 

Vorm slegs die raamwerk van ‘n “kar”, ruite word voorgestel deur dikdeursigtige plastiek.  

Deure kan oop en toe maak, deure word gemaak van ‘n plastiek buitetafelblad wat met skaniere aan  

raamwerk vasgesit word. Deure en “dak” word met spons uitgevoer. 

Sitplekke van motor – twee poefs, wat in die vorm is van ‘n stoel.  Hierdie poefs word ook gebruik in  

toneel 1 en het dien ‘n dubbeldoel as sitkamer/gemaksstoele asook die motorsitplekke.  

 Voorkant/neus van motor  is oop, sodat spelers sigbaar is.  Stuurwiel van motor aan voorkant vas.   

Die kar vorm ‘n klimraam, spelers kan ten alle tye bo-op klim, deurklim of afklim.            

NB!!!  Die onderkant van die “kar” is op twee konkave spore wat dit ‘n wipplank-effek gee en wat  

die motor kan laat wieg van kant tot kant.  
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TEGNIESE ASPEKTE 

Daar word gebruik gemaak van twee skerms.  Die eerste skerm  kan ‘n eenvoudige doek 

wees wat gespan word.  Dit word gebruik om die motor te skerm, sodat dit nie sigbaar is vir 

die gehoor tydens die openingstoneel nie.  Toneel 1  se BBM-gesprek tussen Nico en Hennie 

word hierop geprojekteer.  Die agterste skerm is ‘n groter een – op hierdie skerm is ‘n skoot 

van die vooraangesig  van die pad (uit die oogpunt van die twee insittendes) wat voordurend 

beweeg soos wat hulle ry bv. verbygaande motors en trokke, padstoppe, garages 

ensovoorts.  Hierdie beeldmateriaal word vooraf opgeneem.  Omdat die kar deursigtig is sal 

die gehoor die heeltyd bewus bly van die beeldmateriaal in die agtergrond.   Die skerm word 

van agter belig sodat skaduspel soms kan plaasvind.  

Musiek word deurlopend (saggies) gespeel soos wat die twee vriende musiek luister in die 

kar.  

SPESIALE EFFEKTE 

‘n Stroboskoop/ strobelight 

Kalk – tydens die ongelukstoneel sif kalk uit die dak uit om die effek van stof en ‘n grondpad 

te skep.  ‘n Spesiale toestel sal hiervoor gemaak word indien daar gespeel word in ‘n teater 

wat nie toegerus is met flybars nie.  
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TONEEL 1  

Die verhoog word belig deur twee kolligte en ‘n skerm met ‘n projektor is sigbaar in die 

middel van die verhoog.  Die wit skerm (center stage) is geplaas voor die voor die motor 

sodat dit nie sigbaar is vir die gehoor nie – die’  skerm word slegs in die eerste toneel 

gebruik.  Twee poefs is geplaas aan OP-side en Prompt-side, wat die verskillende kamers van 

die twee seuns voorstel. (die poefs word later gebruik as die motorsitplekke na die eerste 

toneelverandering)   

OP-side – Hennie se kamer:  Eenkant staan ‘n cd-speler. Op die vloer is daar ‘n hoop papiere 

en leêrs, boeke en ‘n paar SPORT  ILUSTRATED –tydskrifte, spikes, ‘n waterbottel, ‘n foto van 

hom en Nico in sportklere. ‘n Swartsak vol rommel is sigbaar asook  2 bokse, op die een 

staan:  MATRIEK VRAESTELLE + NOTES,  op die ander kleiner een: HENNIE - KOVSIES.  ‘n 

JOHN DEER – keps lê langs die klomp gemors. 

Prompt-side - Nico se kamer:    Daar staan ‘n kitaar en daar lê ‘n paar koeldrankbottels en ‘n 

pizzaboks. Prente van QUEEN en Elvis is sigbaar asook ‘n skooltas met papiere wat daaruit 

peul.  Tussen al die gemors is Nico se gunsteling GUITAR HERO-playstation kit, slegs die 

plastiek kitaar is nodig en  ‘n tv skerm. Die skerm van die tv is nie sigbaar vir die gehoor nie.   

 

Altwee spelers word afsonderlik belig met kolligte en die skerm met die BBM-boodskappe is 

sigbaar.   Wanneer die lig aangaan is slegs Op-side (Hennie se kamer) belig. SQ – 

Marsmoeras:  Ware vriende. Hennie is besig om sy kamer reg te pak. Hy gooi klomp papiere 

en boeke en vraestelle weg,  haal ou papiere uit die leêrs en pak die leë leêrs in die boks wat 

gemerk is HENNIE - KOVSIES.  Hennie pak stelselmatig van sy tydskrifte in,  blaai nou en dan 

deur  van sy gunstelinge.  Hy tel hy sy spikes op, in die een hand hou hy die keps vas en in die 

ander sy sportskoene. Die skoene is al deurgehardloop en verweer.  Hy sug, gooi die skoene 

ongeerg in die swartsak en plak die hoed op sy kop. Hy skakel die musiek af en gaan sit vir ‘n 

oomblik terwyl hy kyk na die foto van hom en Nico.  
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HENNIE:  Shit Nico, kyk hoe lyk jou gesig! (begin lag en wys die foto vir die gehoor) Check dit 

uit! Hy is so rooi soos ‘n Ocean Basket Prawn...(spring regop en demonstreer) As Nico 

hardloop lyk hy soos The Hulk, hy raak net rooi in plaas van groen, sy are begin in sy nek te 

pomp, dan blaas hy sy wange so groot soos tennisballe en suig dit dan weer in...(lag en gaan 

sit weer) hy kan hol dat die kak wit sit, thats for sure.  Nico is my best buddy, (sag) hy is my 

broer. (staan op en bêre die foto versigtig in die boks wat KOVSIES gemerk is) Nico gaan 

volgende jaar Stellenbosch toe – Medies.  Dis ‘n ander ding, Nico kan leer dat die kak wit sit, 

thats for sure. Ek weet nie waar kry hy sy oormaat breinselle nie, hy kweek die goed soos 

petunias by Pretty Gardens.  Ek noem hom Nerd. Hy is ‘n walking talking 

dictionary...(glimlag) and sometimes a ‘n walking talking dick...Nico is...wel, kom ons sê 

maar net hy is... 

Die ligte gaan aan Prompt-side. Nico is besig om die song op die Guitar Hero te speel, hy is in 

sy eie wêreld. Hy stop nou en dan om ‘n sluk Coke te vat uit die 2 l bottel wat op die vloer 

staan. Wanneer hierdie toneel plaasvind wissel dit soms dat die spelers direkte interaksie het 

met die gehoor, of met mekaar, of partykeer glad nie.  SQ – Queen – Princes of the Universe  

NICO: (kry ‘n moeilik druk reg en skreeu soos ‘n rock star) 

OOOOOOOOOOOOOUUUUUUuuuWWWW! Fucking crazy!!!!!!!!!! (musiek sagter)  

HENNIE: (sag) fucking crazy... (glimlag) Nico, ‘n dokter? Met ‘n wit jassie en handskoentjies. 

Fok, sy kamer is so deurmekaar, dit lyk soos ‘n science lab waar hulle lifesize cockroaches 

kweek... Mag ek nooit ooit in my lewe deur hom geopereer word nie!  Jy sal nog so float op 

jou morfien-boat en as jy wakker word sit jou middelvinger vasgewerk in jou hol...Hy sal 

sulke shit doen, soos ek gesê het. Fucking crazy...  (Hennie vat sy foon en tik. Die eerste 

BBM-boodskap verskyn op die skerm)  

                                           

                                         Hennie:   

                                         Hey nerd!  Wmj? Ek is fokken bored.     
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NICO:  Hey! Stywe lyne! Ek het ‘n byt! My goudvis wil gaan pis... (druk pause en musiek stop, 

kry sy foon uit sy broeksak en sien die boodskap is van Hennie) Moffie!!! (hy lees die 

boodskap) Ai pel, jy sit op die plaas soos Jantjie Pieterse en plant pawpaws...off course is jy 

fokken bored. (glimlag en kyk vir die gehoor) Shame, my best buddy Hennie. Hy haat die 

plaas. Veral Desembers, want dan werk Hennie laat hy lusern skyt! (begin lag) Shit, as 

Hennie altyd na ‘n Desember-vakansie terug by die skool kom, lyk hy soos ‘n car guard! So 

blink-bruin soos shoe polish, maar sy neus is moer toe afgedop en pienk. Kak snaaks. Ek gee 

hom altyd daai eerste dag van die jaar ‘n R20 en sê: “dankie Ntattie dat jy die hele 

Dezember die baas se kar so mooi gekyk het...”  En elke jaar gee hy dieselfde antwoord:  

HENNIE: “Dankie groot baas. Hou maar djou Twenty Randela...Ek hettie baas se kar sommer 

vir my gevat, ma baas kan ma hierdie ene mahalla kry! (draai om en gooi ‘n brownie en hulle 

lag lekker)  

NICO:  Dit is ook al wanneer ‘n mens dan kan sien Hennie is wit, dis net sy poepol wat nie 

getan is nie.  (vir Hennie) “Hey, jy moet bietjie gaan skinny-dip met daai Handy Andy hol van 

jou! Doen julle boertjies nie die leeuloop oppie plaas nie...”   

[Hennie spring op en jaag vir Nico – maar Nico is te vinnig. Albei stop laggend en Hennie 

neem weer sy posisie in op die stoel, Nico vertel uitasem en laggend verder] 

NICO:  Jis, dan moet ek my wegspring ken, want Hennie is ‘n bliksem met daai lang bene van 

hom. Hennie het SA-kleure in hoogspring, dit is seker omdat hy van kleins af oor die 

miershope en kamphekke moes gespring het.  Ek hardloop nog steeds vinniger as hy, maar 

ook maar netnet.... 

HENNIE: Dan gaan koop ons Coke by die snoepie en chat oor die vakansie...Goeie tye. 

NICO:  Moffie is my best buddy.  Shit, ek moet seker explain waar kom sy nickname 

vandaan! Hennie is nie gay nie, nee, glad nie, hy is so straight soos ‘n kompasnaald wat 

Noord wys. Dit kom van die heel eerste dag wat ek vir Hennie ontmoet het...   
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HENNIE:  Sien, die storie loop so – ek het twee ouer broers, Divan en Marius...die twee 

stoutse bliksems toe hulle op skool was. Toe hulle in st.3 was, toe weet tot die 

hoërskoolkinders al van Divan en Marius Marais. Dit was so erg, toe ek my eerste Pre-Primêr 

rapport kry, toe is daar alreeds ‘n detensievorm aan vasgestaple.  Dan het ek nog ‘n jonger 

sussie, Aletta.  Sy is ‘n Mary-had-a-late-lamb, nog ‘n skolie. Volgende jaar graad. 9.  

NICO:  (begin lag) Al wat ek kan onthou is dat Hennie eweskielik in die klas in gestorm 

gekom het. Met Juf. Visagie se tafeldoek om sy skouers vasgebind, kaalgat, met sy rooi 

onderbroek oor sy gesig getrek soos ‘n masker en ‘n gat in gesny vir sy 

mond...(demonstreer) terwyl hy on the top of his lungs skree: “Ek is ‘n moffie, ek is ‘n moffie, 

ek is ‘n moffie – I am here to save the world! Moffie to the rescue!” (hy lag so dat hy nie kan 

verder vertel nie)  

HENNIE: Want Divan en Marius het die vorige middag hulle rugbyfotos deurgekyk en Divan 

het gesê die een ou is ‘n regte moffie...Toe ek vra wat is ‘n moffie toe sê Marius dit is die 

sterkste Super Hero in die wêreld en hy hardloop vinniger as Super Mario as hy ‘n ster of ‘n 

free man gevang het... 

NICO:  Jip. Dit was een van die grootste historiese momente in die ons skool! There youve 

got it. Ladies and Gentlemen: My best friend Moffie! (asof hy klas gee) En soos ons almal 

weet,  moet die geskiedenis homself herhaal... 

HENNIE:  (besef wat hy gaan vertel en kry skaam) As ek kon het ek Nico daardie dag 

vermoor. Shit dit was embarresing.  

NICO: (kyk so onskuldig as moontlik na Hennie) Hey, ek moes vir Marius op ‘n manier 

terugkry...That’s what friends are for...I’ve got your back! So al wat ek wil hoor is: “dankie 

Nico”  

HENNIE: Ja, dankie dat jy amper my hele lewe opgefok het en my broer ‘n nervous 

breakdown op sy troue gegee het!  

NICO: Okay...okay...sorry. Maar ek kon myself net nie keer nie! Dit is Marius se groot dag, 

die arme man sweet al salpeter van vroeg oggend af. Shame, hy het so gestres, hulle pa, 

Oom Hendrik moes sy das vir hom vou.  
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HENNIE:  Ons was nogal almal exited en moerse verlig dat Marius uiteindelik die 

weddingbells laat chime het. Divan het na Matriek iewers sy long lost maniere gekry, sy 

B.Rek gecum, happily married en hul eerste seuntjie Hendrik het hierdie jaar vier geword.  

Maar Marius was so mal soos ‘n marmot wat bloukaas gevreet het, sy studies was een 

moerse jol – en toe een eendag toe tref Cupid se love arow hom in die kol!  

NICO:  So staan almal in die kerk getie en gedie...die mammies huil en Moffie snuif so dat jy 

hom tot op die gallery kan hoor... 

HENNIE: Ag kak man... 

NICO:   (baie dramaties) Die troumars begin te speel, die tannies draai hulle nekke skeef en 

probeer deur mekaar se perms te sien waar is die bruid....dam-damdamdamdam-

damdamdamdammmm-damdamdamdam-damdamdam-daaaaaaaaaaam! 

