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Toneel 1  

Dis ongeveer  02h00 am. Byklanke van mense wat woel in die straat. ‘n Smokkel yard se musiek word 

veraf gehoor. Dit is Paas tyd (Easter), ons sien marshmallow paaseiers in die oopplan sitkamer. Daar is 

ook hotcross buns op ‘n koffietafel wat aan geëet is. Down stage left is daar ‘n klein tafeltjie met ‘n 

crucifiction kruis met twee goue kersblakers.  

Die ligte kom op die verhoog en ‘n dame staan van die rusbank op. Sy vat haar sleutels en handsak en 

glip haar skoene aan en haas by die deur uit. Sy draai terug en gaan haal ‘n geweer van onder die 

kussing op die rusbank en gaan af.  

Daar lê ‘n foon op ‘n tafel wat aanhoudend biep soos bank notifications deurkom. Frank stap met ‘n 

boxers shorts by die vertrek in. Sy gespierde  liggaam is vol tattoeër merke. Nie tronk tattoes nie. Hy hoor 

‘n motor vertrek en loer deur die groot venster. 

Frank: Nou vat jy ook nie die happy Easter goed saam nie.  

( Notification op sy foon. Neem ‘n marsmallow en eet, kyk na sy foon. Sit dit neer en gaan haal ‘n glas 

melk.)  

Frank: Dit gaan ‘n lang nag wees.  

(Dan lui die foon.) 

Frank: Hello. Weet jy hoe laat dit is? Nou ja ons praat as die son uit kom. O ek sien dis oor die betaling… 

Ek sê  dan nou vir jou ons praat as die son uit is…ek gaan nou verder slaap. Nee jy kan nie hier kom 

inkruip nie. Jy het nou ‘n man. Bye. 

(Die foon lui weer.) 

Frank: Hoe moet ‘n mens nou slaap as jou foon so lui. Hello, Ja. O jammer. Wie Marc? Marc wie? … Oe, 

Marc van Oom Boetie, maar praat maar. O ek sien. Wanneer en hoe laat was daai? En ken jy dalk die 

polisie ou? Is okay ek sal dit uitsort. Ag is fine. Die een hand was die ander. 

(Frank sit Jazz of orkes musiek aan en doen vinnig 50 push up. Dan sluk hy die glas melk.) 

(Tel sy foon op en bel ) 

Frank: Sersant Cloete, is Frank, …ja Milky. Daar is ‘n laaitie in jou selle wat dronkbestuur het. Mervin 

Samuel, ja. Laat hom maar uit, ek is nou daar, en dan kom maak julle ‘n draai by my kantoor môre. Bye. 

(‘n Klomp notifications gaan weer op sy foon af. Hy vat sy goed om te waai.) 

(Dan klap daar motor deure. Die honde blaf. ‘n Mans en ‘n vroue stem begin skel. Frank loer uit en maak 

die venster toe.) 

Vrou: Jys sleg wiet jy? 

Man: Klim net in die kar die mense. 

Vrou: Fok die mense. Hulle kan nou sien hoe skynheilig jy is. 

Man: Jys dronk en praat nou net kak. 

Vrou: Nou voetsek dan jou hond. 

Frank: Mnr en mev Samuels dis seker nou nie nodig om voor my huis te kom skel nie en julle kan maar 
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julle laaitie by die selle gaan haal. Hy wag vir julle. Sê hulle ek is nou daar. 

Man en vrou: Dankie Frank! 

Ja Dankie! 

(Die deure klap weer en die kar se bande skree as hy wegtrek.) 

Frank: Daar was eendag ‘n man. ‘n Bruin Man. ‘n Hotnot my laaitie. Sy naam was Klaas. Die Baas het 

gekom en gesê Klaas dans. Dan dans Klaas. As Klaas by die huis kom was Klaas moeg gedans. Maar die 

volgende dag het Klaas weer vir die baas gedans my laaitie. Klaas het gedans soos niemand kon nie. Toe 

wen Klaas die beste prys.  Nie Dawid of Thabo kon so goed dans soos Klaas nie. 

