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INLEIDING: Lang storie kort ...  

 

REGISSEUR 

Wel? Enige vrae? Julle het tog almal die draaiboek gelees ... soos ek gevra het? Ja?  

 

Nie. So dis hoe dit gaan wees. Fine. Sit dan maar terug. Asseblief. 

Laat EK al die werk doen. 

 

Is almal darem hier ... wat hier MOET wees? Kameraspan? Hande op mense! 

Beligting, klank, make up, kostuums ... akteurs?  

 

Van julle mag dalk wonder hoekom ek julle ‘kosbare’ tyd mors met hierdie sirkus. 

Eenvoudig ... as skrywer EN regisseur van die film wil ek seker maak dat elkeen van 

julle presies weet HOE die ‘prentjie’ in my kop lyk ... vóór ons môreoggend hierdie 

film (Affairs vir Domkoppe 2) begin skiet. 

 

Make up en kostuum mense ... aangesien julle NIE die draaiboek gelees het nie ... 

luister mooi. Elkeen van die hoofrolle moet iewers in hul gesig en kostuum ‘n 

suggestie hê van een of ander “riller” karakter. Ja ... ons maak ŉ horror movie. 

 

Die mans moet wissel tussen legendariese monsters soos Frankenstein se monster, 

weerwolwe, zombies, Gert van Rooyen ... Kont Dracula.  

 

Die vrouens moet wissel tussen berugte “donker” feekse soos Daisy de Melker, Antjie 

Somers, Jurie Els ... Winnie Mandela.  

 

Gepraat van “donker” ... ek maak die film in swart en wit. Swart & wit pas lekker by 

die ‘riller’ tema én Absa gee NET vir my geld omdat 51% van die fliek ... swart is.  

 

Die bloed in my fliek bly egter rooi, want swart en wit bloei nog steeds rooi. Dis 

DIEP ... ek gee julle ŉ oomblik vir refleksie en introspeksie.  

 

Een en ander oor die karakters in die film. 

 

Om verwarring te voorkom ... en sodat julle sommer dadelik ŉ GESIG by die karakter 

kan plaas ... is die karakternaam ... OOK sommer die akteur wat die rol gaan vertolk 

se naam. So: Tobie Cronjé speel die karakter: TOBIE ... Lizz Meiring speel die 

karakter ... LIZZ en so meer.  

 

Onthou, ek is net ŉ regisseur, NIE ŉ ‘akteur’ nie ... so ek WORD nie die karakters nie 

... ek WYS bloot vir julle die karakters ... ek demonstreer hul karaktertrekke. 

 

STEVE was só ‘n groot treffer in die eerste fliek dat hy nou, in die opvolg, die “held” 

speel. Sy karakter begin sterk en onsterflik soos Kont Dracula ... en eindig as ‘n grap, 

‘n bespotting en ‘n teleurstelling ... hoewel hy dit nooit ... OOIT sal erken nie.  

 

Hy klink so: “Hallo-da, dis hoe ek praat, dis hoe my STEM klink ... as ek my STEM 

dik maak ... en maak nie saak hoe moeg, seer, stukkend of halfdood ek in hierdie 

rolprent gaan wees nie ... ek SAL my STEM laat hoor ... of jy nou saam STEM of nie. 

Nee ma’ lekker ... bly julle kon kom. En onthou: STEM Steve!”   
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Ons heldin is DIE FLOOZE, sy speel Steve se eks-skelmpie en sy’s soos ŉ Pitt Bull 

Terrier wat net nie LOS nie ... haar byt is beslis erger as haar blaf.  

 

Sy klink soos ŉ kruising tussen ŉ butch lesbian en Jack Parow. “Ahwê my bra. 

Luister my tjomma, ek skop jou gat, as jy my gat krap ’kay? Da’ gaat jy gabba?” Jab, 

jab, uppercut, P.K pappie! En as jy nie weet wat ‘n P.K is nie, dan SOEK jy ‘n P.K! 

 

Die slim karakter is TOBIE met ‘n scary Mike Bolhuis table top. Tobie is ŉ geharde 

speurder en ook die enigste polisieman in Mpumalanga wat kan lees en skryf.  

 

Hy praat altyd “polities korrek” en in drie tale ... so hy klink nogal soos ŉ Kulula 

koffie moffie: “Good morning, goeie more, sawubona. Ek praat met die kenmerkende 

lang ken ... bly te kenne. Chicken or beef? Dankie, Thank you. Sharp-sharp. Hamba 

kahle en hou die blik kant bo.” 

 

Ons dom karakter is LIZZ. Sy speel Steve se derde vrou en haar karakter is baie soos 

Johan Stemmet ... erg irriterend en eintlik eers draaglik na ‘n harde klap.  

 

Sy klink altyd asof sy met ‘n klein hondjie praat: “Ag jittetjie tog kyk hoe kyk hulle 

vir my. Kyk net hoe kyk hulle vir my. Te oulik mamma. Ek voel kompleet soos 

kykNET want almal kyk-net vir my.” 

 

Die geskeide alkoholis word gespeel deur HANNES (Die Grotman) MULLER. Hy 

klink dronk selfs al is hy nugter. “Dag. Ek is ŉ stand up komediant ... so ek dink ek is 

slimmer en cooler as julle almal ... en my gunsteling woord is fokof ... wat toevallig 

ook my gunsteling ‘aksie’ is ... so ek gaan nou fokof.” 

 

En laastens: Ons ‘antiheld’ word vertolk deur CASPER. Hy speel die rol van ŉ oulike 

transvestiet. ŉ Transvestiet met ernstige antisosiale gedrags-afwykings en ‘n 

besondere voorliefde vir boerewors.   

 

So, bedags is hy ‘n gesoute slagter ... en saans is Casper ‘n sexy en liefdevolle 

SHALEEN ... “I’m your number ONE fan Steve ... Shaleen en Steve for ever … until 

DEATH does us part!  Ek mind nie dat jy ‘n racist is nie … regtig … ek doen nie. It’s 

true. Gee da’ ‘n soentjie man ... moenie so stuck-up weesie.”  

 

Terloops, as daar DALK iets OOREENSTEM met ENIGE iets in ENIGE van die 

akteurs se “regte” lewens ... is dit bloot toevallig, regtig. Dit klink dalk aspris en in 

swak smaak ... maar nou ja, as dit nie vir ‘swak smaak’ was nie ... was julle nie nou 

hier nie.  

 

Ek gaan nou vir julle die film visualiseer ... uitspeel ... sodat julle my môre kan help 

om dit te REALISEER. Nou ... aangesien hierdie ŉ “opvolg” is ... begin die film met 

ŉ vinnige recap ... of meer gepas: ŉ vinnige ‘voorspel’ ... van Steve se storie uit die 

vorige film. Hannes Muller doen die voorspel. Soos hy praat verskyn daar sporadies 

terugflitse en ons kleur dit in met lekker makabere Tim Burton tipe animasie en ‘n 

paar skop, skiet en donder special effects.   