HENNIE: En die volgende oomblik kom klein Hendrik ingehol.... 

NICO: Wag, check, check, check....I got this Kodak-moment...dit is CLASSIC! (Nico haal sy 

foon uit, gaan na videos, druk play en die video begin op die skerm te speel)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HENNIE: Nico...jy is... 

NICO:  Fokken crazy! I know...I got your back.  

Video clip 1:  die toneel is binne-in ‘n kerk.  Die bruidegom (Marius) en die 

twee broers Divan en Hennie is sigbaar, almal in swart pakke) wanneer die 

troumars speel bars die kerkdeure oop en ‘n klein blondekop seuntjie 

(Hendrik) hardloop die kerk binne, hy het ‘n onderbroek oor sy kop getrek 

met een van die strooimeisies se onderrokke as mantel.  Hy skree: “Ek is ‘n 

moffie, ek is ‘n moffie, ek is ‘n moffie – I am here to save the world! Moffie to 

the rescue!” 

Alle chaos bars los, Marius val flou, Divan spring oor die kerkbanke om die 

seuntjie te vang, terwyl almal rondhardloop om vir Marius by te bring. Die 

laaste wat die gehoor sien is hoe Hennie briesend nader stap en die foon uit 

Nico so hand ruk.  Die beeld verdwyn en dit is die einde van die video.  
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HENNIE:  Ja, Thanks for getting my back, maar geeeez Nerd, jy speel nie fair nie.  Marius het 

daai stunt op my gepull in die kleuterskool nie in ‘n kerk op my broer se troudag nie!  

NICO: Which makes you think – jy wil nie aan die’ pappie se verkeerde kant pis nie.  (lag 

lekker)  Marius het hom toegekak daai dag... 

HENNIE: Ek wou jou dood bliksem daai dag....Nerd, dit was darem a bit pushing it... 

NICO: Hey, at least het ek vir Hendrikkie gesê hy moet sy broek aantrek. Lyk my die stipper-

gene loop so oop soos stroop in julle...En jy kan nie stry nie dit was ‘n moerse lekker troue.  

HENNIE: (glimlag) Dit was ‘n moerse lekker troue. Ek stry nie.  

NICO:  So dames en here, die geskiedenis van my en moffie! (hy tik ‘n boodskap en druk 

send)  friends for life...(hy sit die guitar hero weer aan en druk play – die musiek speel 

verder en die BBM boodskap verskyn op die skerm)  

                                           

                                            Nico:  

                                            Moffffffffie! Ek jam...wmj? 

                     

 

HENNIE: (lees die boodskap) Nogsteeds! Fok tog. Nico is verslaaf aan sy Guitar Hero....Hy 

dink hy is Pink Floyd of  Fokkofpolisiekar of  Vanessa May... 

NICO: (kyk vererg oor sy skouer asof hy hom kan hoor) Sy speel viool poepol!  

HENNIE: ag of wie ookal! Whatever...(begin tik) Hy is nogal pretty good, hy speel eintlik shit 

hot...in real life ook. Hy is nie een van daai wanne-be-band-heros nie, Nico het actually ‘n 

real kitaar en hy jam gereeld nuwe songs as hy die drukke van die internet af gedownload 

het...As Nerd kitaar speel kan jy vergeet om met hom te chat. Hy is op sy eie planeet...Nico 

se sonnestelsel lyk as volg: Mercury, Venus, Aarde, Musica! Men are from Mars, Nerd is 

from Musica. (hy druk send)  
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NICO: (gryp sy foon en tik vinnig terwyl hy probeer om steeds te speel. Hy mis ‘n hele paar 

drukke en verloor punte) Fok Hennie.  (hy druk send)  

 

 

 

 

 

HENNIE:  Whatch  nou hier. (hy tik en glimlag)  Payback time.... (hy druk send)  

 

 

 

 

 

 

 

NICO:  Wat die fffff....(gryp sy foon, probeer lees en speel, game over musiek speel) nee, nee, 

aaaaag, come on, dis bulshit man, ek het ‘n high score gehad... Ag shit...Thanks Hennie...( hy 

tik vinnig terug en druk send, sodra hy send gedruk het sit hy weer dieselfde liedjie van 

vooraf op Princes of the Universe begin weer te speel)  

 

                                           

                                        Hennie:   

                                        Nogsteeds!...Dis al 4 ure...NERD, wtf!              

                                        Shit, moet jo ‘n moerse secret    

vertel...mar j moet promise j sê niemand nie...ok?     

                                           

                                          Nico:  

                                           Moffie, dt beter iets fokken NB 

wees.                                Besig om di song te nail...maar hy 

fok my op by di chorus. Wat? Vitel?  

                                           

                                        Hennie:   

                                        Is j reg hievoor? Sorry ek moet jo sê,  

                                        mar wil ni hê j moet by iemand 

anners  hoor ni....ok, Nico...Nerd, my lifelong-buddy en 

brother-from-another mother....lyster gou...nee, kom 

nader, dis ‘n secret idiot...ok...Nico...DIT IS NIE ‘N REGTE 

GUITAR NIE!                
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                                            Nico:  

                                            LOL in my hol!   

                                            My China-from-another-vagina – ht 

jo   sopas defriend...Moerse snaaks hoor!  Wag, hie lui my 

foon..hallo? Hennie ht nounet di Nakkie di nar wisseltrofee 

gewen...j skuld my big time...daar kak di chorus.  WEER! 

Thanks hoor... 

 

HENNIE: (lag lekker) Hy kan befok raak as ‘n mens hom bug terwyl hy besig is...(hy tik vinnig 

weer ‘n boodskap en druk send)  

                                           

                                         Hennie:   

                                         Hahahahahahahahahah! Ok, sorry...mar 

                                         vi iemand wt gan medies swot is j mar lekka 

deur di kak.  Biologie HG :  O2 = suurstof, daai goed wat ons mee 

asemhaal...fart-fumes = koolstofdioksied... Nasty Nico...j is 

actually besig om jo eie stront te snuif...you gonna die in there... 

 

NICO:  (gryp weer sy foon en lees vinnig) Fok Moffie Marias, jy soek my vandag! Maar net vir 

jou info slimskilpadoppie-kakkoppie, ek jam die begin van die song soos ‘n PRO! (tik vinnig 

terug en send) So ek kan toe-oë tik met die deel...Beat that bliksem!  

 

 

 

 

 

HENNIE: (verbaas) Shit, dit was vinnig. Aha, Nerd het nou weer die song uit sy kop uit gaan 

oefen...Nice....Ag jis, hy is boring. (tik terug en send) Die dag gaan nog kom Nerd dat ek jou 

so gaan vang met ‘n vuile, jy gaan Kit Kats kak net om ‘n break te kry.... 

                                           

                                            Nico:  

                                            Haha.  Yea right...kakpraat is ook ‘n                                                                     

                                             siekte – ek is bevrees j is terminaal... by 

the way Mr. Frosty the snowman ons is op krismisholiday kom-ek-

krap-in-my-onnie-opsoek-na-my-gatvelle-wt-afgeskuur-ht-in-

wiskunde-HG... wmj? 
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NICO: (lees vinnig die boodskap) Payback time....(hy glimlag en tik ‘n boodskap en send)  

[hierdie boodskappe volg vinnig op mekaar met die musiek wat deurlopend speel. Geen 

dialoog hier nie, net gesigspel]  

 

 

 

 

 

                                           

                                         Hennie:   

                                         j oortref jouself Nerd.  j is skerper as ‘n  

                                         Verimark-vrugtemes...STELLENTOS.  Ek pak 

di goed in bokse idiot – dis wt mens doen as j jo kamer regpak.  Ek 

wil ni hê my kamer moet my rape nie...joune ht al ‘n 

persoonlikheid...dt lyk soos ‘n crime scene uit CSI. 

 

 

 

 

                                           

                                         Hennie:   

                                         Poepasem. 

 

 

                                           

                                        Hennie:   

                                         Wow. j is snaaks. pak kaste reg. Gooi ou 

                                        kak weg.   

                                           

                                             Nico:  

                                            Sies dude...hoekom kak j in jo kamer? 

                                            Ps. Waarvoor ht j nou weer aansoek 

gedoen by MOVSIES?  B.A. sekretaresse en spoedtik?  Wtf?  Moer 

di goed in ‘n boks.  Dis holidayyyyyyyyyyyy!  

                                           

                                            Nico:  

                                            Virgin. 
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                                            Nico:  

                                            Moffie.... 

 

 

 

 

 

NICO: (bars uit van die lag as hy die boodskap lees, hy druk pause en die musiek stop) Ai 

Moffie, jy is ‘n regtig so toe soos ‘n barbiepop se hol as dit by musiek kom. (begin tik terwyl 

hy vertel) Ek was een keer besig om Eye of the Tiger te jam, classic, fucksakes, I mean dit is 

afterall Rocky se theme song.  En toe terwyl ons een dag in die wiskundeklas sit sê Moffie:  

HENNIE: Ek like nogal daai nuwe song se beat...dis cool.... 

NICO: En hy beginne sing... 

HENNIE: Dam, damdamdam,damdamdam, damdamdaaaaaaaaaaaaaaaam...Iver the Tiger.... 

NICO: Shit, ek het my daai dag amper natgepie soos ek gelag het.... 

HENNIE: Dit is net omdat jy soos jou hol sing...dis al.  

NICO:  Man jy luister met jou hol.  

 

 

 

HENNIE: (lees en frons) Wie die moer is dit? Jis, Nico het partykeer hierdie weird bands wat 

hy van fuck knows waar af ken...Maar ek moet sê, sy smaak in musiek is awsome. Nico ken 

nie ‘n ding soos ‘n tos song nie. Hy weier om bieliekieliemielie en hokkiebokkiesokkie-

treffers soos hy dit noem, te luister....maar Queen? Wat die moer? (tik vinnig en glimlag, 

druk send)  

 

                                           

                                         Hennie:   

                                         Wt jam j? Nogsteeds iver the tiger? 

 

                                           

                                            Nico:  

                                            Queen  
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                                        Hennie:   

                                        Waaaaaat? Nerd is da iets wt j my moet  

                                          vitel? Is j gay? Van wannir af drag j? 

 

NICO: (lees en begin lag)  Like I said! Cluesless! Nee Moffie my maat, Oom Johan Stemmet 

sou jou en jou Absa-spaarboekie al lankal gesink het. Jy suck met musiek! (tik vinnig terug) 

Ek sweer hy dink Pink Floyd is Pink se pa...(druk send)  

 

 

 

 

 

 

HENNIE:  (bars uit van die lag)  Princes of the Universe! Dit klink moer gay! (tik vinnig en 

send)  

 

 

 

 

NICO: (lag kliphard as hy die boodskap lees) Nice Moffie! Jackpot vir daai een! Jy’s reg, dit 

klink nogal gay...(tik vinnig en stuur) Lyf na 5...I wish....(druk send)  Stiefpappie is weer so 

besig om gat te kruip by my ma, hy lyk soos ‘n seekoei in die Zambezi-rivier...net sy twee ore 

en ogies steek by haar poepol uit...(vir die gehoor) Hey, don’t judge me...ek gee ‘n fok om. 

Dis my stiefpa. Hy is niks van my nie. Ek sien hom as ‘n ATM.  Maar die oomblik as jou ma 

haar “so-called love of her life” ook sien as ‘n quik cash fix...then its just sad.  (tel vererg die 

kitaar op en begin die song weer van vooraf)  

                                           

                                            Nico:  

                                            Nee man poepol!!! Wtf?  j is ‘n lost case. 

                                             Ni Queen soos in DRAG QUEEN ni!!! 

Queen soos in the greatest band in the fucking world! Where have 

you been? Guitar part + solos is LEGEND! Shit hot, ma kak moeilik. 

Sukkel ng te veel mt Bohemian Rapsody...doen nou Princes of the 

Universe...dt breek my brein! 

                                           

                                        Hennie:   

                                         Princes of the Universe...dt klink nou eers 

                                         gay!  Anyway....yaaaaaawn...boring.... 

  wa j moela gekry vi dt? vekoop j lyf na 5?   
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HENNIE: (as hy die boodskap lees begryp hy) Ooooo, so stiefpappie kruip weer gat. I get it. 

(vir gehoor) Ek verstaan dit nie.  Tannie Hanna is nice, sy is regtig moerse cool. Wat sy by 

oom Deon maak weet die fok alleen.  Hy dink hy kan alles met sy magic wallet fix.  Oom 

Deon is een van daai tipiese stiefpa’s – daai’s wat lyk soos ‘n parkie-pedofiel wat met 

kleuters peuter...hy smile die heeltyd, maar sy oë is yskoud...hy is ‘n regte  

GELYK: Doos.  

[die volgende projeksies volg weer vinnig op mekaar. Geen dialoog vind plaas nie en die 

musiek speel deurlopend]  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                           

                                         Nico:  

                                            j ht ‘n gat in jo opvoeding...ek sweer 

                                             j ken net kurt kerm +   

(t) seuns (j) orgaan se kieliemielie-treffers...nevermind, ek gee 

moed op... R6000 spending money gekry by stiefpappie. Tipiese 

dankie-fokken-tog-jy-is-nou-klaar-met-skool-en-onder-my-dak-uit-

geluk-met-jou-eksamen-gift-voucher.  Special by LOOK + LISTEN 

                                           

                                         Hennie:   

                                         Lucky you...fokkit, jou stiefpa is erger as  

                                          FNB – hoe kan ons help?  Wa kry hy nou 

weer geld? dalk deal hy drugs... 