Klaas se kak storie. Nou lus ek vir daai melk. 

(Vat sy goed en loop by die deur uit.) 

Toneel 2 

Klein Frankie breek in 

(Dis aand en Frank is nog nie by die huis nie. Daar is ‘n klop aan die deur. Die klop raak al harder en dan 

hou dit op. Skielik hoor jy honde blaf en geluide van iemand wat in ‘n vertrek inval. 

Klein Frankie: Awe kyk hoe lyk die joint nou. Fancy shit. Die ou is mos uitgesort. (Loop en kyk rond.) 

Iemand het die ladder geklim. Ek sal mos met so ‘n lewe kan reg kom. (Hy is hoog gerook). ‘n Man is uit 

die maag. Laat ek kyk wat vriet die mense. As die huis so fancy lyk is die yskaste hier weer leeg. (Yskas 

oop. Dis leeg.) Ja ney. Hier gat fokkal aan nie, net melk, eiers en ‘n klein pakkie vleis. Wonner of die bra 

ooit kak in sy mag het.  (Skink melk.) Voel soos Father Chrismas. Breek in en suip melk, net die 

gemmerkoekies is missing. Eet seker aan die lekker meirre se gemmerkoeke hier rond. (Loop na venster 

en sien die paas eiers en hot cross buns.) Die easter bunny het vroeg yt gestiek. (Loer deur venster.) 

Lekker view ook nog van hier af. Jarre lyk my die mense raak posh hier. Waar is daai kinners met die 

kroes koppe. 

(Bewonder die plek meer.) Die bra is ‘n befokte artist. Painting van mense wat ‘n jolly good fellow is…was 

seker geroek toe hy die ding paint. Lyk my eks die eerste een wat die huis slat. Playstation- Need for 

speed. Crucifiction. 

A Psalm of David. 
27 The LORD is my light and my salvation; 

Whom shall I fear? 

The LORD is the strength of my life; 

Of whom shall I be afraid? 
2 
When the wicked came against me 

To eat up my flesh, 

My enemies and foes, 

They stumbled and fell. 
3 
Though an army may encamp against me, 

My heart shall not fear; 

Though war may rise against me, 

In this I will be confident. 
4 
One thing I have desired of the LORD, 
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That will I seek: 

That I may dwell in the house of the LORD 

All the days of my life, 

To behold the beauty of the LORD, 

And to inquire in His temple. 
5 
For in the time of trouble 

He shall hide me in His pavilion; 

In the secret place of His tabernacle 

He shall hide me; 

He shall set me high upon a rock. 
6 
And now my head shall be lifted up above my enemies all around me; 

Therefore I will offer sacrifices of joy in His tabernacle; 

I will sing, yes, I will sing praises to the LORD. 
7 
Hear, O LORD, when I cry with my voice! 

Have mercy also upon me, and answer me. 

 

 (Sien die radio en draai harder. Jazz musiek wat speel. Iets wat hy ken. Hy sing saam.) Wag lat ek  gaan 

kyk of die bra style het. 

(‘n Klop aan die deur, ‘n vrou stap in.) 

Antie Nadia: Hello Frank. Dis antie Nadia. Kan ek inkom. Ek hoor jys daarbinne. Is oraait vat jou tyd. 

Maak klaar met jou besigheid ek sit solank die ketel aan. Jy sing nogals lekker. Jy moet vir Super Stars 

kom join. Die klopse sal jou love my darling. 

(Klein Frankie verskyn met Frank se klere aan hulle al twee lyk verstom en nie seker hoe hul moet reageer 

nie. Sit die musiek harder en dan weer sagter. Hy sit dit dan weer af.) 

Klein Frankie: Antie Nadia! Koffee sal lekker proe. Maak sommer die eiers en die pakkie vleis ook maar 

gaar asseblief Frank sal nou nou hier wees. 

Antie Nadia. Haai Klein Frankie jy lyk nes jou pa wiet jy. Sorry but ek heti vir jou hier verwag nie. Oe jirre 

gee my ‘n hug. Wanneer het jy gekom. Jys uitgevat! Dit lyk my jy en Frank het die selle taste.  