 

Raait ... hier gaan ons! Hou kop. Luister mooi ... ek vra vrae na die tyd.  
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Recap ... a.k.a: Voorspel 

 

Maak toe julle oë. Uit die donker doof die beeld geleidelik in. Oë stadig oop ... ons 

sien ‘n mistige kloof . Dis donkermaan ... doodstil. Die kloof is spookagtig ...... die 

mis lê so dik soos room ... jy kan dit met jou hand opskep ... en oor ‘n koek smeer. 

 

Musiek begin sag speel ... Koos Du Plessis. 

 

Op ‘n donker aand diep in Juliemaand 

Op die pad na Nooitgedacht 

Waar twee rotse staan teen die sekelmaan, het ek lank gewag die nag ...  

het ek lank gewag die nag 

  

In die verte hoor ek vier hoewe 

Soos ‘n hartpols diep in die nag 

Dis of die duiwel hom jaag, want die maan sit al laag  

Op die pad na Nooitgedacht 

 

(Swoosh!) Die mis warrel onheilspellend asof daar iemand of IETS vinnig verby 

hardloop (Swoosh!) ... ons sien niks. Dit warrel en skommel weer (Swoosh!) ... Skielik 

is dit pikgietswart donker ... selfs donkerder as donkerste Afrika.  

 

Ons hoor ŉ roggel-hoes ... (hoes) daai besondere taai snotbel en mukus weergawe wat 

net ŉ roker of iemand uit ŉ asbesmyn kan voortbring. (hoes) Wat is dit? Mens ... dier 

... zombie? ‘n Weerwolf!!!  

 

Wye skoot van Hannes (Die weerwolf) Muller ... op die verhoog, hy sukkel om 

staande te bly ... duidelik onsmaaklik dronk en erg afstootlik.  

 

HANNES 

(Hoes) Ja, ja ... haal eers die bottel uit jou eie bek ... voor jy die glas in myne sien. As 

julle hier is om te lag ... is julle op die verkeerde plek. Gaan eerder parlement toe ... 

die grootste grappe is daar! Gepraat van donkies ... vir eens en vir altyd: Mans is NIE 

donkies nie ... want ŉ donkie stamp MOS sy kop net EEN keer! Mans is meer soos 

houtkappers ... daai hardekop voëls wat oor en oor hul koppe stamp! En daar is nie ŉ 

flukser voël ... houtkapper ... as my eks-buddie Steve nie.  

 

Ja nee kyk, Steve is soos ŉ Robertson slagter ... moerse trots op sy wors ... en ook 

baie billik per kilogram. Maar genoeg oor groot Steve, ek moet julle nou vertel van 

klein Steve. Ons recap voorspel spookstorie gedoente fliek besigheid begin so ... 

 

Eendag lank, lank gelede was daar ŉ pragtige RYK koninkryk ... m.a.w vóór 1994 ... 

met ŉ ‘aantreklike’ blonde prins. Die prins het die hele koninkryk deurkruis ... opsoek 

na ŉ beeldskone maagd ... hy’t haar gevind ... en vlytig verlos van haar kuis las.  

 

Die prins het SO ŉ goeie hart gehad ... dat hy toe sommer die HELE koninkryk se 

maagde van hul ‘kuis las’ verlos het. 
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STEVE   

Hallo-da ... moenie baklei nie meisies ... hier’s genoeg wors vir almal. 

 

Ek WIL met jou trou. Dis net ... wel, ek’s eintlik klaar getroud. Maar hey ... moenie 

dat dit jou pla nie ... want dit pla my boggerôl ... om die waarheid te sê ... 

 

Ek het ŉ GROOT verrassing vir jou ... maak toe jou oë ... ek hoop nie jy’s ‘n 

vegetariër nie. Wat de ... Hey? (Houe!) 

 

REGISSEUR 

Skielik flits ‘n koekroller, ‘n vuis, ‘n knie, ŉ houtkruis, knoffel, ŉ spieël, ŉ harde hou 

op die fontanel. 

 

DOEF! Steve en sy nuutste skelmpie val soos slaggoed. 

 

STEVE 

Uh! 

 

REGISSEUR 

Nabyskoot van Steve se verstarde gesig. (Gesig!) 

 

Rooi hoëhakskoene verskyn voor sy gesig. 

 

Die kamera beweeg stadig op teen twee oulike beentjies ... verby ŉ indrukwekkende 

cleavage ... en fokus op Lizz se cute Liewe Heksie gesiggie. 

 

LIZZ 

Haai oe Blommie ... kyk ... ek het ‘n stoute, stoute, skelm gifappeltjie gevang. 

 

REGISSEUR 

Die volgende tien sekondes gebeur in daai tipiese makabere  

Tim Burton animasie-styl.  

 

Die Flooze sak uit die dak soos die Geelheks ... sy tel Steve se kaal skelmpie 

onderstebo op soos ŉ six pack ... en gooi haar oor die skouer. 

 

Lizz tel vir Steve aan sy rughare op ... en spring op ha besem ... die hekse vlieg die 

nag in met hul ... prooi. Sny na Hannes op die verhoog. 

 

HANNES 

Lizz & die Flooze martel en pynig toe vir Steve ... ja, selfs meer as wat sy musiek ons 

OOIT kon martel en pynig.  

 

Lizz geniet elke oomblik van die WRAAK op haar ontrou eggenoot. Die wraak is so 

soet, so ryk, so lekker ... sy proe dit amper. Deur net daaraan te dink tel sy gewig op.  

 

REGISSEUR 

Sny na ‘n ontstellende terugflits, uit die eerste film, van Steve wat gemartel word. 

Hierdie is NIE vir sensitiewe kykers nie ...   
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STEVE 

Nee Lizz. Nee! Nie ŉ broodmes nie. Jy kan nie WORS met ‘n broodmes sny nie! 

Okay, okay ek erken ek WAS ŉ bleddie pampoen. Spyt kom altyd te laat en in my 

geval: Te fokken veel! Ek ... ek is lief vir jou Lizz. Regte liefde, uit my hart en nie nét 

uit my broek nie! Nee ... sit WEG daai snoeiskêr! Ek smeek jou. Wag, ek sing vir jou 

ŉ song, julle girls like dit mos? ŉ Bietjie Neil Diamond ... en ALMAL weet ek sing 

Neil Diamond ... selfs BETER as Neil Diamond. Hier kom hy: Love on the rocks, 

ain’t no surprise ... just pour me a drink ... and I’ll tell you some lies ...  

 

REGISSEUR 

Lizz druk haar ore toe en roep die Flooze. Die Flooze kom woedend ingestorm. 

 

DIE FLOOZE 

Sharrap! Hou op om friekenwil vir Neil Diamond te verkrag!! Okay my ou ... jy’t 

da’voor gesoek en jy’t da’voor gevra en nou gaan jy dit KRY!  

 

REGISSEUR 

Sy gryp ‘n geroeste knyptang en gee vir Steve ŉ regte Witbank pedicure ... Soos die 

tang se kake om sy groottoonnael sluit ... pleit hy vir oulaas. 