                                           

                                            Nico:  

                                            sy krismis-bonus is vandag in so vanaand  

                                             eet ek eat-as-much-ribs tot sodat sy 

spaarvark roast tot in sy moer in.  Voel ‘n fok.  Wil j join? Wt mak j 

vanaand? 

                                           

                                         Hennie:   

                                         Nope. Thanks but no thanks. Doen ni  

                                         akward family dinners ni. Besides, ek spaar 

vir die PARTY BUS! WHOOOOO-HOOOOOOO! Margate pappie!  
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NICO: (glimlag vir die eerste keer weer as hy die boodskap lees, hy druk pause en musiek 

stop) Jaaaaa Pappie, nou praat jy!  Margate gaan kook die jaar! Matriekvakansie here we 

come! Enige iets om net uit hierdie shithole te kom.  (tik vinnig en stuur terug)  

 

 

 

 

HENNIE: (glimlag) And he is back! (tik en stuur terug)  Kan nie wag vir hierdie vakansie nie, 

dit gaan AWESOME wees! Nico kort die break...fok, ek ook. Enige iets om net uit hierdie 

shithole te kom.  

 

 

 

NICO: (glimlag stout) Check nou hoe freak ek hom nou uit...Al die girls is gaga oor Hennie, 

maar fok, hy is ‘n vrot vryer. Ek hoop die Party Bus sit bietjie lood in sy potlood. (hy tik en 

stuur die boodskap) Ek sweer die verste wat Hennie al gekom het is as hy Saterdae E-tv porn 

kyk... 

 

 

 

 

 

HENNIE: (wanneer hy die boodskap lees bloos hy) Fok Nico. Jis jy is af. Groot bek.  (tik die 

boodskap) Wonder of hy regtig al so ver gekom het met ‘n girl. Nico kan partykeer so ‘n 

dramaqueen wees....(kyk vinnig op) Nie soos in skeef nie...Lets just say, he is a fucking good 

story teller....(hy stuur die boodskap)  

                                           

                                            Nico:  

                                            Tiete vir kersfees!  Ek gan ‘n paar  

                                             Margate-girls mouth-to-mouth tot hulle 

blou om di lippe raak van asemnood.  

                                           

                                         Hennie:   

                                         Nerd, j gan ‘n kak dokter wees eendag.  

                                         j moet hulle red, nie versmoor nie poepol... 

                                           

                                            Nico:  

                                            Hahahahahahahahahahaha! Ek werk met 

                                           ‘n plan...ek wag tot sy uitpass, dan skree 

ek: Nurse, bring ‘n shock-masjien...dan knoop ek har bloes oop en 

doen hart “massering”... 
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NICO: (glimlag) Wel, hy weet darem dat die drie-letter woord waaroor vrouens mal is en 

wat eindig op ‘n X is nie noodwendig LUX nie...Nice one Moffie, ek is impress...Ag 

shit...Seblief kom eet net vanaand saam. Fok, ek het nie lus vir sit en maak of ek moerse 

belangstel in my ma-hulle se sad  lewens nie. (hy tik en stuur die boodskap)  

 

 

 

 

HENNIE: (lees die boodskap bek-af en kyk na die klomp bokse en ander goed wat rondstaan. 

Hy staan op en begin van die goed opruim soos hy tik) Skies dude, wish I was there....Maar 

daar is nie ‘n manier dat my pa my nou gaan invat dorp toe nie, vanaand is weer een van 

daai aande...Change the topic  Hennie...Always change the topic...(hy sug en druk send)  

 

 

 

 

NICO: (lees vinnig en staan afgehaal op) So dan is dit net ek vanaand saam met Mammie en 

liewe Stiefpappie...Fuck, I hate my life. En vanaand gaan weer een van daai aande wees, ons 

gaan na ‘n moerse lanie Steakhouse toe gaan en my ma gaan weer oe en aa oor die pryse 

terwyl stiefpappie daar sit met sy boeppens terwyl hy haar skouers vryf en fluister...: “ 

Onthou babes, geld kan nie jou koop nie, maar dit keer my nie om jou so nou en dan te spoil 

nie...”  fok ek haat hom. (hy tik vinnig die boodskap en sit weer die musiek aan. Die keer op 

vol volume)  

                                           

                                         Hennie:   

                                         Jis jys af. dt klink of j phone sex ht mt my... 

 

                                           

                                            Nico:  

                                            Pervert.  Kom eet sam toe. Ek stick jo.  

 

                                           

                                         Hennie:   

                                         Wil j hê my ma moet ‘n gasket blaas...my 

                                          kamer lyk soos ‘n hoer se handsak.  Wie 

gaat almal saam Party bus?  
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HENNIE: (lees en kyk dan verbaas op)  Waar bliksem Dirk uit? Fok. Hy was in St. 5 saam met 

ons op skool, toe gaan hy na een of ander Tegniese skool waar hulle houtwerk het in plaas 

van wiskunde...what a idiot...en sy broer is die grootste drol op aarde. I mean watter ou van 

30 bly nog by sy ma-hulle en vry hoërskoolgirls...hy is ‘n fucknut. Raak altyd pissed en moer 

dan die jonger skoollaaities dat hulle nie kan loop nie...poepol. 

[hy tik die boodskap en druk send]  

 

 

 

 

 [Nico reageer glad nie. Hy is weer in sy eie wêreld, hier vind weer nie dialoog plaas nie, die 

gehoor sien hoe Hennie sit en wag vir die reply, maar niks gebeur nie en die volgende 

boodskap verskyn op die skerm]  

 

 

 

[Nico probeer die song klaar speel maar die GAME OVER musiek speel skielik en hy gooi die 

kitaar neer en gaan sit moedeloos op die stoel] 

NICO: Ag fok tog.  Dit was so close.....shit.   

[hy lees vinnig die boodskappe en stuur terug. Terwyl hy tik pak Hennie sy laaste goed in die 

bokse. Die verhoog begin leër raak. Nico se boodskap kom deur]  

                                           

                                            Nico:  

                                            Pissie.  Jandre’.  Leon.  Dirk en sy broer  

                                             Arno.  en ek weeti miskien ander pelle vn 

hulle.  Jandre’ se nefies.  

                                           

                                         Hennie:   

                                         En jandre’ se niggies.... ag fok, Leon is ‘n  

                                          drip en is Arno ni al soos 120 nie. Ons gaat 

lyk of ons saam met ons pa en gebriekte broer op vakansie is.  

                                           

                                         Hennie:   

                                         Wtf! hellllllllllllooooooooooooooo! Planet  

                                         earth to NERD...bliepbliepbliep.... 
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HENNIE: (lag lekker) EINA! Kyk, dis nou die een ding wat nie Nico nie kan doen nie en dit is 

VERLOOR. Gaan soek die betekenis van Bad Loser op in die woordeboek en jy sal ‘n foto van 

Nico daar kry. (Hennie tik vinnig ‘n boodskap en stuur dit)  

                                           

                                         Hennie:   

                                         Chill the fuck little mermaid, moenie jo 

                                          snoek an ‘n hoek kry nie... 

 

NICO: (lag by homself) Jis Moffie, jy is op jou stukke vanaand...Hennie het nogal ‘n punt 

beet.  Dirk en Arno is twee total idiots.  Daar is altyd kak waar Arno is. En ek ken vir Moffie, 

hy haat dit om te baklei...(smile) en te vry.  Hy is altyd die verantwoordelike een. En hy drink 

minder as ‘n kalf wat gespeen is...Hennie is moer erg oor sy sport.  Ons gaan heel 

waarskynlik elke oggend 5h gaan draf...Nie een van ons ken Jandre’ se nefies nie, hulle almal 

is al 3dejaars.  Windgat balsakke wat die matriek-outjies gaan wil leer hoe om manne te 

wees...fok dit.  Hierdie vakansie maak ek en moffie ons eie PARTY BUS!  (dink ‘n oomblik en 

dan glimlag hy ingenome) Road Trip! Yeaaaaaaa!  [hy tik vinnig en stuur die boodskap. As hy 

klaar gestuur het spring hy op en begin sy kamer op te ruim. Hy gooi sommer alles in ‘n Pick 

+ Pay sak wat iewers tussen al die gemors lê en skop sy skooltas eenkant toe. Die posters 

word netjies opgerol en sorgvuldig langs die kitaar en Playstation neergesit]  

 

 

 

HENNIE: (lees vererg die boodskap) Ag for fucksakes Nerd! Ek dink partykeer jou brein is een 

moerse playstation wie se controls al lankal gefuze het...what the hell! (hy tik die boodskap 

en stuur)  

                                           

                                            Nico:  

                                            di 1ste drink is op jo...fok moffie... 

                                             GAME OVER.  Ek ws moerrrrrr close! 

Poepol!  Ek kanni jam + chat nie, fok ek is nie ‘n seekat nie... 

                                           

                                            Nico:  

                                            LOL! Okay...vergewe...j is af man. j ht  

                                             snoek op die brein....is j al gepak?  
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NICO: Moffie, as jy weet wat se vakansie op ons twee wag gaan jy nie eers weet daar was ‘n 

plek soos Margate nie...Ek speel net vanaand op stiefpappie se gevoel, suig hom leeg soos 

daai Twilight-tiet, kry sy werksmotor, die petrolkaart en nog so ekstra paar Randelas...fok, 

ek is ‘n genius. (hy tik die boodskap en wag angstig vir die reply)  

 

 

 

 

HENNIE: (wanneer Hennie die boodskap lees rek sy oë) O shit. Die dag as Nico ‘n shit hot idea 

het beteken dit net moeilikheid.  Die probleem is Nico se mond dink vinniger as sy 

brein...maar o well, ons is klaar met skool. I give a fuck! Partytime!  

 

 

 

 

NICO:  (tik die boodskap) Moffie...this is going to be the ride of your life! (hy druk send)  

 

 

 

 

GELYK:  (tel saam) Een, twee, drie...(Hennie se foon lei)  

                                           

                                         Hennie:   

                                         O my fuck...ek kon netsowel vi die afgelope  

                                         halfuur mt my hol gesels ht!? Ek is BESIG om 

REG te pak!  

                                           

                                            Nico:  

                                            Dude, j hol gesels genoeg saam met ons... 

                                              so dis cool...no thanks...antwoord jo 

foon....ek het ‘n shit hot idea!  

                                           

                                         Hennie:   

                                        Wat? Nico? j ht gedink? Suster, matrone,  

                                          Hoofnurse....nico se brein toon tekens van 

lewe! Its a MIRICALE! 

                                           

                                            Nico:  

                                            Ek tel drie dan bel ek..,  
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HENNIE: (antwoord in ‘n fyn stemmetjie) Boksburg Bakkery goeienaand...Met watter tert wil 

u praat?  

NICO: Mmmmm, wat het julle? Melktert of Souttert? Tiet of snoek?  

HENNIE: (bars uit van die lag, maar druk die foon se gehoorstuk toe en loer uit by sy 

“kamer”) What the fuck Nerd?!! Ag sis man!  Het jou torretjie nou finaal van sy champagne-

prop af gebliksem! Jis jy is af. Groass man... 

NICO: Kom nou Moffie, jy is die een wat al heelaand klink of jy met ‘n HUISGENOTJIES 

Grapkas Volume 6 Volkleur versameling seks gehad het.    

HENNIE: (begin lag) En dit klink asof jy met Juffrou Jacobs seks gehad het. Gjeeezzz Nerd, 

waar kak jy daai vocabulary uit?  

NICO: (ongeergd, vryf oor sy hare en neem ‘n model pose in) Nico Kruger, Paul Kruger....Ag jy 

weet Moffie, as jy die agtduisendste agter-agter-agter klein seun is van President Paul 

Kruger, die Vader van die Afrikaner, kan jy nie anders as om talentvol te wees nie...”pa, die 

bloubokkie se gal sit nie is sy kop nie...” Die lewe is ‘n skewe sirkel Hennie Marias, die lewe is 

‘n skewe sirkel... 

HENNIE:  Aaaag, net nie weer Kak-in-die-bos nie! Nico, shut the fuck, ek wil nooit ooit weer 

daardie boek lees nie...pot shit.  

NICO: Hey, ek kan nie help die bloubokkie se gal sit in jou kop nie...die boek was oraait. Op 

‘n weird manier. 

HENNIE: Jy is SO ‘n Nerd...o my fuck. En by the way, die naaste wat jy aan famous raak gaan 

kom deur jou van te gebruik is die KRUGER Wildtuin Nerd, shit ek moet hulle bietjie bel en 

sê een van hulle bloubal-ape het ontsnap en hier by ‘n familie hier naby my kom intrek... 

NICO: Haha...jy is so snaaks ...shit, ek het vergeet om te lag.  

HENNIE: Ja okay, wat soek jy? Wat is hierdie shit hot plan van jou? Ek dog julle eet uit 

vanaand?  

NICO: Ek wag vir hulle om van die werk af te kom.  Stiefkakkie het seker eers ‘n ATM gaan 

leeg trek en Limo gaan huur vir vanaand se outing...(sag) doos. Ag kom saam toe?  
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HENNIE: Sorry dude, ek kan nie.  My pa gaan my nie nou laat inry dorp toe nie.  Die een 

bakkie is anyway in vir ‘n diens so my pa gaan tolbosse skyt ek ek met die Merc inkom. 

NICO: Ry met ‘n fokken perd! Watse tipe boer is jy?  

HENNIE: (skielik bot) Drop dit nou Nico. Ek het mos gesê ek kan nie nou inkom nie.  