Klein Frankie: Frank het my vanoggend op die lughawe gekry. 

Antie Nadia: Oh, ek dog jy was in die Kaap iewers by jou uncle. Mechanic en so aante. 

Klein Frankie: Ja, Mechanic besigheid antie. My eie workshop in Pretoria. 

(Antie Nadia begin die kos gaar maak.) 

Klein Frankie: Nie my Pa of enigeiemand het my gehelp nie, ekt self vir my in Pretoria uitgesort. 

Antie Nadia: Is mooi so Frankie. Eks bly vir jou en jou ouers sal ook gewies het. Ek is bly jy die drugs 

gelos. Foeitog jy was diep in die ding. 

Klein Frankie: Antie Nadia asseblief moenie vir my kom preek nie. Eks ‘n groot mens. 
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Antie Nadia: Ja Frankie. Miskien kan jy my help. Ek wil vir Frank kom vra het of hy nie vir my en ‘n klomp 

moeders van die community met die tik ding wil help nie. Is erg man wiet jy hoe erg is dit? Jy kan ook 

help. 

Klein Frankie: Antie mean tik ook. Ek het gedog dis net dagga en buttons. 

Antie Nadia: Dis ou nuus. Kyki hier is drugs wat onder die skoolkinders ook gaan. Die goed maak die 

kinners mal man. Eks gatvol. Ek wil hê Frank moet gaan praat met die mense en die ouers. Jy wiet hoe 

luister die mense vir  hom man. En ons moeders moet iets doen want die pa-ens doen fokkol. Wiet jy nie 

hoe laat jou ouboet Frank sal terug kom nie? Ek sal like om self vir hom te vra. 

Klein Frankie: Antie Nadia, maak dan nou kos wat is die antie dan nou so haastig? 

Antie Nadia. Die kinners het klopse gaan oefen so ek wil by die huis wees as hulle daar kom. 

Klein Frankie: Voor antie loop wil ek gou iets vra. 

Antie Nadia: Die gevraery is ek nie keen oor nie. Net omdat Maria jou ma is, sal ek luister wat jy wil vra. 

Dit moet net nie lank wees nie want as daai kinners van my kom van die klopse af dan vriet hulle van ‘n 

kant af. 

Klein Frankie: Dit gaan oor my Ma. 

Antie Nadia: Jou ma Maria. Sy was nou ‘n bleddie goeie mens. Dit was Franklin wat kom skief neuk het. 

Geld is mos ‘n ander ding sê ek. Maar vra kla ek moet gaan. 

Klein Frankie: Vertel nog van haar. (Hy steek ‘n sigaret aan.) Is mos okay as ek rook? 

Antie Nadia. Is jou longe, maar ek kan nie lank bly nie. Dis net daai vleis in die oond. 

Klein Frankie: Antie kan van Frank se vleis vat hyt klomp skaap in die yskas. Vertel net… 

Antie Nadia: Is nie my beurt nie maar jy weet dat jou ma en pa se storie het nie mooi geëindig nie. Jou 

ma en ek het by die Tannery gewerk. Franklin was deel van die drivers daar voordat hy ‘n voorman was 

en later op die board gedien het. Maria was ‘n kantoor meit. Syt filing gedoen en koffie aangedra en toe 

later by ontvangs gehelp. Maar sy was meer in die fabriek as in die kantore. Sommige van die 

fabrieksmense het gese die boere gebruik haar om op ons te spy. En sy was mooi met gladde hare. 

Franklin en Maria was baie geseënd. Hulle het hulle bitter vinnig opgewerk. Van ’n driver tot binne die 

Tannery se base se kantore en jou ma het dit ook gedoen. Jy moet onthou jou Pa was glad met die bek. 

Lief vir geld en vroumense. Chingie was sy bynaam. Ek moet loop kyk waar stap die tyd… 

Klein Frankie: Het hy die smokkies en besigheid gehad? 