 

STEVE 

Wag, wag nou my Floozie, ek is lief vir jou. Uit my hart ... nie net uit my broek nie! 

Ek skryf vir jou ‘n original song ... ‘n love song ... iets soos pampoen, maar net met ŉ 

ander groente? ŉ Wortel? Ek wéét jy like ŉ wortel? Eina ... um ... ŉ groenboontjie? Jy 

is my groenboontjie nooitjie ... my spinasie hasie! (GIL!) 

 

REGISSEUR 

Die Flooze pluk daai lastige groottoonnael sonder seremonie uit! 

 

DIE FLOOZE 

Ag please man, druk jou love song EN jou hele groentetuin binne in jou friekin 

komposgat in! Oukei? Doen dit Lizz.  

 

REGISSEUR  

Lizz begin ŉ kan petrol uitgooi. Sy strooi dit soos confetti om die bed.  

 

STEVE 

Hey ... wat dink jy DOEN jy vroumens? Weet jy wat KOS petrol?  

 

REGISSEUR 

Shut up! Lizz druk haar vuis in sy mond ... want sy weet dis AL hoe jy Steve Hofmeyr 

kan stil kry ... hy smeek pateties. 

 

STEVE 

Asseblief my liefling ... hey ... ek het dit: Liefling ... ek kan nie sonder jou ...  (Klap!) 

 

REGISSEUR 

Die Flooze klap vir Steve stil. Sny na die vuurhoutjie in Lizz se hand ... die vlam dans 

tergend heen en weer. Die Flooze spoeg ŉ paar laaste verwytende woorde in Steve se 

rigting ...   
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DIE FLOOZE 

Sorrie Steve. Sorrie my ou, maar jy’t my laag gevat tjomma! Ek dog ek’s jou enigste 

adultry ... ma’ toe ek weer check toe side step jy MY en tackle ŉ ANDER chick! Wat 

de flip? Jy speel vuil pel. Ek gee jou ŉ rooi kaart, ma’ jy gaat nie yskas toe nie, jy gaat 

VRIESKAS toe pappie. Game over. Arrie-fokken-warrie ‘buddie’. Doen dit Liz! 

 

REGISSEUR 

Lizz laat val die vuurhoutjie. Ons volg die vuurhoutjie in stadige aksie ... die petrol 

walms ontvlam nog voor jy kan sê ...  supercalifragilisticexpialidocious. ŉ Tornado 

ontwikkel in die middel van die vlam, dit kring uit en suig ŉ klomp meubels vanuit 

die ruimte ... stoele, tafels, beddens ... skielik word die kamera ook ingesuig! Ons 

sirkel in die rondte en word uitgespoeg in ‘n brandende kamer. ŉ Slaapkamer omhul 

in vuur! Hierdie slaapkamer was gewoond aan VUUR. Die vuur, hitte en passie van 

hartstog en ŉ bandelose gebrand, maar helaas, nie eers Steve se brandslang sal 

HIERDIE vuur kan blus nie. Die vlamme lek aan die kamera se lens, deur die lekkery 

sien ons twee naakte lywe wat lê op ŉ King Size ... ŉ ou prins: Prins Steve ... en ŉ 

vars prinses: Prinses Skelmpie. Hulle is vasgebind met sykouse wat wild om hulle 

web soos spinnerakke. Die kamera sukkel nader deur die hitte, die slaapkamer is ‘n 

oond ... ‘n pizza oond met glas en plastiek wat smelt soos Mozzarellakaas. Op die bed 

bak die vars ham en die ou salami goudbruin ... Lizz en die Flooze se wraak special! 

 

FLOOZE 

Jy sê dit pappie! Flippen twee los pizzas vir die prys van EEN ... wat ŉ bargain. 

Revenge is a dish best served BURNED! Kom Lizz. Ons moet gatskoonmaak my 

meisie! 

REGISSEUR 

Lizz en die Flooze maak gatskoon.  

Nabyskoot van Steve wat wakker skrik ... soos iemand wat wakker brand. 

 

STEVE 

Eina.  

REGISSEUR 

Steve ruk-ruk aan die sykous-toue soos Simson van ouds ... die hemelbed se pilare 

tuimel brandend op hom. Hy bulk ŉ vieslike vloekwoord ... terloops, julle kan sélf die 

‘vieslike vloekwoord’ kies ... wat ook al vir JOU ‘n vieslike vloekwoord is ... kies gou 

een, ek gee jou ‘n sekonde. Raait, terug by die aksie. Hy bulk ŉ ‘vieslike vloekwoord’ 

en duik naak deur die vlamme! 

 

STEVE 

Vieslike Vloekwoord!  

 

REGISSEUR 

Al die hare op sy lyf skroei af! Die beeld vries op sy kaal boude ... glad en blink 

gebak soos ŉ Kersfees Gammon.  

 

In swart verskyn die titel van ons fliek: AFFAIRS VIR DOMKOPPE 2 ... In wit 

verskyn die subtitel: EINA ... (Uitroepteken x 3) Goed ... dit was dan die voorspel ... 

lekker morsig en deurmekaar nè. Seker spyt julle het nie die draaiboek gelees nie? 

Toemaar ... alles sal nog SIN maak ... vir party van julle. Ons gaan voort. 
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DIE BEGIN: Hy lewe! 

 

REGISSEUR 

Die letters smelt soos kerswas en drup saam met Steve deur die houtvloer ... Rook en 

roet baan die weg vir ons held wat hard neer plof op die klipvloer van sy wynkelder.  

 

Die vlamme lek en proe aan al sy DUUR wyn. Ons hoor geweerskote soos die bottels 

Dom Perignon een vir een hul proppe skiet!  

 

Steve het ‘n paar lekker brandwonde opgedoen ... hy lyk ... en voel bietjie soos ŉ  

geskroeide pienk marshmallow. Hy mik haastig vir die klein keldervenster want hy 

weet ... as die kas Franse konjak ontplof ... word hy vanaand geflambé. Hy breek die 

venster met sy manlike elmboog!  

 

Soos hy begin uitklim sien hy ‘n streepsak met kontant ... kontant wat hy vir die 

ontvanger weggesteek het ... hy wik nie en hy weeg nie ... hy hardloop dadelik om die 

geld gierig te gryp. Nét voor hy dit optel ... ontplof die konjak en die kelder verlig 

soos die poorte van die hemel ... Steve bulk ‘n vieslike vloekwoord en duik vir die 

venstertjie. 

 

STEVE 

Vieslike Vloekwoord!  

 

REGISSEUR 

Die geweld van die ontploffing het hom deur die venstertjie gedruk soos mince uit ‘n 

vleismeul ... maar hy lewe ... al lyk hy nou soos iets tussen Frankenstein se monster en 

‘n tamatiebredie. Hoor julle make up mense ... ŉ tamatiebredie! Die geld in die 

streepsak het als DOELLOOS verbrand ... wat in elk geval sou gebeur het ... as die 

geld by SARS uitgekom het. 

 

Steve sleep homself oor die grond, klippe en duwweltjies in die rigting van 

sementdam wat soos ‘n oase in die maanlig toring ...  