NICO: Hey! Ek joke net man. Moffie? Hey....ek dink anyway Generaal Delarey was gay...Dink 

net...(begin sing) Delarey, Delarey, sal jy die moffies kom ry Delarey, Delarey...Generaal, 

Generaal, nie een man sit haar op die paal, Generaal Delarey... 

HENNIE: (begin lag) Jis jy is... 

NICO: fucking crazy...I know. Okay, so wat doen jy more?  

HENNIE: Niks.  

NICO: Niks? Niks?  

HENNIE:  Ja Nerd, niks, niks.  

NICO: So dan kry ek jou 5h more oggend by die indraai van julle plaashek.  

HENNIE: Wat die fok? Wil jy kom kuier? Kan jy nie net soos enige normale mens 11h kom 

koek en tee nie? Wat die moer wil jy al van 5h af op ons plaas kom doen? Ons is nie meer op 

laerskool nie Nerd... 

NICO: Ek kom kuier nie, ek kom haal jou.  

HENNIE: Om te wat?  

NICO: Road Trip.  

HENNIE: Huh? Kom weer?  

NICO:  Road Trip poepol! Ek en jy...vir ‘n week, ons ry more net. Sommer net fuck knows 

waarheen...ons ry tot ons van die aardbol af bliksem! Bring ‘n tent en camping gear saam, ek 

sal die siggas en die bier organise... 

HENNIE: Nico, ons kan nie dit doen nie...weet jy hoe gevaarlik is dit om... 

NICO:  Hennie, ons kan enige iets doen, want ons is klaar met Matriek! WHOO-HOO! 
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HENNIE: Maar wat van die Party Bus en Margate en Jandre’ en Leon-hulle?  

NICO: Hennie, wil jy regtig saam met hierdie dudes gaan party? Nee kom wees nou eerlik. 

Ons gaan anyway die heeltyd soos outsiders voel, want die meeste van hulle is klomp 

drolle...ons maak ons eie Party Bus.  Hierdie gaan legend wees Moffie! Dit gaan die trip van 

jou fokken lewe wees... 

HENNIE: Jy het seker ‘n punt beet.  

NICO: Bring jou Party Bus-geld saam vir spending money. Ek stick jou vir die petrol.  

HENNIE: Van wanneer af skyt jy 50 sente?  

NICO: Hey, ek speel vanaand vir stiefpappie soos ‘n viool...ek doen net die hele ek-het-so-

hard-geleer-ek-voel-afgemat-en-uitgebrand-ek-kort-tyd-om-my-kop-uit-te-sort tipe van kak 

en hulle sal maar te bly wees as ek vroeër uit die huis uit is. 

HENNIE:  En waar kry jy ‘n kar? Of gaan ons soos Trompie en die Boksombende afbliksem 

Baai toe op ons fietse... 

NICO:  Die kar is deel van die ek-het-so-hard-geleer-ek-voel-afgemat-en-uitgebrand-ek-kort-

tyd-om-my-kop-uit-te-sort tipe van kak speech...hey relax, I got this... 

HENNIE: Ek weet nie so mooi nie... Waarmee gaan ons ry? En wie gaan bestuur?  

NICO: Dankie vir daai klap in my gesig...Fokkit. Ek weet ek is nou nie op ‘n John Deer Trekker 

gebore nie, maar ek het laas maand my lisensie gekry onthou jy... 

HENNIE: Ja, okay...ek het maar net...nevermind...Waarmee ry ons?  

NICO:  Ek gaan skiet vir sy werksmotor... 

HENNIE: (verbaas) Die UNO?  

NICO:  Uhmmmm, wil jy hê ek moet die Goeie Fëe vra om jou met die Goue Koets te kom 

haal?  

HENNIE: Nico, daai ding het nie eers power stearing of aircon nie... 

NICO: Dis ‘n Road Trip Hennie...nie ‘n fokken 5*-Luxuray Boat Cruise na die Bahamas toe 

nie... 
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HENNIE: Ja, okay. Ek sê maar net.  

NICO: So is jy in?  

HENNIE: Wel, ‘n mens kan nie regtig vir jou nee sê nie, kan mens.  

NICO: Nee, want hoekom nie?  

HENNIE: (lag) want jy verloor nooit nie... 

NICO: Buddy, dit gaan awesome wees. Hierdie Road Trip gaan ons lewens verander. ‘n 

Week. Een hele donnorse week wat jy nie iewers hoef te wees nie, wat jy nie weet 

waarheen jy oppad is nie, geen verantwoordelikheid, fokkol. Net jy en die open road... 

HENNIE: (klink opgewonde) Okay...Ek is in. Wat moet ek nou saambring? Kos en slaapsakke 

en sulke shit?  

NICO:  Dink Survivior Moffie...(maak sy stem dramaties en swaar) One car, one destination, 

two friends , ONE FUCKING AMAZING VACATION!  

HENNIE:  Ja okay, okay, ek sal kyk wat is hier in die huis. My ma gaan ‘n gasket blaas ek sê 

jou net.  

NICO:  Ag who cares?  Hierdie is ons vakansie Moffie. Vir 12 jaar lank doen ons nou al wat 

hulle sê, ek is seker dit is nie unfair van ons om een wekie af te vra nie?  Doen die somme – 

12 x 365 dae (skrikkeljare uitgegesluit) = 4380 dae teenoor 7 daggies...come on, ek weet jou 

wiskunde is kak, maar dit is seker darem nie so kak nie. 

HENNIE: (glimlag) Jou hol man.  

NICO:  Dan is dit geset soos ‘n Jet. Check jou more! 5h voor die indraai na julle plaashek.  En 

ek gaan nie vir jou sit en wag nie...ek tel drie dan fokken ry ek.  

HENNIE:  Ja, ja, okay – jis, jy begin al hoe meer soos my pa klink as ons see toe ry... 

NICO:  Ek sal die verantwoordelike een wees hierdie week Hennie. Ek vat nie kak van 

kabouters of Moffies nie... 
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HENNIE:  Ja, okay, okay...dis reg. Luister, ek moet waai. Ek moet seker maar nou vir my ma 

die nuus van die wonderlike wêreld van Nico Nerd se breinselle wat gedurig geboorte gee 

aan een of ander shit hot idee gaan verduidelik....Fok Nerd, jy moet hoop sy sê ja.  

NICO:  5h. Plaashek. Ek verloor not da fok hierdie ene.  

HENNIE: Cool. Check jou more dan.  

NICO: Hey! Wag. Moffie, het jy cd’s?  

HENNIE: O my bliksem ja, ek het vergeet ons ry met die ossewa...no mp3 player what so 

ever...fok, wie luister nog cd’s...en hoe gaan ons hoor as die ruite die heeltyd moet oopwees 

sodat ons nie smelt voor ons op Senekal is nie?  

NICO:  Bring net genoeg cd’s. My stiefpa kom van Benoni remember. Sy speakers is groter as 

sy IK.  

HENNIE: (lag lekker) Nice one. Nag Nerd.  

NICO:  Bravo Moffie 007 oor en uit...Hey...weet jy wat? Ons is soos daai song?  

HENNIE: Watse song Nerd? Jou brein is een groot Look and Listen... 

NICO:  (sing) Here we are, born to be Kings, were the Princes of the Universe.... 

HENNIE: (glimlag) Klink vir my nogsteeds gay.... 

NICO:  Jy gaan jou woorde sluk pappie...jy gaan nog jou woorde sluk... 

HENNIE:  Hey, maar Nico, wat van jou meisie? Gaan daar plek wees vir haar?  

NICO: Waarvan praat jy nou? Jis, jy is random... 

HENNIE:  Mmmm, Queen? Het sy lekker tiete!  

NICO: (bars uit van die lag) Moffie! O my fok! Jy is ‘n lost case...Dis ‘n dude jou drol! Queen 

is die naam van die band...en hulle is net klomp dudes!  

HENNIE:  Ek sê mos...GAY!  

NICO:  Ek bring die cd saam.  En vir elke song wat jy dink is shit hot koop jy vir my twee 

biere... 
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HENNIE: Not a fucking chance... 

NICO:  Thanks! It was nice doing business with you...sien jou môre.  

HENNIE:  5h.  

NICO:  Cool. Baai.  

HENNIE: Baai.  

[albei sit hulle fone neer en staar voor hulle uit] 

NICO: Hierdie Road Trip gaan... 

GELYK: Fucking crazy wees.... 

[die ligte gaan af en toneelverandering vind plaas. Queen – Don’t stop me now dien as 

scene change musiek. Beide Prompt en OP-side word geclear. Die skerm word verwyder en 

die motor is in die middel van die verhoog geplaas. Die twee stoele (poefs) word binne-in die 

motor gesit en Nico neem sy plek agter die stuurwiel in.]  

TONEEL 2  

[Wanneer die ligte aangaan sit Nico reeds in die kar en wag. Hy het ‘n sonbril op sy kop. Op 

die skerm kan die gehoor die beeld van ‘n plaaspad en veld sien. Nico se musiek (steeds 

Queen) blêr uit die motor. Hy tik ongeduldig met sy vingers op die stuurwiel. Klim dan uit die 

motor en steek ‘n sigaret aan terwyl hy op die motor leun en oor die veld tuur. Hy kyk elke 

nou en dan op sy foon hoe laat is dit.] 

NICO: (kyk weer ongeduldig op sy foon) Fokkit Hennie. Ek sweer ek los jou hier agter. Dis al 5 

minute...(begin tik en lees die boodskap hardop soos hy tik) Ek tel drie dan ry ek...1, 2... 

(skielik bars Hennie in vanaf Prompt-side. Hy het ‘n sak op sy rug en twee slaapsakke onder 

sy arms)  

HENNIE: Hey! Laai jy al so vroeg hoere op?  

NICO: (sit die musiek sagter) Huh?  

HENNIE: Ek sê eet jy prostitute vir brêkfis? Maak oop die boot, my arms breek af... 
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NICO: Speak for yourself! Ek het jou amper hier gelos. Wat die fok?  Het jy gedraf tot hier?  

HENNIE: Jip.  

NICO: Waar is jou pa-hulle? (help Hennie om al die bagasie in te laai) 

HENNIE:  Sommer by die huis gegroet.  Shit, jy kon nader gepark het.   

NICO: Mmmm, as ek geweet het jy gaan soos ‘n Makwhêta alles op jou kop dra dan sou 

ek...Hoekom BBM jy my nie poepol, jis jy ruik soos ‘n piskrip... 

HENNIE: Jou hol man.  

NICO: Nee maar seriously, hoekom het jou pa jou nie gebring  nie? Dis ‘n goeie 4 kilometer 

in na julle huis.   

HENNIE:  Hy was nie lus om te ry nie.  

NICO:  Dis lekker! Fucksakes...blêrrie kindermishandeling as jy my vra.  En jou ma? Waar is 

sy?  

HENNIE: (keer as hy ‘n roomysbak wil inlaai) Nee, moenie daai insit nie.  

NICO: Wats dit?  

HENNIE: Padkos.  

NICO:  Fokkit dude, ons gaan op ‘n Road Trip, nie ‘n St.5 Rugby-toer nie... 

HENNIE: Hey, jy het gesê ek moet kos bring. As jy wil snotty wees oor my toebies kan jy gras 

en lusern vreet for all that I care... 

NICO: Ek joke net. Wats op dit? Ek het nog nie gebrêkfis nie...  

HENNIE: Ek is nie seker nie, dit het gelyk soos skaapboud of kouevleis of iets... 

NICO: Gee een seblief?  

HENNIE: Gaan ons nou op ‘n Road Trip of gaan ons voor ons plaashek piekniek hou?  

NICO: Hey, ek’s fokken honger ok! My maag hap al aan my longe... 
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HENNIE: Nerd, die hele idee van padkos is om die kos op die pad te eet. Wag net at least so 

twintig minute... 

NICO:  Shit! Twintig minute!? Is jy mal in jou kop....(hy draai om en stap af OP-side)  

HENNIE: En nou? Nerd? (Nico antwoord nie) Hey! Dude wat die fok doen jy? Waar gaan jy 

heen? Nico! Hey!  

NICO: (hy kom weer opgestap met ‘n bol gras in sy mond) Julle het maar ‘n kak oes die jaar 

hoor... 

HENNIE:  (verbaas) Wat die fok doen jy?  

NICO: Wel, jy het gesê ek moet maar lusern of gras vreet so nou doen ek maar.  

HENNIE:  (stout) Weet jy hoe baie beeste skyt op daai gras...om nie eers van die dassie-pis te 

praat nie... 

NICO: (hy trek sy gesig asof hy wil naar word, hardloop van die verhoog af en spoeg die gras 

uit) Wat die.....fok..... 

HENNIE: (bars uit van die lag) Welkom op die plaas Nerd...welkom op die plaas...Jy kan altyd 

‘n paar bossies pluk en vir jou een of ander kruiemengsel of moeti aanmekaar bliksem vir 

volgende jaar as jy moet prakties doen...kry ‘n cure vir AIDS. Fok Nerd, jy sal famous wees!  

NICO:  (kom op die verhoog gestap met ‘n suur gesig) Sal nie kan nie. Zuma het reeds ‘n cure 

vir Aids - dettol en ‘n warm shower...then the tottie is clean, I tell you the tottie is tottiely 

clean...shit, my mond proe soos beeshol..kan ek nou ‘n broodjie kry...seblief.  

HENNIE:  Ja okay. (hy gee vir hom ‘n broodjie uit die blik aan en die twee sit op die bonnet 

van die kar en eet) Dit is nou die kakste manier om padkos te eet. Ons is nie eers op die pad 

nie. Netnou is dit bad luck.  

NICO:  (sy mond is vol en hy mompel) Jy kyk teveel TV. Gee my die Coke aan... 