Antie Nadia: Oh ja maar nog nie so groot soos dit nou is nie. Hy het die besigheid by sy oorlede broer 

Faan kom oorvat. En is maar goed want Faan was te deurmekaar. Dis hoekom die plek ook so 

deurmekaar was. Dis ma nou na jou Pa se ongeluk wat die geweld bedaar het. Jou ma het nie van die 

besigheid gehou nie. Ek dink dis daar waar die moeilikheid in getree het.  
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Klein Frankie: Maar dit was eers mooi? My Ma, sy was daai meisie wat al die ouens gesmaak het en hy 

was die ou wat haar hart gewen het. Die ou wat die lyn span vir brood? Love is in air. 

Antie Nadia: My kind dit was so, maar soos ek sê, dis ‘n jammerte hoe dinge geëindig het. Jy sien in die 

kantoor het dinge gebeur waar van mense praat wat ek nie van jou ma glo nie. Maar jou Pa se dinge was 

te erg. Jy weet uit watse tipe familie hy uit kom. En jou ma was ‘n incomer van Grabouw. ‘n Kerk mens.  

Klein Frankie: Is die Pastoor Duggie storie waar? 

Antie Nadia: (Sy merk iets op) Hoe onthou jy dit Frankie? Dis wat saak maak. Sy was goed en hy…was 

ook seker ma. Dis al, ek moet gaan. (Kyk in Fridge. ) Hier is dan niks nie. Liegbek. 

Klein Frankie: En jy Antie Nadia jou eie kind is eersie jou man se kind nie. Jy was ‘n hoer. Wiet die mense 

daai van jou. Julle wil net so kom finger na ons point but dan het julle nes al die ander kom loaf. 

Antie Nadia: Hey, ek is ouer as jy. Jy praat nie so met my nie. 

Klein Frankie: Sê my wa is sy huh? Is sy vrek? 

Antie Nadia: N2! Skaam jou jys gedrug. ( Antie Nadia loop uit.) 

Klein Frankie: Teef. Almal van julle is dieselfde. My Pa het hulle ander dae gehelp toe hulle net smeer 

wors op hulle brood gevriet het. Nou wil hulle so aangaan. Lyk nie Frank kom vanaand huis toe nie. (Hy 

light ‘n joint. Loer uit by die venster.) Awe almal se huise lyk blink. En almal van hulle het wiele hier.  

Daar was eendag ‘n man. ‘n Bruin Man. ‘n Hotnot my laaitie. Sy naam was Klaas. Die Baas het gekom en 

gese Klaas dans. Dan dans klaas. As Klaas by die huis kom was klaas moeg gedans. Maar die volgende 

dag het Klaas weer vir die baas gedans my laaitie. Klaas het gedans soos niemand kon nie. Toe wen Klaas 

die beste prys.  Nie Dawid of Thabo kon so goed dans soos Klaas nie. 

Klaas se kak storie. Nou lus ek vir daai melk. 

(Gaan na yskas om die melk te kry. Hy krap dan ook in die vrieskas.)  

 

Klein Frankie:  O so dis waar hy die klomp kos hou. (Dan val die een sak vleis uit. Hy ontdek ‘n sak vol 

geld in die agterkant van ykas). My fok is ek gerook of is dit regtig geld?  

Toneel 3 

Frank en Klein Frankie ontdek mekaar 

(Dan hoor ons die klank van ‘n BMW buite stop) 

Frankie hardloop met ‘n sak geld uit die vertrek. Hardloop weer vinnig terug om die lig af te skakel. Dan 

hardloop hy weer terug om die yskas toe te maak. Sodra hy die yskas deur toe maak loop Frank in. 

Frankie skrik en vries. Frank skrik gryp ‘n mes van die rak langs hom en gooi na Frankie. Frankie hardloop 

en Frank sit hom agtena. Frank vang vir Frankie en slaan hom een hou uit. Bewusteloos lê Frankie. Frank 
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wurg Frankie om die nek maar hy is alreeds bewusteloos. Frank gaan skakel die lig aan en sien dis sy 

broertjie Frankie. 

Frank: Tjarra.  