 

Bo-op die windpomp sit ‘n aasvoël wat die petalje opgewonde dophou. ‘n Speech 

bubble verskyn bo sy kop met die volgende woorde: “Mmm ... rykmense proe mos 

soos hoender ... én dan’s hy nog lekker geflambé óók.” 

 

Steve sukkel met sy laaste krag oor die dam se rand ... sy vel tintel in antisipasie van 

die yskoue lafenis ... die blou brandblusser ... hy duik ... vlieg ... en byt stof. Die dam 

is leeg en kurkdroog. Lizz en die Flooze het AL die water uitgepomp ... net vir 

ingeval iemand DALK die vuur sou wou blus. Nabyskoot van Steve ... hy’s totaal 

verslaan. (Gesig!) Nét voor hy die emmer skop ... mompel hy dors. 

 

STEVE 

Vieslike, vieslike ... vvvv ... ag fok dit.   

 

REGISSEUR 

Die skerm doof tot swart ... ŉ hartklop word hoorbaar ... doef, doef ... oef ... ff ... ff. 

Stairway to Heaven begin saggies speel ... 
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DIE MIDDEL: Die hekse kom ...  

 

REGISSEUR 

Uit die diepte van Steve se donkerste uur hoor ons die irriterende klank van ŉ Harley 

Davidson wat sny deur die aandlug. Stairway to Heaven word uitgedoof deur Wild 

Thing ... you make my heart sing ...  

 

Die Harley se helder koplig spat verblindend oor die veld ... ŉ springhaas se ogies 

blink in die lig ... en die LIG is dan ook die laaste ding wat daai arme haas sien ... soos 

die Flooze aspris oor hom jaag sodat jy net road kill sien spat.  

 

Agter op die Harley sysaal Lizz ... in die wind wapper haar onderarmhare rebels. Vir 

ŉ oomblik lyk die Harley soos ŉ besem en die vroumense soos hekse ... die Flooze 

briek net betyds voor die brandende plaashuis ... ŉ stofwolk sak oor hul skouers soos 

ŉ swart toga. 

 

Die vroumense klim soos ‘een man’ af ... dit lyk soos ŉ toneel uit ŉ ou spaghetti 

western ... the good, the bad ... en natuurlik ... sterwend in die plaasdam: the ugly.  

 

FLOOZE 

Yee-haaa Lizza my ou tjomma ... die plaashuis is toast man, flippen charcoal! Goeie 

job pop. Right ... JY bel nou die pote en tune hulle ons tweetjies kom nou net hier by 

die plaas aan vir ŉ lekker dirty weekend en toe’s ons like: “Hey ... wat de flip. Die 

plek brand en so!” 

 

REGISSEUR 

Sny na Steve wat sy kop lig ... hy herken die Flooze se stem. 

 

STEVE 

Verdomp ... die hekse is terug ... om die job klaar te maak. Nee! Kom nou buddie ... jy 

vrek nie vandag nie! ŉ Boer maak ŉ plan. De La Rey de la Rey ... sal jy my uit hierdie 

plaasdam kan kry ... 

 

REGISSEUR 

Steve skuur stadig op teen die skurwe beton ... hy trek ŉ los baksteen van die dam se 

rand af ... dit val op sy kleintoontjie ... wat dadelik opswel en nóú lyk soos ‘n oorryp 

papaja. Hy gil ‘hoog’ na binne ... 

 

STEVE 

Mmmmmmmmmmm! 

 

REGISSEUR 

Die pyn is ondraaglik en laat hom beheer verloor oor die meeste van sy sfinkters ... 

Sny na die Flooze wat agterdogtig in die plaasdam se rigting kyk. 

 

FLOOZE 

Wait a minute ... stop die horlosie Scott Scott. Het jy daai gilletjie gehoor Lizzi my 

akkedizzie? 
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REGISSEUR 

Sny na Lizz wat haar oortjies spits ... sy luister. Sny na die Flooze wat luister. Steve 

wat luister of hulle luister. Terug by Lizz ... sy’t klaar geluister. 

 

LIZZ  

Um ... ek hoor niks. Sê my bietjie ... hoe lank gaan nóg dit vat voor ek Steve se 

ERFGELD kry? Ons het hom dan al GISTER vermoor!    

 

REGISSEUR 

Steve sluip versigtig oor die dam se rand ... stadig ... saggies ... shhh. DWAR! Ontplof 

die geiser in die plaashuis. Steve dog egter dis ‘n geweerskoot wat agter hom klap ... 

hy doen ‘n vinnige skietgebed net vir ingeval ŉ koeël op pad is na sy agterkop. 

 

STEVE 

Sorrie Here ... sorrie oor al die affairs ... en sorrie oor my laaste cd. 

 

REGISSEUR 

Terug by die geiser wat deur die lug tol ... die stoom en water spuit woes en blus 

sommer die laaste paar vlamme! Sny na Steve wat verlig besef hy’s toe NIE geskiet 

nie.  

 

Hy duik oor die dam se rand en val grasieus in ŉ hak en steek bos. 

 

STEVE 

Mmmmmmm. 

 

REGISSEUR 

Hoë-wyeskoot van die Flooze wat by die smeulende plaashuis instap. 

 

FLOOZE 

Heito Patato ... dit ruik nogal soos ... um ... gebrande tamatiebredie.  

 

REGISSEUR 

Alles is in puin. En by Steve is alles óók in pyn. Hy rol einde ten laaste uit die ‘hak & 

steek’ en sukkel regop.  

 

STEVE 

O vrek! 

 

REGISSEUR 

Hy trap in ŉ meerkatgat en swik sy enkel ERG. (Mmmmmmmmmm) Hy besef ook 

met ‘n skok dat die meerkat nog IN die gat is ... hy skrik en skree iets gepas.  

 

STEVE 

Hiert, jou fokken hond! 

 

REGISSEUR 

Sny na Lizz wat oor die foon probeer toneelspeel. 
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LIZZ 

Hallo. Is dit die pote ... ek bedoel die polisie? Ag jittetjie tog! Ons kom nou net hier 

by die plaas aan vir ŉ lekker dirty weekend en toe’s ons like ... hey, wat de flip die 

plek brand en so. Um, ek hoop nie daar was twee mense in die huis nie. Hu? O, dis 

Lizz wat praat ... Steve se weduwee ... ag, het ek nou ‘weduwee’ gesê? Ek’s ook ma 

lekker stupid. Ek meen sy vrou ... kom gou. Baai.  

 

REGISSEUR 

Sny na die Flooze wat nou by die smeulende ‘slaapkamer’ instap en verstar ... op die 

verkoolde King Size lê daar net EEN verbrande geraamte. Al wat herkenbaar is ... is 

haar twee silikon sakkies ...  

 

FLOOZE 

Wat de flip? Lizz!   

 

REGISSEUR 

Sny na Steve wat hol & val soos ŉ vet dogtertjie op ŉ sandduin. 

 

STEVE 

Hu-oe-a ... eina. 