HENNIE: Moenie back wash nie...Nico ek sweer, as daar een krummel in daai Coke is poep 

ek in jou gesig... 

(Nico begin te lag en die Coke spuit by sy neus uit)  
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HENNIE: Fok jy is groas!  

NICO: (steeds laggend) Help man....fok...ek...help...ek...verstik.... 

HENNIE: (gee hom ‘n helse hou op die rug) Beter?  

NICO: (uitasem) Thanks for breaking my back...bliksem... 

HENNIE: Nice...nou is daar fokkol Coke oor.  

NICO:  (begin lag) Moffie, ons gaan nie regtig op Survivior nie...ons gaan stop by ‘n garage.  

Kom ons ry, ons kan ‘n sigga kap in die kar.  

HENNIE: (klim in die kar) Shit, dit ruik soos dooie muis hier binne. Dalk steek jou stiefpa lyke 

weg in die boot...jis, dit pong hier binne...wag...[hy spring uit, krap in die boot en haal sy 

Axe-spuitgoed uit. Hy spuit wild in die kar in] 

NICO: Hey! Wow...dis genoeg! Fok ou, wil jy my fumegate? (Nico peul by die deur uit) Is jy 

heeltemal mal?  

HENNIE: Sorry, maar dit mock. 

NICO:  Hey, as jy wil snotty wees oor my kar kan jy loop of ‘n donkie ry for all that I care... 

HENNIE:  Okay. Sorry. Kom ons kap daai sigga.  

NICO:  Jy is getik man. Die donnerse ding sal explode nadat jy ‘n Mr. Muscle op jou self 

getrek het en die hele kar gespring clean het...Ons sit buite tot ons siggas klaar is dan ry ons.  

HENNIE: Okay. Cool.  

NICO: (haal ‘n pakkie Piet Blou uit die kar) Dê...(hy gooi vir Hennie een) 

HENNIE: Thanks.  

NICO:  Niks so lekker soos ‘n Stywe Fisant nie... 

HENNIE:  (begin te hoes) dit proe nou soos beeshol...shit...weet nie hoe rook jy die goed 

nie... 

NICO: (vat ‘n diep trek) Watch and learn baby, watch and learn.  
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HENNIE: (na ‘n oomblik van stilte) Pla dit jou nie dat jy rook nie?  

NICO:  (kyk verbaas op) Hoe vra jy dan nou?  

HENNIE: Ek meen maar net...met die dat jy nou gaan medies swot en ‘n dokter gaan 

word...Hulle is mos heavy erg teen die shit.  

NICO: (staan op en leun teen die kar. Sy rug op Hennie gedraai.) Ek is nog nie ‘n dokter nie 

Hennie. So ek kan seker maar rook as ek wil rook.  

HENNIE: True. (verander die onderwerp) Jis, dis maar ‘n pretty lame Road Trip die...ons sit 

dan net langs die pad. 

NICO:  Wel, ons kan in die kar ook sit, ek is seker jy sal op’n trip kan gaan met daai fumes 

daar binne...gaan jy eendag jou beeste ook so dip? Almal in ‘n stoor in jaag en vir hulle 

Shield aanspuit?  

HENNIE:  Haha...jy is moerse snaaks.  

NICO:  Jy moet maar aan hierdie dinge begin dink plaasjapie...Een van die dae is hierdie 

stukkie grond joune...(begin lag) Ek stel voor jy begin kyk hoekom julle gras soos kak proe 

Mnr. Landbouweekblad van die Jaar! Geen wonder julle beeste is so maer nie, ek sal ook nie 

daai shit wil eet nie.  

HENNIE: (lag saam) Jis Nerd...jou gesig...dit was classic!  

NICO: Ek gaan jou nog terugkry vir daai een. Toe, kom ons waai.  

HENNIE: (steek sy kop by die ruit in) Dis beter...bliksem, nou kan ‘n mens asemhaal. Shit, dit 

was nasty...wat dink jy was dit? 

NICO: Hy het gesê daar het ‘n bottel melk het op die agterste seat uitgeloop...fokken idiot.  

HENNIE:  Suur melk...Nice.  

NICO: Jip. Have a dingdongday Dairybelle... 

GELYK:  Dingdong!  

NICO: (skakel die motor aan die beeld op die skerm wys dat die motor vorentoe beweeg) 

Watse cd’s het jy gebring?  
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HENNIE: Karen Zoid.  

NICO: O my word. Dis gay.  

HENNIE:  Jy weet ek luister nie regtig musiek nie. Dit is Aletta sin. Sy is paraZOID oor haar 

musiek.  Fok, dis al wat sy luister. Ek het vanoggend dit gou uit haar kamer gesneak terwyl sy 

geslaap het...sy gaan flip as sy weet ek het dit.  

NICO: (afgehaal) Lekker skolie-sokkierock...nice.  

HENNIE: (kyk verbaas na hom) Ken jy haar tunes?  

NICO: Nee. Girls kan nie kitaar speel nie, hulle tiete is in die pad. Kyk maar na Avril 

Lavigne...Kak verskoning vir rock music...Sk8ter boy....dis lame.  En besides, Karen is ‘n 

tannie van wat? Veertig?  

HENNIE:  (slaan op die dashbord en lyk baie selfvoldaan) Ek kan dit nie fokken glo nie! Die 

dag het gekom dat ek Nico Kruger – die’ Nico Kruger – iets oor musiek gaan leer! Fok Nerd, 

sy is nie ‘n tannie nie! SY IS SHIT HOT met ‘n kitaar.  

NICO: Ek glo dit nie. Afrikaners sukkel om te rock. You need classics soos Pink Floyd of 

Queen, Michael Jackson... 

HENNIE: Okay...okay...wat gee jy my as ek jou belowe jy gaan Zoid-befok wees nog voor ons 

die see sien... 

NICO: ‘n Drink vir elke tune wat ek actually like. Dieselfde soos met ons Queen-deal... 

HENNIE: Deal! (hy druk die cd in die cd-speler en die kitaarklanke van Karen Zoid bars uit die 

kar se vensters uit) 

NICO: Wat de..... 

HENNIE:  En?  Wat dink jy?  

NICO: Jy lieg.... 

HENNIE:  Nope.  

NICO: Daar is nie ‘n fokken manier dat sy regtig jam nie.... 
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HENNIE: (kruis sy vinger oor sy bors) Cross my heart and hope to die.  Sy doen for real, ek 

het haar al gecheck op MK.  

NICO:  No way... 

HENNIE:  Jip. (draai die musiek sagter)  So ek vermoed jou bier-budget is in sy moer! Hierdie 

vakansie is all drinks on the house! BOEJA!  

NICO: Fok Moffie, jy drink nie eers regtig nie... 

HENNIE: Hey, jy het gesê ‘n drink vir elke tune wat jy like...nou ek ken baie drinks...Coke, 

Coke-float, Double Thick Chocolate Milkshake.... 

NICO: (begin lag) Jy gaan so dik soos Marisan word! As jy weer jou aanloop vat vir jou lift-off 

gaan jy nie kan opspring nie, nevermind hoogspring...daai dwarslat gaat vir jou skaat - 

tussen die oë ....BOEM! Soos Dawid en Goliat! (lag so hy hoor skaars wat Hennie sê) 

HENNIE: (kyk uit by die ruit) As ek weer hoogspring.... 

NICO: huh? Wat sê jy?  

HENNIE: (verander vinnig die onderwerp) Waar slaap ons vanaand? Ek hoop daar is ‘n Spur. 

Ek het moer lus vir ‘n cheddermelt snitchel.  

NICO: Mmmmm....ek weet nie.  

HENNIE: Of daar ‘n Spur is nie?  

NICO: Nee. Waar ons slaap nie.  

HENNIE:  Wat?  

NICO:  Wat?  

HENNIE:  Kom weer?  

NICO:  Ek weet nie waar ons slaap nie.  

HENNIE:  Jy is nie fokken ernstig nie...Waarheen ry ons dan?  

NICO:  Ek weet nie.  
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HENNIE:  Wat die fok Nico?  

NICO:  Hey! Chill the fuck out Hennie. Dis ‘n Road Trip, nie ‘n Kontiekie-toer nie. Relax.  

HENNIE:  Nico, maar waar die moer wil jy slaap? In die die cubbyhole? Wat die ffff.... 

NICO:  Ek het mos gesê bring ‘n tent.  

HENNIE: Ek het gedog jy joke.  

NICO:  Het jy nie die tent gebring nie?  

HENNIE:  Nee Nico, ek het nie tent gebring nie. Het jy ‘n kaart of ‘n GPS of 

verantwoordelikheid gebring Nico? Nee, jy het nie ‘n kaart of ‘n GPS of verantwoordelikheid 

gebring nie!  

NICO:  Wat die moer gaan nou aan met jou? Relax net!  

HENNIE: Nico, dit is al wat jy altyd doen. Jy relax net. Shit man. Ek haat dit as jy so iets doen. 

Ons kan nie net hier in die boendoes in bliksem nie! For fucksakes ou! Dit is nie meer 1910 

waar gesinne in karavane langs die pad sit en gekookte eiers eet nie...deesdae is jy te bang 

om net te gaan pis of die bliksems spring uit die bosse en maak jou vrek...nou fok ons hier 

na niks en nerens, sonder slaapplek in ‘n stuk shit op vier wiele wat nie eers behoorlik kan 

sluit nie...so nee Nico, moenie vir my sê ek moet relax nie, want iemand moet seker maar ‘n 

bietjie verder dink en die worry-werk doen.  Ek wil net weet ons is safe. Ek weet jou ma-

hulle gee nie om nie, maar myne doen.... 

NICO: (lang stilte volg en Nico kyk voor hom uit) Jy is reg Moffie. Jou ma-hulle gee om.  

HENNIE: Sorry dude. Ek het dit nie so...hey...sorry man....Nico.... 

NICO:  Los dit. Dis fine... 

HENNIE: Maar Nico, ek is?  
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NICO: Ek het gesê drop dit Hennie....dis fine. Regtig. (stilte volg) Jy weet ek sal ons nie in die 

kak drop nie Hennie. Ek sal nooit nie. Shit man, jy is my best buddy. Ek sal mos nou nie vir 

kak gaan soek nie...Ek wens jy wil net partykeer bietjie leef, relax, just fucking be....Vir een 

week, vir een donnorse week kan jy van alles vergeet...en net leef! Hou op om altyd te 

worry Hennie. Ons kan volgende jaar worry, maar hierdie week is ons week van lewe. Want 

weet jy wat? (daar volg ‘n stilte) Hennie?  

HENNIE: (staar voor hom uit) Huh? 

NICO: Kom nader, want dit is ‘n moerse secret en ek wil nie hê jy moet by iemand anders 

hoor nie....(fluister) dis serious dude... 

HENNIE: (kyk hom vreemd aan) Wat die hel Nico...wat gaan aan met jou? Is jy skeef of wat? 

Wat is dit? Vertel?  

NICO: (fluister steeds) Hennie...ons...ons...(skreeu skielik) ONS IS KLAAR MET SKOOL!!!! 

WHOOOHOOOOOO!  

HENNIE: (skrik hom asvaal) Wat die fok! Nico jou doos! Shit man ek het my nou amper nat 

gepie, vir wat die moer doen jy dit nou?  

NICO: (lag lekker) Payback time my vriend, payback time! Dit is hierdie einste stunt wat my 

Princes of the Universe laat floor het...onthou...ek verloor nooit nie!  

HENNIE: Shit man...jy is.... 

NICO: (skree weer) Fucking crazy!!!! (Nico lig homself uit die stoel uit en hang halflyf uit by 

die motor terwyl hy met een hand bestuur) Whooooooooooooooo!   Whoooooooooooo!  

HENNIE: Nico...Nico...klim terug in die kar drol, jy gaan die kar omfok...Hey! NICO!  

NICO:  RELAX HENNIE! Kom nou! Try dit! Net een keer!  

HENNIE:  Relax Hennie. Jy lewe...hierdie week, net hierdie een week is dit jou lewe...(Hennie 

lig homself ook by die ruit uit en Nico sak terug in die motor en bestuur verder)  

 

NICO: Toe Moffie! Kap ‘n Titanic-moment!  
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HENNIE: (steek sy arms wyd uit en kyk op na die lug) WHOOOOOOOOOOOOOOO! I am King 

of the WORLD! WHOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO!  

NICO: WHOOOOOOOOOOOOOOOOO!  

GELYK:  We’re the Princes of the Universe!  

[die ligte gaan af en in die volgende toneel is dit ‘n “fast-forward” illusie wat geskep word 

van die Road Trip, Nico in Hennie sit in die kar, sal soms uitklim, gesels ensovoorts. ‘n Collage 

van klomp klein toneeltjies vind hierin plaas. Karen Zoid se Small Room vorm die 

bindmateriaal en musiek van die toneel]  

TONEEL 3 

SMALL ROOM – KAREN ZOID 

[Nico en Hennie ry in die motor. Hennie bestuur hierdie keer en Nico sit met sy bene voor 

hom uitgestrek met sy voete op die dashboard. Albei gesels terwyl die musiek deurlopend 

speel. Gehoor hoef nie noodwendig te hoor wat hulle sê nie]  

HENNIE: Mmmm, okay...Junita?  

NICO: Nope.  

HENNIE: Jeanette? 

NICO: Mmmm, maybe..maar net ‘n vry, nie French nie.  

HENNIE: Hoekom?  

NICO: Fok Moffie, het jy al haar gums gesien? Dit lyk soos ‘n mouth guard. Dit sal voel asof jy 

‘n stut in die eerste rugbyspan vry... 