Frankie se mond bloei van die vuis hou en sy arm bloei van die mes wat hom skuins getref het. Frank voel 

Frankie se pols. Sleep Frankie in ‘n ander kamer in.) 

Frank: Nog altyd so stupid soos altyd. Dan dra hy nog my klere ook. Hy gaan yskas toe, vir melk. Die melk 

is op.) En dan drink hy my melk ook op. 

(Sy foon lui.) 

Frank: Hello, Uncle Freddie. Ja dit lyk reg. Is nog net 500 000. Fred het niks met my georganise nie uncle 

Freddie. Ek sal nie kan kom nie. Ek het ‘n vriend wat ‘n staatsaanklaer daar in Beaufort West is. So daai 

trok sal eers more Johannesburg toe. Ek sal luister wat hy kan doen maar sê vir Fred hy moet sy dinge 

laat staan ek kan nie elke keer sy goed toesmeer nie.  Ek weet uncle Freddie dis vir ‘n man se Fam. Ja lief 

vir uncle. Ek sal dit later vanaand hê. Bye! 

( Frank kry ‘n uitbarsting, ‘n Foto van Fred word in die agtergrond geprojekteer.) 

Frank: Fok man. Jy wiet ook nie wanneer om op te hou nie. Fokken spoiled brat. Ek weet mens kan nie 

jou familie kies nie maar fok jy is donners dom. (Fred begin doen pull ups). 

Toneel 4 

(‘n Klop aan die deur.) 

Mario: Milky maak oop jong is maar net ekke Mario. 

Frank:  Mario kom in. 

Mario: Naand sê naand. 

Frank: Is al lankal oggend. 

(Mario kyk op sy horlosie) 

Mario: Is ook so. Nou goeie môre Milky. 

Frank: Wat kan ek vir jou doen Mario? Dis 4 uur in die oggend. 

Mario: Is waar en Samuels en sy vrou maak al vroeg môre skandaal. Ek sien toe jou ligte was aan toe 

check ek wag laat ek nou hier in kom voor ek nie weer kans kry nie. Jys vroeg op jy kan mos nog geslaap 

het foeitog. 

Frank: Jys vroeg besig lyk my jy tik nê, huh. 

 Mario: Sies daai kak sal ek nooit aanvang nie. Het jy nie ‘n bier hier nie? 

Frank:  Kyk hoe lyk jy al van al die bier. 

Mario: Hey lyk ek siek huh… 

Frank: Siek van die drank ja. 

Mario: Naai moetie so is nie. Ek kom van ‘n party af. Dit was Johnny Boy se birthday. En jy wiet ek 

Johnny Boy en jou pa was net so. Daai was my ma se kind. Naai wat, kykie jou pa was netso kwaai in vuis 
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slat. As jy saam jou pa geloop het was jy safe. Daai bra hetie ‘n bang haar op sy lyf gehad nie. Wiet jy as 

‘n jong van ‘n ander plek hier ingekom het moet hy soos ‘n hondjie met sy stert tussen sy bene hier uit 

hardloop. Ek sal nooit daai een dag vergiet toe jou pa vir my ook met ‘n smokkelyard gehelp het. Die 

boere wou vir my toekap. Toe kom maak jou pa die ding straight. Die Funkies en die Nice time kids het 

op my smokkelyard mes gestiek man. En dis toe dat die boere my yard wil toe kap. En kyk vandag is daai 

yard van my 15 jaar daar. Kat se Yard is al 20 jaar hier onder in die vlei en daai yard was jou pa se eie wat 

hy netso vir Kat gegee het. Jou Pa het te besig geraak. En is verstaanbaar. 

Frank: Met wat? 

Mario: Met ‘n klomp dinge. Hyt die prys gewen. Hy het mos nie self uitgegooi nie. Dis soos die storie ma 

gaan. 

Frank:  Watse prys? 

Mario: Die Fam.  Die Union. 

Frank: Mario wiet jy iets van my ma. Ek meen daai tyd. Toe my Pa so besig raak. 

Mario:  Hê wat vra jy my soe annerste? Ek wiet net jou Topie was streng en opreg. Hyt nie kak van 

kabouters gevat nie. Oor jou Tannie en Topie se love life wiet ek nie veel vanaf nie. 