 

REGISSEUR 

Sny na die Flooze wat na die Harley toe hardloop en haar .45 Magnum uit die saalsak 

ruk.  

 

FLOOZE 

Die friekin vark lewe nog ... ek kan flippen sweer ek ruik sy after shave ... 

 

LIZZ 

Come to think of it. Ek kannie eers onthou hoe sy after shave ruik nie, want hy’t altyd 

na JOU geruik. 

 

FLOOZE 

Toema ou Lizza ... revenge is shweet my stukkie ... want nou ruik JY na my. Kom! 

 

REGISSEUR 

Hulle stap soek-soek en snuif-snuif om die huis soos jagters wat spoorsny. Daar! 

Nabyskoot van Steve se sleep en briekmerke oor die grond ... en in die sementdam se 

rigting. Die Flooze trek die rewolwer se haan terug, hier skiet sy vanaand ŉ werfetter. 

 

FLOOZE 

Wag jy NET hier Lizzie my pop ... as die pote kom dan tune jy hulle ... Steve het sy 

nuwe girl friend slet aan die brand gesteek ... en toe op jou geskiet met ŉ rollie ... ja ... 

hy’t jou in die voet geskiet en toe in sy Ma se hare in ... veld toe gesnol. Hoe laaik jy 

daai? 

 

REGISSEUR 

Dit vat Lizz ‘n sekonde om die nuus te verwerk ... sy WIL nog sê ... 
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LIZZ 

In die voet geskiet?  

 

FLOOZE 

Sorrie tjomma ... vat dié een vir die span. (BOOM ek sê.) 

 

REGISSEUR 

Die Flooze skiet vir Lizz in die voet ... Lizz dog eers sy’t mis geskiet want sy voel 

geen pyn in haar voet nie ... sy kyk af en besef ... sy HET nie meer ‘n voet OM te pyn 

nie. Sy gil so hard en histeries dat die Flooze genoop is om haar weer te skiet. Lizz 

sak dramaties inmekaar en begin tjank soos ŉ koliekbaba.  

 

Sny na Steve wat dink die vroumense skiet op hom ... hy koes vir die koeëls en 

hardloop kop eerste in die elektriese grensdraad vas! Die geweldige skok laat alles op 

sy lyf styf spring en rooi gloei soos ET se vinger ...  

 

STEVE 

Whouw! Skokkend! 

REGISSEUR 

Steve bekyk die elektrieseheining ... die ding is STERK ... dis opgesit om olifante 

BINNE te hou ... en Zimbabwiërs BUITE.  

 

STEVE 

Mmm ... dilemma. 

REGISSEUR 

Sny na die Flooze wat op haar Harley spring en jaag in die plaasdam se rigting. In die 

verte sien ons die blou polisie ligte wat flits en tol.  

 

Steve hoor die Harley wat nader brul ... nader, nader, nóg nader. Wat nou? Hy’s met 

sy rug teen die heining, vasgekeer! Veg of vlug ... veg of vlug Steve?  

 

STEVE 

Kom nou buddie ... sy’s net ŉ vroumens. VROUmens!! 

 

REGISSEUR 

Die blote gedagte aan ‘n ‘vroumens’ ... spuit hom sommer dadelik weer propvol 

testosteroon. Hy voel skielik SO dapper en verhef sy STEM sodat die berge 

weergalm!  

 

STEVE 

Uit die blou van onse hemel, uit die diepte van ons see ... KA-DWAR! 

 

REGISSEUR 

Die Harley back fire hard en ruk Steve gelukkig uit sy OU Suid-Afrika dagdroom. 

Shit, die Flooze kom wreed en mal nader gejaag soos ‘n blonde Rottweiler. Steve 

moet nou vinnig EN prakties dink ... wat vrek moeilik is vir ‘n ou wat nog altyd NET 

met sy wors gedink het. Hy skarrel rond vir ‘n klip, ‘n stok ... enige wapen. Hy sien 

iets onder ‘n bos en gryp gretig ...  
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STEVE 

Whouw. 

REGISSEUR 

Dis moeilik om te sê vir wie die verassing die grootste is ... vir Steve of die pofadder?  

 

Die slang beplan nog om te pik toe gooi Steve hom al in die Flooze se rigting ... ons 

volg die adder in stadige aksie soos hy “vlieg” en om die Flooze se nek serp.  

 

Sy verloor beheer van haar ysterperd ... vreet grond en laat val die rewolwer. Die 

slang pik verward ... Steve storm ... die Flooze gryp die pikkende pofadder en gooi 

hom terug in Steve se rigting! Hy pypkan na regs en vermy die satanskind. Steve duik 

... die Flooze spring ... die beeld vries indrukwekkend.   

 

REGISSEUR 

Sny na die polisie wat stop met skreeuende bande. Speursersant Tobe Cronjé tree 

nader soos ŉ kamp kameelperd. Hy probeer vir Lizz ophelp ...  

 

LIZZ 

Eina, eina, eina. Steve het my geskiet! My voetjie ... my ... my arme eks-voetjie.  

 

REGISSEUR 

Sy val kamma flou. Tobie blaf ŉ bevel in ŉ swart konstabel se rigting. 

 

TOBIE  

Hoi! Rammasatsigôphêla bêlêlê glikôna i ‘tee-to-tee-to’ ke mamma Meiring. Nou. 

Now. Vinnig. Quick!  

 

REGISSEUR 

Die konstabel uiter ‘n “hauw” en radio vir ‘n ambulans. Sny na Steve en die Flooze ... 

die beeld ‘ontvries’ ... hulle tref mekaar soos twee rugbyspelers ... beide slaan, krap en 

skop woes in die losgemaal ... die Flooze rol onkant en gryp Steve se bal ... hy swets 

‘n vieslike swets en kopstamp haar uit die losskrum en terug in haar eie kwartgebied.  

 

Hy sien die Flooze se rewolwer in die stof en raap dit op ... skiet wild in haar rigting 

... sy duik-rol agter ŉ miershoop in en verdwyn. Steve spring op die Harley en probeer 

om die Amerikaanse stuk stront te start.  

 

Hy wil die rewolwer by sy broek indruk, maar besef kwaad ...  

 

STEVE 

Verdomp ... ek is nog kaal. Shit, ek sal ma’ op die ding moet sit. 

 

REGISSEUR 

Steve sit op die Floose se rewolwer ... die loop pas netjies in tussen sy wange. 

 

STEVE 

Hey. Dis glad nie so onaangenaam soos dit lyk nie.  
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REGISSEUR 

Hy trek weg soos ŉ vetgesmeerde blits. Die Flooze tel ŉ helse klip op en gooi ... dit 

tref Steve op die hand en breek sy pinkie ... hy gil soos ‘n OU hadida. Sny na Lizz & 

Tobie wat die gil gehoor het. 

 

LIZZ 

Hoor net daar! Hoor net hoe gil hy van die lekkerkry! Hy’s ŉ monster. Hy het sy 

nuwe skelmpie meisie flerrie verbrand EN hy’t my paraplegies geskiet!   