HENNIE: (bars uit van die lag) Jy is ‘n bliksem Nerd!  

NICO: Ek het net smaak.  

HENNIE: Okay...okay...laaste een...perfect match made in heaven...MARISAN!  

[altwee bars uit van die lag]  

NICO: Jis, met haar werk dit soos ‘n Big Mac Meal...Vier tiete vir die prys van 1!  
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HENNIE: (sing Mc Donalds se temalied) Parappapapaaaa – I’am loving it! 

[hulle lag weer]  

NICO: Stop bietjie ek wil pie.  

HENNIE: Jip. Ek ook.  

[Hennie stop die motor en die beeldmateriaal vries. Albei staan nou voor die skerm, met hul 

rug na die gehoor. Nou en dan hoor ‘n mens hoe hulle lag of skerts. Skielik stamp Nico aan 

Hennie] 

HENNIE:  Hey, jy het op my skoen gepie!  

NICO: (lê soos hy lag) Sorry Moffie, maar jy het sulke lang voete ek dog dis die piskrip!  

HENNIE: (begin lag en jaag hom) Fok, as ek jou in die hande kry.... 

[hulle jaag mekaar heen en weer en skielik skreeu Nico] 

NICO: Okay! Okay! Peace brother Peace...Hey! Check dit uit!  

[daar verskyn ‘n beeld van ‘n ou plaasdam met ‘n windpomp op die projektor] 

NICO: (pluk sy hemp uit) Laaste een in die water gaan vir die res van lewe elke keer aan 

Marisan en haar hang tiete dink as hy seks het! (hy spring weg)  

HENNIE:  (pluk ook nou sy hemp en tekkies uit) Hey! Jou bliksem! Jy CHEAT! Wag vir my jou 

vuil uil! Nico! Fok, is hier nie slange nie....Hey! (hy hardloop agter Nico aan)  

Op die skerm vind nou ‘n skaduspel plaas van die twee seuns. Die gehoor kan sien hoe hulle 

teen die windpompleer opklim en in die dam in spring. Net hulle gille is nou en dan hoorbaar.  

GELYK: WE ARE THE PRINCES OF THE UNIVERSE! WHOOOOOOOOOO!  

[wanneer hulle weer op die verhoog kom is hulle hare nat. Dan skielik bars Hennie uit van die 

lag] 

NICO: Wat? Wat die moer gaan nou met jou aan?  

[Hennie lag so hy kan nie praat nie en hy wys net na die skerm toe. Op die skerm verskyn ‘n 

padbordjie wat die staproete HOLHOEK aandui. Nico begin ook te lag en loop dadelik nader]   
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NICO: Classic....Ons moet hom saam vat... 

HENNIE: Is jy mal in jou kop...Nico, dis nou vir kak soek... hoe wil jy dit doen? Dis ‘n moerse 

bord, nie ‘n fokken fotoraampie nie!  

NICO:  Hier is niemand nie man, kom help my, ons gaan hom moet losskroef...wag, hierso... 

[hy haal ‘n knipmes uit sy gatsak en hulle probeer die bord afkry. Hierdie is ook ‘n skaduspel 

wat plaasvind. Die gehoor sien die twee seuns agter die skerm wat die padbord losskroef. 

Skielik is daar ‘n geweerskoot wat klap en honde wat blaf.] 

NICO:  O fok. Wat die....? Is dit ‘n hond?  

HENNIE: HOL POEPOL!!!   

[Altwee seuns vries vir ‘n oomblik en hardloop dan holderstebolder na die kar, spring in en 

jaag weg terwyl hulle lag en die toeter druk]  

NICO:  Ref hom pappie! (waai by die ruit uit) Sorry Oom!   

HENNIE:  (loer benoud agtertoe) Ry Nerd, fok, netnou skiet hy weer!  

NICO: (lag lekker) Relax man! Hy is ‘n ou ballie. Hy kan lankal nie meer skiet nie. As hy en sy 

vrou seks het skiet hy seker net babapoeier... 

HENNIE:  (lag lekker en sit moeg agteroor) Jis dit was.... 

GELYK:  Fucking crazy!  

HENNIE:  (nog uitasem) Jy weet jy is heeltemal van jou kop af? ‘n Mens moet life insurance 

uitneem as jy met jou wil vriende wees...fok, dit was close.... 
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NICO:  (lag) Jis Moffie, maar jy kan hol hoor! Die oom het seker gedink dit is een van sy 

volstruise wat oor die draad gespring het...bliksem...(lag weer) ‘n Mens het net bene gesien! 

Jy het gelyk soos ‘n Daddy-long-leg wat DOOM geruik het...classic!  

HENNIE: (lag saam) Jou hol man! Jy het nogsteeds my ass gekick...Bliksem broer, maar jy 

kan hardloop....ek sweer jy pis Energade... 

NICO:  (lag vir hom) Ek doen! Jy is nog nat agter kieliebakke en kuite moffie...jy maar kom vir 

extra klasse, ek sal vir jou ‘n bietjie afslag gee....Weet  jy hoekom hardloop ek so vinnig? 

Want....? 

HENNIE: (kyk vir hom) jy verloor nooit nie...I know... 

[daar volg ‘n stilte en skielik breek Hennie uit die toneel uit en praat direk met die gehoor. 

Hierdie vertelling vorm ‘n backflash van wat gebeur het.  Terwyl Hennie die storie vertel 

bestuur Nico steeds verder. Gedurende die een vertelling word projeksies/kort film gebruik 

om die storie verder te vertel] 

HENNIE:  (sit ‘n oomblik en kyk na Nico wat sit en bestuur) Daar is een dag waaroor ons 

nooit praat nie. Die dag van die atletiek. Ons was altwee in Standerd 8. Daai jaar was die jaar 

toe ek SA-kleure vir hoogspring gekry het. Ek was kak fiks en Nico, wel Nico het toe net 

begin om langafstande te doen. Atletiek was MAL lekker! Dit is my en Nico se bonding time.  

Hy het in die middae saam met my kom oefen, sommer net vir die lekkerte, want dit was 

baie boring om so alleen te draf. En toe byt die jogbug hom en ek stel voor ons skryf in vir 

die 1500. Sommer net vir die lekkerte.  Ek was op daardie stadium baie fikser as Nico, maar 

Nico kon move soos ‘n JET, that’s for sure... 

Die paviljoen was vol mense, die kinders het die usual kak songs soos We will rock you en 

Jamblikke Visblikke gesing...(Queen – We will rock you begin speel)  ek en Nico het die 

heeltyd kop-aan-kop gebly met die eerste ronde, met die tweede een het Nico begin 

pace...ek het nog vir hom gesê moenie te vinnig begin sprint nie, dink stamina vir die eerste 

twee rondes, drie tel spoed op, vier loop oop soos stroop...Ons was ver voor die ander.  

Veral Nico. Hy was heelvoor. Maar Nico het te vinnig begin pace...ek het teruggeval en my 

ritme gehou en die heeltyd gekyk waar is Nico.  
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Hy was vinnig moeg, ek het agter hom gebly, maar kort-kort het hy weer gesprint, sy ritme 

was heeltemal opgefok.  Teen ronde vier was hy fucked. Toe ek langs hom kom het trane 

teen sy nek afgeloop...Ek het hom verby gevat en begin sprint...en toe ek weer sien is hy 

vlak agter my...maar hy was net te moeg....Ek het afgeslack. Ek het geweet wat hierdie wen 

vir Nico sou beteken. Ek wou hê hy moes wen.  Ek het al hoe stadiger gedraf...Nico het nie 

gekom nie, hy moes al lankal verby gekom het. Ons was 50 meter voor die finish...Ek het 

omgekyk, ek was bang Nico het ‘n kramp gekry...Toe ek omkyk het hy net daar gestaan. Hy 

het net daar gestaan en kyk.  [wanneer die projeksies/kort film begin sit albei akteurs net in 

die motor. Hennie kyk uit by die ruit en Nico bestuur] 

Video clip 1:  Paviljoene, skoolkinders en ouers is sigbaar in die agtergrond, We will 

rock you speel steeds en daar is gedurig afkondigings van sport-items waarvoor 

leerlinge moet kom aanmeld. Die toneel word uit uit Hennie se oogpunt geskiet.  

Wanneer die toneel begin sien ons vir Nico in sy sportklere. Hy is rooi in die gesig en 

hy het gehuil.  Hennie se stem is hoorbaar:  

HENNIE:  Nico...Nico is jy fine? Nico wat is fout?  

NICO:  (afgemete) Hoekom het jy gestop?  

HENNIE: Ek het nie gestop nie...wat die hel gaan aan met jou? Nico kom... 

NICO: Moenie kak praat nie Hennie. Ek vra hoekom het jy gestop.  

HENNIE: Jy het gestop, nie ek nie! Seblief Nerd...kom ons finish hom.  

NICO: Jy het afgeslack, want jy het geweet ek is moeg.  

HENNIE: Ag what the fuck ever...ek het nie...Nico. Shit bra, die mense kyk.  

NICO: (kom dreigend nader) Hennie, moenie vandag vir my lieg nie. Het jy of het jy 

nie afgeslack sodat ek kon wen nie.  

HENNIE: Nerd...seblief ou. Ek het net gedink jy sou... 

NICO: So jy het?  

HENNIE: Miskien... 

NICO: (draai om en loop in die ander rigting, weg van die wenstreep af)  

HENNIE: (hardloop agter hom aan) Nico! Hey Nico...hey, wat doen jy nou? (hy vat 

aan sy skouer) Nico. Wag.... 

[Nico vlieg om en slaan vir Hennie op die neus. Daar word net gesien hoe die kamera 

kant toe val en die gras is sigbaar] 
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NICO: Jou doos. Ek is niemand se charity case nie okay! Niemand sin nie! Ek kan op 

my eie regkom. Ek het jou nie fokken nodig nie Hennie! Jy is nie my pa nie.  

HENNIE: Nico... ek wou maar net.... 

NICO: (draai om) Ek verloor nooit nie. Maar die dag as ek wel verloor...at least keep 

it fair.... 

Nico verdwyn tussen die skoolkinders en skielik sien ons klomp voete van 

onderwysers en kinders, hande wat ys en water nader bring. Dan word alles swart.  

 

HENNIE: (daar is ‘n oomblik van stilte en dan vra Hennie sag) Nico... 

NICO: Mmmmm... 

HENNIE: Onthou jy daai dag...van die atletiek... 

NICO: (glimlag) Shit Moffie, daar was so baie kere dat ek jou ass gekick het, ek het ophou 

tel...Mmmm, 2009, 2010, 2011, 2012...o ja en 2013...Ja, pretty much al die kere...so na 

watter jaartal verwys jy dat ek net gou in my argiewe gaan opslaan ek kyk watter presiese 

dag dit was wat ek stront in jou oë geskop het met die... 

HENNIE: (val hom in die rede) Jy weet van watter dag ek praat...Toe ons in St.8 was met 

die... 

NICO:  (sy gesig raak strak) 1500 meter... 

HENNIE: Jip.  

NICO: (stilte volg) Ag Moffie, vergeet daarvan... 

HENNIE: Ek kan nie Nico. Ek wil weet wat het daai dag gebeur?  

NICO: Dit was niks. Ek was net afgepiss. 

HENNIE: Maar hoekom?  
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NICO:  Ag fok Hennie, hou op nag! Ek sê mos nou ek was net afgepiss. (glimlag en probeer 

die onderwerp verander) Ek het daai dag my periods gehad okay...Dit is my beste, onthou jy 

as die girls nie wou L.O doen nie dan het hulle altyd vir Juffrou Visser gesê: “Skies juffrou, 

maar my ouma het kom kuier met die rooi karretjie..” Wat die moer beteken dit? Ek het op 

‘n stadium gedink, het almal se fokken oumas rooi karretjies waarmee hulle op vacation 

gaan?  

HENNIE:  Fokkit, moet jy altyd van alles ‘n joke maak? Ek wil weet hoekom was jy so kwaad? 

NICO: Wil jy regtig weet Hennie? Want jy het my laat voel soos ‘n charity case.  

HENNIE:  Maar jy weet tog ek het dit nie so bedoel nie.  

NICO: Ek het myself na daai dag belowe – ek sal nooit ooit enige guns of geld of wat die 

moer ookal van enige iemand vat nie.  So skuld ek niemand niks nie. Ek kan op my eie cope.  

HENNIE:  Na watter dag?  

NICO: Die dag met oom Deon en my ma... 

HENNIE: Huh? Waarvan praat jy? Jy het my nog nooit gesê van iets wat tussen hulle... 

NICO: (kwaad) Wat sou dit help Hennie...My ma het besluit sy trou met die doos. That’s it. 

Ek kon niks doen nie. Ook nie daai dag nie. Ek was te klein. Fok, as hy dit ooit weer moet try 

sal ek hom vrek maak.  

HENNIE:  Het hy haar... 

NICO:  Gebliksem. Jip. I guess dit is seker van daar waar daai kak sê-ding : die liefde maak 

seer  vandaan kom.  Hy het haar seer gemaak. So seer dat sy moes hospitaal toe.  Haar 

pankreas het gebars...die drukking was te veel, en ag fok, ek kan nie onthou nie...ek was tien 

Hennie. Tien. Wat die fok weet jy van liefde as jy tien jaar oud is.  Hulle was in die kombuis. 

Ek het gehoor hulle baklei alweer. Hy het op haar geskree en gesê sy is ‘n hoer wat net by 

hom slaap om geld uit sy gat uit te trek...ek het die eerste klappe gehoor. Ek wou hom 

doodbliksem. Toe ek in die kombuis in hardloop het hy gestaan met my krieketbat, die 

bliksemse bat wat Graeme Smith nog geteken het.  Hy het my teen my oor geklap en 

geskree: “kyk hier, ‘n goedkoop hoer se kind. Ek maak nie ‘n ander man se kak groot nie. Hy 

is nie my charity case nie...hy kry fokkol, hoor jy my snotneus...fokkol.  As jy sakgeld soek 

gaan vra jou regte pa...as jy ooit weet wie hy is.”    
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HENNIE: (sit verslae na hom en luister) Die doos.  

NICO:  En daai dag het ek vir myself twee dinge belowe. Ek sou nooit weer aan ‘n krieketbat 

vat nie. En ek sal nooit ooit enige iets vir daai stuk kak iets in my lewe vra nie. Ek vrek liewer 

van die honger as om hom ooit vir iets te vra.   

HENNIE: En jou swottings? Wie betaal dit?  

NICO:  Ekself. Dit is hoekom ek begin leer het sodat ek kan fokkof  uit hierdie shithole. 

Moerse beurs gekry. Hoe verder ek van hulle af weg is, hoe beter. En tussen ons en die Kaap 

lê daar ‘n paar duisend kilos.  

HENNIE:  Shit....Sorry Nerd, ek het nie geweet jy... 

NICO:  Ag dis cool. Dis lank terug. Ek sien nogal uit na volgende jaar. Dit gaan maar pretty 

boring wees sonder jou daar.  Ek sal vir jou maar so nou en dan iver the tiger oor speaker 

phone speel... 

HENNIE:  Ag fok, hou nou op. Jy maak my depro. Inelkgeval jy gaan so besig wees om lyke se 

holle toe te werk jy gaan nie eers tyd kry vir iver the tiger nie.  

NICO:  Jip. Dis kak. Moerse beurs en ek kan nie eers doen wat ek wil fokken doen nie.  

HENNIE: Dude, mens kry nie B.A graad in Guitar Hero nie.  

NICO: Nee poepol! Musiek. (kyk by die venster uit) Weet jy hoe voel dit as jy daardie klanke 

uit jou vingers laat kom Hennie...dis unreal. Jy kan nie glo dit wat jy hoor kom van die stings 

en chords tussen jou vingers nie...Dit was my ultimate dream...om eendag voor duisende 

mense te staan...net ek en my kitaar...en die crowd wat saam breath soos een moerse 

body... 

HENNIE:  Jy wou musiek gaan swot het?  

NICO: Jip.  

HENNIE: Nou fok Nico, doen dit! Dit is afterall jou geld. Dis jou fokken lewe.  

NICO:  Dokters maak geld Moffie.  Niemand kan ‘n bestaan maak deur te sing nie...wel tensy 

jy Jurie Els is...jis, Afrikaners laat my kots.  Skryf ‘n song met kak lyrics in paarrym...iets soos: 

vat aan haar tietie, daar tussen die riete, sy vry te lekker, sy skiet my cracker...Belaglik.  
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HENNIE:  (begin te lag) Jy is nogal good. Ek belowe plegtig dat ek die eerste een wees wat 

jou cd sal koop. Ek kan al die cover sien:  ‘n Nerd kan ook flirt...lekker skommel-sokkie-

troue-treffers gesing deur Nico Kruger. 

NICO:  (lag) Nogal catchy...Ek sal jou my Manager maak. Dan kan ons onderaan skryf – 

trotse produk van die Boere-moffie.  

[hulle lag lekker en Nico staar by die ruit uit] 

NICO: Dit gaan regtig nogal pretty shitty wees sonder jou buddy...hey! Ek het ‘n shit hot 

idea.... 

HENNIE: (rol sy oë) O my fok, hier kom dit nou.  

NICO: Nee, maar serious. Hoekom wil jy ‘n beesboer of ‘n mielieboer of ‘n lusernboer...fok, 

waarmee boer julle?  

HENNIE: (lag) Beeste Nerd.  

NICO: Okay, cool, hoekom wil jy ‘n beesboer word Moffie. Hoekom word jy nie ‘n wynboer 

nie? Weet jy hoeveel Randellas maak daai ouens en hulle het ‘n royal time! Ek bedoel jy 

loop net daar tussen jou wynvaatjies rond, snuif so nou en dan in een en sê (maak sy stem 

baie aansitterig) die rooi wyn ruik soos amandels, frambose en nat grond en die wit wyn ruik 

soos appelkose, bloeisels en tiete...ag fok ek weet nie...ag toe Hennie man! Kom saam Kaap 

toe!  

HENNIE:  (hy glimlag halfhartig en kyk dan by die ruit uit) Ek wens ek kon Nico.  Fok. Ek wens 

ek kon.  

NICO:  Hoekom kan jy nie!? Jy wil tog after all gaan boer wil jy nie? 

HENNIE:  Ek het die plaas ge-erf Nico. Ek moet op daardie grond boer. Dis my erfporsie.   

NICO:  Dit is maar ‘n pretty kak erfporsie daai! Wie soek ‘n stuk Sahara in die Vrystaat as jy 

‘n wingerd in die Kaap kan kry!? Kom nou Hennie. Verkoop die plaas, vat die geld en fokkof. 

Jou pa sal anyway nie mind nie, hy maak in elkgeval of jy sy voorman is, fok, ek is surprised 

jy het nog nie uitgetrek strooise toe en jou naam en van verander na Fielamon Komotie nie! 

(begin droom) Dan kry ons vir ons ‘n bachelors pad, met ‘n stoep en ‘n befokte view, met 

Tassenberg en Mincemate op die stoep, en lekker parties in die Bos en... 
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HENNIE: My pa is besig om dood te gaan.  

NICO:  (hy skrik) Wag....wat sê jy?  

HENNIE: (kyk af) Hy is besig om dood te gaan Nico.  

NICO: (geskok) Maar wat? Hoe? Ek verstaan nie? Wanneer het julle gehoor... 

HENNIE:  Hy is moerse siek. Kanker. Ons weet al lank. Die dokters het vir my ma gesê daar is 

niks wat hulle vir hom kan doen nie, dit is te ver verspreid. Sy due date was al vyf jaar 

terug...(glimlag)  My ma sê sy dink hy wag net nog so bietjie om te kyk of ek weet wat ek 

doen,  dat ek nie die plaas heeltemal deur my gat gaan trek nie... 

NICO: Maar hoekom kry jy die plaas?  

HENNIE: Ek is enigste seun wat oor is. Marius en Divan het hulle eie lewens en kinders. Ek is 

die laaste seun wat die plaas moet erf. Verstaan jy nou hoekom ek nie kan relax nie 

buddy...ek boer al van daai dag wat ons gehoor het my pa is terminaal. Ek is nog altyd die 

een wat die worry-werk in ons huis moet doen.  

NICO:  Maar Hennie, hoekom sê jy hulle nie? 

HENNIE:  Wat? Dat ek sport wil gaan swot?  

NICO:  Ja fok. Wie het nounou gesê dit is afterall jou fokken lewe?   

HENNIE:  Die lewe is nie ‘n Operah Winfrey Show nie Nico. Nie almal kry ‘n voucher onder 

die seat wat sê: Congratulations you have just won a new fucking life nie nie.  Die plaas is 

klaar op my naam gesit.  

NICO: Hoe lank weet julle al?  

HENNIE:  Toe ek in St. 3 was is hy gediagnoseer.  

NICO:  Shit, dis al sewe jaar.  

HENNIE:  Jip. Sewe jaar kan lank raak Nerd. Sewe jaar kan fokken lank raak. En dit is die 

weirdste gevoel...as ek hoogspring vergeet ek als...dit is amazing...Nico, dit voel of jy vir 

daardie drie sekondes vlieg, of jy in daardie 3 sekondes airborn is en van alles kan vergeet, 

want daar is niks swaars wat jou op hierdie kak plek vasplak nie.... 

NICO:  En jou ma en Aletta? Hoe vat hulle dit?  
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HENNIE:  Ag ons het geleer cope met dit. Die ergste is om hom nou so te sien. Heerlikheid 

Nico...om siek te wees lyk nie soos die ouens op Greys Anatomy nie. Ek haat dit om my pa so 

te sien. Hy is nie eers meer bruin gebrand nie, hy is deurskynend. Soos ‘n fokken spook.  En 

Aletta...Aletta freak uit. Ek sal nooit haar pa kan wees nie Nico. Ek sal altyd haar boetie bly.  

NICO: Hennie, ek...ek wens ek het vroeër geweet.  

HENNIE:  (snuif) Dis cool. Shame, ek het haar gepromise ek sal haar eendag inloop in die 

kerk. En laat Divan of Marius dit nou net try doen bliksem ek hulle voortande uit!  

NICO: (begin lag) Kan jy dink! Dit sal kak snaaks wees! Dan kan ons hulle met shoepolish wit 

en blou smeer soos die Kaapse Klopse! (begin sing met ‘n swaar kleurling-aksent) Stap 

saam, Stap saam deur my lewe, Stap saam deur Hanoverstraat, as die moppies met die 

kaparangs daar saamkom, môre gaat ons seaside toe... 

HENNIE:  (begin saam sing) Beestepote en lekker afvaltjie, kry ons Hanoverstraat, as die 

pappie maar ons nommertjie uithaal, dan hoor ons weer die oubaas praat... 

NICO:  Kadoesie sê die wind waai tot onder in die Kaap en die Nonnies swaai die lyfies dat 

die kraaie gaap.  Stap net ‘n entjie en ek wys jou waar die Kaap... 

GELYK:  Hier bo en onder langs my in Hanoverstraat!  

HENNIE: (begin te lag) Fok Nerd, jy klink al nes ‘n regte Capie!  

NICO:  Hey! Vir al wat jy weet was Harry-die-standloper my oer-oupa grootjie... 

HENNIE: Ek dog Paul Kruger is. 

NICO:  Ag jong, die Krugers het mos maar so bietjie rond geslaap en ingeteel. Ek het so 

bietjie van almal gekry, dit is hoekom ek (skreeu by die ruit uit) fucking crazyyyyyyy is!  

HENNIE:  Ek gaan jou mis Nerd. Volgende jaar gaan maar pretty shitty wees sonder jou.  

NICO:  Hey, ons gaan nog kuier! Ek gaan Kaap toe, nie Kario of Kanada nie. En besides ek kan 

nie wag om jou ass te kick by intervarsity. MOVSIES here we come!  

HENNIE:  Hahahaha! Ja STELLENTOS! Die diepste wat julle kan dink is die diepte van ‘n 

wynglas!  

NICO: Oe...amper vergeet ek om te lag...hahaha...onthou net hierdie famous last words...EK 

VERLOOR... 
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HENNIE: nooit nie...Ja ja whatever... 

NICO:  (skielik ernstig) Nee seriously Hennie...Jy het netnou gesê ek maak van alles ‘n joke, 

maar hieroor joke ek glad nie... 

HENNIE:  Wat?  

NICO:  As daar een ding is wat ek nooit wil verloor nie is dit jou vriendskap buddy...(hou sy 

hand uit)  

HENNIE: Nico?  

NICO:  (vat sy hand en skud dit) Broers tot ons dood gaan. 

HENNIE:  Broers tot ons dood gaan.... 

NICO: (hulle sit ‘n oomblik in stilte en dan lag Nico) Jis ons is depro! Al wat nou moet begin 

speel is (sing uit volle bors) Ons vir jou Suid-Afrikaaaaaaa! Ons vir jou Suid-

Afrikaaaaaaaaaa! Nee fokkit man, gooi vir ons ‘n tune voor ons snot en trane huil... 

HENNIE: Cool...mmm, Queen of Karen?  

NICO: Surprise me.... 

TONEEL 4 

KAREN ZOID – SET OF WHEELS 

[sit Karen Zoid se Set of wheels aan. Hierdie toneel volg weer soos Toneel 3 se begin. Nico 

bestuur hierdie keer en Hennie sit met sy bene voor hom uitgestrek met sy voete op die 

dashboard, hy eet ‘n pak chips. Albei gesels terwyl die musiek deurlopend speel. Gehoor hoef 

nie noodwendig te hoor wat hulle sê nie]  

NICO:  (snuif)  Wat ruik soos poep? Sies Moffie, maak oop ‘n ruit. 

HENNIE: Dis nie poep nie! Dis my chips! Jou asem ruik soos poep man!  

NICO:  Waar kry jy dit?  

HENNIE: (vat ‘n groot hap) Mmmmmmmmmmmm.....Dis nou Padkos Nerd, kos wat mens 

op die pad eet...En nie in 10 sekondes opvreet soos jy nie... 

NICO:  Aaaaagg....Gee vir my ook....asseblief, ek vra mooi....(hy fladder sy ooglede)  
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HENNIE: (druk ‘n chip tussen sy tone en hou dit onder Nico se neus) Sê aaaaaaahhhhh!  

NICO: (begin lag) Fokkof man! Kom nou Moffie, dis lelik om voor honger straatkindertjies te 

eet! 

HENNIE: (hou ‘n chip voor sy mond en ruk dit elke keer weg net voor hy wil hap) Kom nou 

Nerd...hier kom die treintjie, hier kom die treintjie...tjoetjoetjoetjoetjoeeeeee.... 

NICO:  Kom nou Hennie...fok man, gee my ‘n bliksemse chip... 

HENNIE:  (begin lag) jy lyk soos ‘n moerse verkleurmannetjie...jou oë dop om elke keer as jy 

jou tong uitsteek... 

NICO:  (kyk skielik op) Wat die fok lê daar voor in die pad?  

HENNIE: (kyk ook op) Waar? Shit, dit lyk soos.... 