 

TOBIE 

Ai-ja-jai-ja-jai. Smaak my Steve raak nou heel kens hier op sy oudag ...   

 

REGISSEUR 

Sny na Steve wat reguit op die elektriese heining afjaag ... hy tref dit teen ŉ  

fantastiese spoed ... die vonke spat en die heining skeur effe oop. Steve skiet egter 

terug soos ‘n klip uit ‘n kettie ... hy slaan SO hard neer dat hy hom in ‘n permanente 

harsingskudding in val. Die rewolwer is nou ook aansienlik dieper by sy agterdeur in. 

 

STEVE 

Ek’s okay, ek’s okay. Dis glad nie so onaangenaam soos dit klink nie. 

 

REGISSEUR 

Oomblikke later spring die Flooze soos ‘n luiperd bo-op hom. Sy slaan haar kloue om 

en IN sy keel. Hulle stoei en krul soos twee kobra-mannetjies wat paar. Dan is hy bo, 

dan is sy bo! Steve skeur per-ongeluk haar bloes en buustelyfie af ... haar borste bars 

verlig uit en sê ‘hoezit my bra?’ 

 

DIE FLOOZE 

Steve jou friekin pervert!  

 

REGISSEUR 

Sy knie hom in die privaat en byt ŉ hap in sy oor ... hy gryp haar aan die broek en 

mallemeule haar in die rondte ... haar broek skeur óók per-ongeluk af ... so nou’s AL 

die klere EN die handskoene af! Linker, regter, opstopper, krap, spoeg, P.K, P.K, P.K, 

vinger in die oog en bloedneus! Hulle steier moeg terug ... en soos Adam en Eva NA 

die sondeval ... raak hulle gelyk bewus van hul naaktheid. 

 

STEVE 

Aitsa.  

REGISSEUR 

Sny na Tobie wat sy polisiemanne opsweep tot ŉ begeesterde toyi-toyi!  

 

TOBIE 

Daai man hy is mal, hy’s die tokkelos! He’s got a big gun and he is too crazy, too 

crazy. Kê boboja fakala! Baas Steve hy is die wit Malema ... stupid, dangerous en 

sommer net bleddiewil aspris. Kyk hoe het hy die nooi se voet AF geskiet, gone ... 

goodbye foot. Ag nee SIES man! Dit maak my kwaad, it makes me mad! Radio for a 

helicopter, we must hunt this renegade DOWN! Kê boboja i tsotsi ... amma Steve!  
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REGISSEUR 

Sny na Steve wat hom nog steeds vergaap aan die Flooze se asemrowende lyf. In die 

maanlig lyk sy SO aanloklik ... hy’s lus en lek haar soos ‘n draairoomys.  

 

Sny na die Flooze wat net mooi die teenoorgestelde dink ... en sê. 

 

FLOOZE 

Ag nee sis man. Kyk hoe flippen lyk jy jou ou spuitskyt. Ek weetie hoekom ons 

chicks so simpel is om te val vir ‘n gigalo soos jy nie? Shit man, in jou birthday suit 

lyk jy soos ‘n friekin broodrolletjie. Jig. Jy’s WAY verby jou ‘sell by date’ en ... en 

sorrie om te sê ... ma’ jy ruik soos my oupa ... stink.  

 

REGISSEUR 

Steve besef hy gaan nie vanaand ‘n laaste knypie by sy eks-skelmpie kry nie ... in elk 

geval nie vrywillig nie. Hy haal die rewolwer uit sy boude ... 

 

STEVE 

Nee ma’ lekker. Dan’s dit seker maar tyd om te groet prinses ... eintlik wou ek jou 

OOK laat suffer ... soos jy MY vanaand laat suffer het ... 

 

FLOOZE 

Toemaar Oupa ... deur jou kaal te sien suffer ek genoeg. BOE! 

 

STEVE 

Heita! Ek skrik nie vir kouepampoen nie. 

 

REGISSEUR 

Steve mik ... ŉ skoot klap ... die Flooze se oë rek soos gholfballe ... nóg ŉ skoot klap 

... van agter af? 

 

REGISSEUR 

Sny na ‘n nabyskoot van Tobie se 9mm wat rook ...  

 

TOBIE 

Go ahead ... make my day ... punk. 

 

REGISSEUR 

Sny na die Flooze wat ‘n gaping sien en duik vir haar rewolwer ... sy gryp dit aan die 

loop en onthou dadelik waar daai loop IN was ... sy gril en gooi dit doer.  

 

FLOOZE 

Friekin JIG! 

REGISSEUR 

Tobie skiet weer. Steve hardloop stert tussen die bene weg en spring deur die gat in 

die heining. Die ander polisiemanne wil hom volg. Tobie stop hulle dringend!  

 

TOBIE 

E, e, e ... aikôna! Hamba! Stop boys. Don’t go in there! Dis ‘n leeuplaas ... amma lion 

farm. Eish.  
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REGISSEUR 

Sny na ŉ leeumannetjie wat brul ... en sy brul wég sluk ... soos ŉ gekweste Steve 

kruppel voor hom verby skuifel ... die karnivoor se mond water vir daai sagte 

middeljarige vleis en hy volg sy prooi honger.  

 

Sny na die helikopter wat land ... Tobie spring in en tjopper agter die vlugteling aan. 

 

Sny na ‘n polisieman wat die poedelkaal Flooze ophelp ... hy probeer sy bes om nie 

“daar” te kyk nie ... maar “daar” kyk vir hom. ŉ Ambulans kom aangesukkel deur die 

veld. Agter in lê Lizz reeds op ŉ drup. 

 

Sny na Steve wat net-net betyds stop ... 

STEVE 

Hokaai buddie! 

REGISSEUR 

Voor hom lê ŉ skrikwekkende afgrond ... doer onder blink ‘n rivier. Hier sal hy 

versigtig moet afklim anders val hy hom ‘n paar keer dood. Hy soek-soek vastrapplek. 

En toe: goi-joi-joi, die klank van die honger leeumannetjie se maag wat grom. Steve 

kyk stadig om ... kyk weer terug en maak asof hy nie die leeu gesien het nie. 

 

STEVE  

Mmmmmmmm ...  

 

REGISSEUR 

Skielik tjopper die helikopter bo hulle. Die leeu skrik en vlug. (Miaow!) Steve steier 

terug in die afgrond se rigting ... hy trap en trap mis.  

 

STEVE 

Whouw! 

 

REGISSEUR 

Hy val gat oor kop, kop oor gat, rol, stamp, bons en verdwyn! Sny na Tobie in die 

tjopper. 

 

TOBIE 

O crap, smaak my hy’t geval. Ai. We MUST find the corpse. Kia kê ebôla i corpsa. 

As daai leeus vanaand vir Hofmeyr vreet ... vrek hulle almal môre van die sooibrand.  

 

REGISSEUR 

Sny na Steve wat nog steeds val, gly, rol, gryp, gryp en uiteindelik gryp hy iets raak. 

Hy hang aan ŉ boomwortel met die donker van die dood onder hom. 

 

STEVE 

Hu-u je-aa! 

REGISSEUR 

Terug by die polisieman wat ‘n kaal Flooze by die ambulans inhelp, sy oë dwaal AL 

WEER en hy raak totaal verlore in haar naakte waarheid.  

 

Sy gebruik haar kans, gryp ‘n bedpan en slaan die poot oor die kop ... gryp sy pistool 

soos hy val. Lizz verstaan nie mooi nie wat die Flooze NOU weer aanvang nie. 
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FLOOZE 

Ek flippen high jack die ambulans tjomma. Ons MOET vir Steve EERSTE kry en 

hom STIL maak ... soos in: (sny keel)! As die póte hom eerste kry en hy kom uit met 

die hele boksemdais ... dat ons hom vermoor het en so ... dan ERF jy boggerol ... soos 

in NIKS! En dan is ons arm ... arm soos in frieken ARM blankes. Jig.   

 

REGISSEUR 

Sny na ŉ grimas van pyn op STEVE se bakkies. Hy hang aan daai boomwortel soos ŉ 

rou biltong ... daar is nie ‘n deel van sy lyf wat nie verbrand, gesny, gesteek, gekrap, 

rou, blou of bloeiend is nie. Hy’t laas só gelyk na ‘n nag van buite-egtelike passie by 

die Mystic Boer.  

 

Die tjopper se soeklig flits oor die takke langs hom. Steve skrik & probeer vlug ...  

 

Hy swaai sy bene om ‘n tak en klou soos ŉ sjimpansee ... um, eerder soos ŉ ou 

orangoetang. Oor sy hand klouter ŉ skerpioen en steek hom onder sy voorvinger nael.  

 

STEVE 

Mmmmmmm ...  

 

REGISSEUR 

Hy kyk op hemel toe. 

TEVE 

Okay, okay ... I get it. Ek word gestraf! JAMMER ... vir die hoeveelste keer sorrie oor 

al die affairs en die gelieg ... en JA OKAY: sorrie oor my digbundel! Maar ek sê jou 

... as jy my deur hierdie nag help ... begin ek môre gospel sing. Belowe.  

 

REGISSEUR 

Steve voel amper skuldig ... want hy wéét hoe winsgewend dit is om gospel te sing ... 

veral in Afrikaans. 

 

Sny na die Flooze wat nou die ambulansman se kop teen die stuurwiel kap en hom by 

die deur uitgooi! Hy val langs die pofadder wat hom geïrriteerd pik. Sy trap die petrol 

en jaag bo-oor haar Harley en deur die elektriese heining ... die vonke spat en steek 

die Harley aan die brand ... dankie tog ... een Harley minder op die pad.  

 

Agter in die ambulans geniet Lizz die morfien só ... dat sy haar verbeel sy’t weer 

TWEE voete.  

 

LIZZ 

Aaaaa kyk ... my voetjies ... een. Twee. 

 

REGISSEUR 

Sny na Tobie in die helikopter. 

 

TOBIE 

Hofmeyr is beslis bokveld toe ... what a pitty. Dit sou lekker gewees het om hom te 

skiet ... of ten minste te kwes. O well ... kê bona tjaila time. Kom boys.   
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REGISSEUR 

Die tjopper draai weg en vlieg in sy moer. Sny na Steve ... hy trek homself op en flik-

flak dapper tot op ŉ rotslys.  

 

STEVE 

Flik-Flak!  

REGISSEUR 

Maar ... dit was toe NIE ‘n rotslys nie ... bloot ‘n kraak in die bergwand. Steve gly en 

vryval na sy einde. Sy lewe flits voor hom verby: Meisies, vroue, slette, seks, boobs, 

boude, leuens, hartseer, trane, pyn, pyn en ŉ Tempo toekenning. Skielik word alles 

om hom yskoud ... so DIS hoe dit voel om dood te wees.  

 

Sny na die Flooze wat besete jaag, sy bars deur ‘n trop leeus en tref ŉ miershoop ... 

wat die ambulans hoog in die lug lanseer ... met die afkomslag bars die agterdeure oop 

en spoeg vir Lizz uit tot tussen die honger leeus. Die leeus frons effe want hul kos is 

nog nooit SO afgelewer nie ... hulle draf nader. Sny na Lizz ... steeds HOOG op die 

morfien. 

 

LIZZ 

Auw ... kyk die oulike katjies. Hallo Kitty. Ouch ... stoute Kitty. 

 

REGISSEUR 

Haar laaste woorde spat rooi oor die skerm ... ‘stoute Kitty’. Sny na Steve wat snak na 

sy asem soos hy water sluk en verstik. Die rivier het dalk sy val gebreek ... maar nou 

gaan die WATER hom breek! Die rivierstroom is sterk en ongenaakbaar ... Steve 

dobber op en af, op en af soos ‘n drol in die Jukskeirivier ... teen rotse, onderdeur 

takke en af by ŉ waterval! 

 

STEVE 

Whouw! 

REGISSEUR 

Terug by die FLOOZE wat deur die veld jaag soos ‘n minibustaxi ... en als wat 

lewend is vrek ry! Sny na Steve wat opkyk om wéér te bid vir genade ... hy sien egter 

nie “hulp” van BO nie ... maar wél die ambulans wat oor die afgrond tuimel.  

 

STEVE 

Goeiste! 

REGISSEUR 

Hy plas desperaat om onder die vallende ambulans weg te kom. Die ambulans tref ŉ 

groot rots net bo sy kop en staan vir ŉ oomblik doodstil. Die Flooze se momentum 

projekteer haar dwarsdeur die windskerm ... en duikend soos ŉ visarend tot binne in 

die rivier! Die ambulans val en pen Steve amper op die bodem vas ... hy skarrel net-

net betyds uit die pad.  

 

Die ambulans se rooi tollende ligte ... belig die rivier vir ŉ oomblik ... net genoeg lig 

sodat Steve en die Flooze mekaar onder die water kan sien ... hul oë ontmoet, beide is 

steeds kaal.  

 

Steve dink dadelik hoe sexy sy lyk as sy nat is. 
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Hy sien die pistool in haar hand en skrik hom selfs natter as wat hy reeds is. Hy 

spartel lomp weg. Die Flooze skiet! Weer, weer en weer ... die hele magasyn leeg ... 

en alles mis. Sy swem nader om hom maar eerder te verdrink. Gelukkig vir Steve 

gryp ŉ krokodil haar eerste ... die Flooze skop die krokodil in die kloaka ... 

 

DIE FLOOZE 

Voertsek jou friekin akkedis!  

 

REGISSEUR 

Soos die prehistoriese kake HAP ... spat die skerm rooi met haar laaste woorde ... 

‘friekin akkedis’. Uit die rooi kruisdoof ons na ŉ drukpers wat stadig koerante druk en 

pers ... op bladsy drie van die Volksblad:  

 

HOFMEYR VERMOOR SKELMPIE EN VERDWYN! 

 

DIE EINDE: ... die kat kom weer? 