[die beeld van die pad ruk skielik gevaarlik en die kar beweeg heen en weer oor die pad] 

NICO:  Glas...SHIT... 

HENNIE:  (praat kalm) Hou net rustig...rustig Nico. Haal jou voet van die briek af, moenie 

petrol of die briek trap nie...hou net die stuurwiel rustig vas...daarsy....en stop.  

[die kar trek van die pad af en die twee seuns klim uit en loop om die kar] 

NICO:  Ag fuck... 

HENNIE: Bliksemse kaffertaxis... 

NICO: Hierdie wiel is moer toe... 

HENNIE:  Jip. Kom ons fix hom gou.  

NICO:  Ek weet nie hoe nie.   

HENNIE:  Wat bedoel jy jy weet nie hoe nie... 

NICO:  Hey! Ek is ‘n dokter nie ‘n panic mechanic nie.... 

HENNIE:  Fok, jy is useless. Het jy die spaarwiel onthou?  

NICO:  Ja Nutsman! Onder die agterseat.  Ek sal vir ons background music maak... 
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[Nico kry sy kitaar en lê op die bonnet en speer air guitar terwyl Hennie sy hemp uittrek en 

die wiel omruil] 

HENNIE:  Kom Patricia Lewis! Ek tel tot drie dan ry ek... 

NICO:  Het jy hom gefix?  

HENNIE: Two ticks... 

NICO: Cool...lets go!  

[hulle spring in die kar. Die projeksie van die pad beweeg weer en Nico maak of hy slaap, die 

gehoor kan sien hoe hy iets skryf en dan teen die agterste ruit plak] 

HENNIE:  Hey! Waarmee is jy besig?  

NICO:  Niks. Ek kry net koeldrank. Soek jy?  

HENNIE: Seblief.  

NICO:  (gee vir hom ‘n blikkie Coke aan) Hier.  

HENNIE: Thanks. (vat ‘n sluk) Jis, is jy nie al gatvol vir Coke nie. Ek het al so ‘n Sugar rush ek 

pis al suikerkristalle. Volgende keer gaan koop ek die koeldrank.  

NICO:  Ag ou moungat! Sigga?  

HENNIE:  Ja gee maar.  

[Nico is nog besig om die sigaret aan te steek dan verskyn daar skielik ‘n kar met ‘n klomp 

meisies van voor af.  Hulle giggel druk die toeter en die beeld verander na ‘n skoot vanuit die 

agterste ruit.  Soos die kar wegry flash die een meisie haar boobs vir hulle] 

NICO: WHAM-BAM! Check daai tiete mam!  

HENNIE:  (kyk in sy truspieëljie, sy mond hang oop)  Wat die moer het nou net gebeur? Het 

jy dit gesien?  

NICO:  (bars uit van die lag) Dit het gewerk! Dit het gewerk! Ek is ‘n fokken genius pappie!  

HENNIE:  (sit verslae) Wat bedoel jy dit het gewerk?  

NICO:  Die sign.  
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HENNIE:  Huh?  

NICO:  (wys na die agterste ruit) Die sign...Ek het ‘n sign gemaak...soos in die movies. 

HENNIE:  (kyk weer in sy truspieëljie en probeer lees)  Wat staan op dit?  

NICO:  Druk die toeter en wys jou tiete... 

HENNIE: Nico is jy van jou kop af...haal dadelik die fokken ding af!  

NICO:  We are SO gonna get laid! WHOOOO-HOOOO!  

HENNIE:  In die tronk ja! As ons verkrag word! Shit Nerd, netnou trek die polisie ons af. Gou 

Nico...fok, hier kom ‘n kar...NICO!  

[Op die projeksie verskyn nog ‘n kar. Die keer met ‘n gesin in. Die pa kyk verslae agtertoe en 

die ma druk die dogter se oë toe] 

NICO:  (trek sy broek af en gooi ‘n brownie) Lekker tannie! Soek jou dogter nie ‘n lift nie!  

HENNIE: (pluk hom aan sy hemp terug in die kar) Fok ou. Is jy mal?  

NICO: Nope. Ek is op vakansie! MATRIEKVAKANSIE PAPPIEEEEEEEEEEE!  (gaan sit uitasem en 

kyk na Hennie wat steeds nie kan glo wat hy gesien het nie)  Hou op grin.  

HENNIE:  (glimlag) Ek grin nie.  

NICO:  Jy beter jou eerste laaitie na my vernoem,  

HENNIE:  (begin lag) En hom scar for life! NO WAY! En besides hoekom sal ek dit wil doen?  

NICO:  Want as dit nie vir my was nie het jy nooit eers geweet wat is seks nie. 

HENNIE:  Hahahaha....Groot bek!  

NICO:  G-string rek.... 

HENNIE:  Tripple nipple... 

NICO:  Skollie tollie!  

[hulle lag en Hennie vryf moeg oor sy oë.] 

HENNIE:  Ek vat vyf...kom, jou beurt.  
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NICO:  Shot.  

[die beeldmateriaal van die projeksie wys dat die motor stop. Albei seuns klim uit, rek 

hulleself uit en ruil dan plekke] 

NICO:  Hoe ver is ons nog van die see af?  

HENNIE:  Nog so 130km...Shit, ek kan al die see ruik... 

NICO:  Jy ruik jou bo-lip man!  

HENNIE:  Al wat ek sê is 14... 

NICO:  14 wat?  

HENNIE:  14 Drinks. Jy het al 14 songs gelike van Karen, so dit is gelyk aan 14 drinks... 

NICO:  Hey, maar dis unfair. Ons luister nog die heeltyd jou cd’s!  

HENNIE:  If you snooze you loose your booze.... 

NICO:  (begin lag) Lekker windgat nê!  

HENNIE:  Wat kan ek sê Nico...watch and learn baby...watch and learn...Luister, maak my 

wakker as ons daar is.  

NICO:  Cool. Ek sal.  

HENNIE:  (draai op sy sy, daar volg ‘n stilte en dan mompel hy) En jy mag maar Karen op sit, 

dit is nou nie asof jy dit skelm kan doen terwyl ek slaap nie. 

NICO: Hoekom nie?  

HENNIE:  Nerd, jy is so doof, die musiek speel anyway kliphard.  

NICO:  Ja maar ek... 

HENNIE:  Moenie stres nie, ek het gestop by 14 drinks. Daar is nog twee cd’s oor wat ek 

weet jy gaan love...en as jy hulle deurgeluister gaan jy bankrot wees dan moet ek jou 

anyway stick. 

NICO:  Thanks dude.  
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HENNIE:  Plesier. Check jou by die see.  

NICO:  Shure.  

TONEEL 5  

Nico ry vir ‘n rukkie in stilte. Dit word donkerder. Die motor se kopligte gaan aan – twee 

soekflitse wat voor aan die neus van die motor vasgemonteer is. Nico vroetel met die cd-

speler en Karen se Ek wil hê jy moet saamsing begin te speel.  Nico kyk na Hennie en 

glimlag. Hy kry ‘n strooitjie en krap en kielie Hennie se oor. Hennie mompel iets en draai vies 

om.  Nico vryf oor sy oë, hy is moeg, hy knip hulle vinnig na mekaar en vryf oor sy gesig. Hy 

besluit om te rook en haal ‘n sigaret uit sy pakkie uit. Hy sit die sigaret in sy mond en vryf 

weer oor sy oë. Hy krap rond en soek vir die lighter.  Nico kyk vir ‘n oomblik af en wanneer 

hy opkyk is daar twee kopligte wat skielik van vooraf uit die donker in hulle baan op hulle 

motor afry. Nico skrik en pluk aan die stuurwiel.  Die beeldmateriaal/projeksies wys hoe die 

motor rol, slegs die pad, gras ensovoorts wat rol is sigbaar, asof dit van binne die motor 

gesien word.  Projeksies – fotos van Hennie en Nico, trip down memorylane, van seuntjies tot 

tot matriekseuns. 

  Ongelukstoneel   -    

In hierdie toneel rol die motor op die verhoog werklik. Daar word gebruik gebruik gemaak 

van ‘n stoboskoop om die illusie van rukkerige bewegings te skep. Die twee spelers sal 

gechoreografeer word, sodat beide spelers hul ligame en momentum gebruik om die motor 

te laat kantel.  Wanneer die stroboskoop afgaan, gaan die ligte aan. Stof hang oor die wrak 

van die motor en alles wat in die motor was  lê oor die verhoog besaai bv. slaapsakke, klere, 

koeldrankblikkies ensovoorts.  Die stof word geskep deur kalk te gebruik. Die kalk word in 

“pockets”   in die binnekant, onder die dak van die motor vasgemaak.  Hennie lê op sy maag 

Prompside – gesig weggekeer van gehoor. Nico steier verbouereerd uit die wrak uit. Hy soek 

na Hennie. In hierdie toneel word geen dialoog gebruik nie. Slegs die lied van Karen Zoid 

speel deurlopend deur hierdie toneel en word ook gebruik as scenechange music. 

Wanneer Nico vir Hennie vind kniel hy by hom. Die gehoor kan sien hoe Nico roep en huil en 

skree, maar geen klank word gehoor nie, slegs die beweging van sy mond en sy lippe.  
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 *NB!   Gedurende die rol van motor en die stroboskoop, word ‘n body dummy  (‘n speler  

wat baie soos die akteur lyk wat die rol van Hennie vertolk) op die verhoog geplaas as die 

dooie Hennie.  Wanneer die ligte aangaan en Nico vir Hennie kry, sit die regte Hennie rustig 

teen die wiel van die motor, staan of kniel langs Nico en wanneer Nico skreeu, gaan staan hy 

agter hom en hou hom vas asof hy hom troos.  Ligte uit en toneelverandering vind plaas.  

Motor word van die verhoog af gestoot terwyl die musiek steeds speel  en slegs OP-side word weer 

gepreset soos in Toneel 1, sodat dit weer Hennie se kamer vorm.  

TONEEL 6 

[wanneer die ligte aangaan is OP-side weer gepreset soos in Toneel 1. Dit vorm weer Hennie 

se kamer. Al wat daar staan is die poef en die twee gemerkte bokse. Nico sit op die poef.  

Vangelis – Missing begin te speel] 

NICO:  Ek moes vandag in die kerk praat.  (lag) Jou bliksem. Ek het so gehakkel van stres en 

van hartseer wees, dit het geklink soos my eerste st. 1 Afrikaanse mondeling.  Jy het nog jou 

hand opgesteek en vir die juffrou gesê:  “Juffrou, juffrou, hy klink soos my pa se bakkie as hy 

nie diesel in het nie.  Wil juffrou nie vir hom bietjie ingooi dat hy gladder kan praat nie toe?”  

Poepol.  Die kerk was vol. Almal was daar.  Selfs Dirk en Arno-hulle.  Niemand het toe gaan 

Party Bus nie.  Meneer Volschenk het ook gespeech, shame, hy het so gehuil sy boepie het 

amper die blommerangskikking omgestamp.  Jou ma is fine. Ek dink sy stres op die oomblik 

meer oor jou pa.  Jou pa is baie hartseer Moffie.  Hulle het hom spesiaal met ‘n ambulans 

kerk toe laat kom.  Hy het heelvoor gesit met sy suurstof-masjientjie en jou ma moes hom 

help om regop te staan toe die Dominee die onse Vader begin sing, hy het so gesnik hulle 

moes vir hom water bring.  Jou sussie huil die heeltyd, jy was toe verkeerd, sy was glad nie 

kwaad oor haar Zoid-cd’s nie.  Die een is fuckies, maar die ander een en die een in die front 

loader makeer niks.  Ek het jou spykerskoene saam in die kis gesit vir incase jy hulle nodig 

het....(begin te huil) Ek is jammer Hennie....toe ek weer sien toe is die kar voor my...ek moes 

uitswaai anders...anders was dit dalk ons altwee...Ek...Ek gaan jou mis Moffie. Dit is regtig 

pretty shitty sonder jou. En as jy dit so wil hê sal ek vir Aletta eendag inloop in die kerk in. Jy 

was afterall my boeta ook...Ek weet nie of gaan kan cope nie Hennie. Jy was reg, die lewe is 

nie ‘n Operah Winfrey-show nie.  Nie almal kry ‘n voucher onder die seat wat sê: 

Congratulations you have just won a new fucking life nie nie.  Ek is jammer ons kon toe nooit 

by die see uit kom nie....(praat moeilik tussen die trane deur) 
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 En ek is jammer ek het vir jou gelieg....Ek het gesê ek verloor nooit nie....en as ek die dag 

verloor, at least just keep it fair...Ek het gesê Broers tot ons doodgaan en ek het gecheat, 

want hier sit ek nou in jou fokken kamer en ek weet nie waar jy is nie. (sien die foto raak in 

die KOVSIES-boks en haal hom uit, hy lag)  Shit Hennie, kyk hoe lyk my gesig! (wys die foto 

vir die gehoor) Check dit uit! Ek is so rooi soos ‘n Ocean Basket Prawn...(kyk rond in die 

kamer) Ek het kom groet Hennie...(haal sy foon uit sy sak uit) Ek gaan tot drie tel dan bel 

ek...1, 2, 3....(hy druk die knoppie en bel, skielik lui Hennie se foon. Nico haal dit uit sy eie 

broeksak. Hy staan met die twee fone, terwyl Hennie se foon steeds lui) Hennie...(begin huil) 

Antwoord net ‘n slag jou bliksemse foon....(skreeu) HENNIE!  (ligte uit)  

DIE EINDE  

Curtain call – Karen Zoid Ek wil hê jy moet saamsing 

 

 

 

 

 