 

REGISSEUR 

Die koerant warrel en waai tot in ‘n modderige plas modder ... dit kruisdoof na ŉ 

rivierbedding ... nabyskoot van harige voete wat sleep deur die slik en slyk ... aan die 

kuite hang bloedsuiers soos ŉ tros swartdruiwe. 

 

Die kamera sukkel op teen die kaal en stukkende lyf ... is dit ... ja ... dit IS Steve. Hy 

lewe! Hy strompel deur die bosse en klim seer oor ‘n doringdraadheining. Uiteindelik 

sien hy die lig ... ŉ plaashuis.  

 

Sny na ŉ hond wat blaf en storm ... die hond wil-wil aan Steve byt ... maar dis ‘n 

TEEF ... so sy gril net eenvoudig te veel vir hom. ŉ Bang boervrou kom haastig nader 

met ha’ haelgeweer reeds oorgehaal. Steve se keel is kurkdroog en hy roggel hees ...  

 

STEVE 

Ek’s S t e v e ... ek-s-e ... s-t-e-v-e ... 

 

REGISSEUR 

Sny na die boervrou wat kan sweer sy’t gehoor die kaal vreemdeling sê hy’s ŉ dief ... 

ŉ dief. Sy laat haar nie twee keer nooi nie en lig die haelgeweer. Steve laat hom nie 

eers EEN keer nooi nie en laat spaander terug oor die heining ... sy sakke hak aan die 

doringdraad en hy tjank soos ‘n weerwolf.  

 

Die boervrou skrik en trek los met ŉ skoot bokhael en die hond besluit om tóg maar 

vir Steve aan die hak te byt! Later sal die teef vir ure haar lies lek ... om Steve se 

smaak uit haar mond te probeer kry.  

 

Hartseer vioolmusiek speel soos ons flits deur ŉ montage van ons held wat deur die 

platteland vlug soos ŉ melaatse monster, wegkruip, uit asblikke eet, ŉ perd probeer 

steel en herhaaldelik afval. Die perd skop vir Steve op die maermerrie en verneder 

hom voor al die ander plaasdiere.  

 

Dis duidelik ... Steve is toe NIE ŉ boer nie ... wat nog te sê van ŉ boerekryger ... hy’s 

net ŉ man ... hy’s net ŉ domkop. 
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Jip ... Steve het NOODGEDWONGE ŉ ‘katarsis’ ondergaan ... hy’s nou ŉ bietjie 

minder kont Dracula ... en meer sterflik ... meer middelklas. Hy’t sy les geleer oor 

vroumense ... maar VERAL oor affairs.  

 

STEVE 

Ek sê jou. Gee ŉ man te veel wors ... en hy hang homself. Ma’ dis nie MY skuld nie, 

dit was nie ék nie ... dit was alles ... my wors. 

 

REGISSEUR 

Steve sak inmekaar ... val met sy kop teen ŉ klip ... sy laaste woorde spat die skerm 

swart ... ‘my wors’. 

 

Is dit die einde ... is hy nou stil? Amper ... 

 

Uit die swart raak ons bewus van iets of iemand wat vir Steve sleep, die skerm raak 

weer swart, sleep, swart, sleep op teen trappe, swart. Hy word op ŉ bed gegooi, swart 

... die kamera trek terug om ŉ vervalle vuil kamer te ontbloot.  

 

Teen die mure is daar oral koerantuitknipsels, plakkate, foto’s en tekeninge van Steve 

Hofmeyr. Agter Elke Man, Egoli, sy honderde skandes & skades in die Huisgenoot en 

sy talle ‘quasi intellektuele’ uitlatings in die koerante. Loftus en Liefling ... sy 

ontplofte kolon en AL sy ontug! Alles oor Steve ... van toeka tot nou. 

 

Die kamera swenk na ŉ nabyskoot van Steve ... hy kyk verward op na ŉ donker figuur 

wat oor hom waak soos ŉ ... doodsengel. Nabyskoot van Casper ... se ‘ander’ helfte ... 

Shaleen sing moederlik terwyl hy ... jammer, terwyl SY vir Steve afspons. 

 

SHALEEN 

Thula too thula baba thula sana ...   

 

REGISSEUR 

Steve knip sy oë en probeer fokus op die groot ... engel? Wie is dit? WAT is dit? 

Waar is dit? 

 

STEVE 

Wie, wat, waar? Is ek dood? Is dit die hel? Is jy die duiwel? 

 

REGISSEUR 

Shaleen skud haar kop vertroostend terwyl sy vir hom ‘n dubbeldosis Rohypnol voer. 

 

SHALEEN 

Thula too thula baba thula sana ...   

 

 

REGISSEUR 

Steve wil opstaan maar hy’s vasgeketting soos ‘n dier!   

 

Hy probeer gil ... sy stem DIK maak ... maar die dubbeldosis het reeds ingeskop ... al 

wat hy kan doen is ... gaap. Als doof tot swart.  
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In wit verskyn die volgende woorde: VYF JAAR LATER! Sny na Hannes op die 

verhoog ... hy lyk egter 10 jaar ouer.  

 

HANNES 

En so eindig die riller-sprokie fliek besigheid van ons eie kont Dracula. Niemand weet 

wat van hom geword het nie, sy lyk of beendere is nooit gevind nie.  

 

Elke jaar hou die Volksfront ŉ saamsing-piekniek vir ou Steve ... by die 

Voortrekkermonument, maar andersins praat niemand eintlik meer oor hom nie.  

 

Sy cd’s word verniet weggegee saam’t die Rapport. Sad man, sad ... hy was eintlik so 

nice ou ... net jammer van sy persoonlikheid. 

 

REGISSEUR 

Die beeld sny vir oulaas na ŉ ysterketting ... die kamera volg die ketting tot by Steve 

se pols ... Hy sit verwese op sy bed soos ŉ honger weeskind. 

 

Hy kyk wild rond ... en neem ‘n besluit ... ŉ desperate besluit. 

 

Hy kyk af. Nabyskoot van die ketting, nabyskoot van sy oë, die ketting, sy mond, die 

ketting, sy tande, sy pols ... sy mond gaan wyd oop, sy oogtande groei ... sy pols klop 

... hy maak sy oë toe ... hy sak af ... alles spat rooi.  

 

Ons hoor ŉ ketting wat val ... ŉ leeu wat brul ... ŉ vlermuis wat fladder ... ŉ monster 

wat weghardloop deur die digte mis. (whoosh!) 

 

Musiek ... (sing) 

By die spook-klippe naby Nooigedacht, so’t die mense my vertel 

Kan geen man dit waag ... op ŉ donker nag 

Hy begeef hom in die hel, hy begeef hom in die hel 

 

(ŉ Wolf huil & ‘whoosh’)  

 

Fluit-fluit ... my storie is uit. 

 

Right. Dis dan nou min of meer hoe die fliek gaan lyk ... lekker donker en scary soos 

Hillbrow. Gaan LEES nou julle draaiboeke en LEER julle woorde ... dan sien ek julle 

moreoggend vyfuur by die Leeuplaas. Cheers. 

 

FIN 