Frank: Daai is ook wat ek wil wiet, van die love life. Hulle sê hulle twee was smoorverlief? 

(Mario ongemaklik) 

Mario: Ja nee wat hulle was kak verlief. Wiet jy hoe het die vroue jou pa gesmaak. Jou topie het styl 

gehad wat ‘n vrou mens se bene lam gemaak het.  

Frank: Nou het hy anders ook? 

Mario: Wat is anders? 

(Foon se notification lei sy aandag af.) 

Mario: Jy meen los kinners by die anner meirre. Nie wat ek van wiet nie. 

Frank: Maar jy wiet mos maar hoe praat die mense. 

Mario: Hey fok die Mense… Ek heti eintlik vir jou kom sien oor jou Topie hulle se besigheid  nie. En jy 

moet nie vir my verkeerd verstaan nie. Ek soek eintlik ‘n guns. 

(Frank begin vir hulle koffie maak.) 

Mario: Het jy nie eerder ‘n bier nie. Koffie so vroeg in die môre maak my siek. 

Frank: Jinne Mario. Dis 4 uur in die oggend en jy wil ‘n bier hê. Skaam jou! 

Mario: Ek leef met bier van die oggend tot die aand.  
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(Ketel kook , Frank haal ‘n bier uit en gee vir Mario.) 

Frank: Vra klaar, ek moet gaan reg maak vir werk. Jou wynvlieg. 

(Foon notification kom deur.) 

Mario:  Wat peep die dingetjie van jou so baie? 

Frank: Is werk. Praat kla. 

Mario: Is mos einde van die maand ja. Maar wag  is nie my besigheid nie. Ek is hier oor die leer fabriek. 

Jy moet gaan praat saam Malan hulle. Die werkers sê hulle pay te min. En nog ‘n ander ding is, Dotti het 

nou die dag haar rug ook seergemaak toe sê hulle haar rug was lankal seer. Asof die vrou lieg. Jy moet 

gaan praat met jou wit vrinne voor die mense begin strike.          

Frank: Ja ek sal. 

Mario: Soos ek jou topie geken het sal hy lankal daai whities wys gemaak het. 

Frank: Ek sê mos ek sal. Daar is vandag baie beter maniere om dinge te handle.  

Mario: “Don’t you worry my broe” het jou topie altyd gesê. “Ek salit uitsort.” Nie eers jou tanie kon jou 

topie gestop het as hy sy kop op ‘n ding gesit het nie. (Raak bietjie ongemaklik. Mario praat maar Frank 

is besig op sy foon.) Hey, laat ek loop. As daai laaities van my nie vanoggend vir my daar sien nie draai 

hulle somme stokkies vir skool toe gaan. 

Frank: Nee praat maar aan asseblief ek wil hoor. 

Mario: Nee jong jy weet tog al die goed. 

Frank: Praat Mario…vertel hoe my ma hom nie kon stop nie? Almal praat hulle eie kop se kak. Maar laat 

ek hoor hoe jy dit vertel? (Dreigend na Mario.) Of praat jy ook net klomp kak hê? (Frank na die yskas. 

Haal ‘n bier uit en sit dit voor Mario neer.) Nou kan jy nog beter jou bek uit spoel. 

(Mario sluk vinnig ‘n paar slukke.) 

Mario: Ek ganie baie praat nie. But ek sal jou vertel…Jou topie was goed met smokkel en jou ma was van 

die Here. Net die Here Jesus voor en agter. Die Here het water in wyn verander, maar jou Tanie wil netti 

verstaan nie, jou ‘n pa het ‘n yard in ‘n smokkelyard verander. Jou topie het die smokkies vir ander 

mense gegie om te run sodat jou tannie happy kan wees. Maar toe raak die ander besigheid ook beter 

en beter. Ons gooi dagga uit en somma alles wat mal is. “Saam met die goed kom daar evils jy moet dit 

los Franklin.” Jou tanie het besef dat sy lekker kon lewe as sy net sy skatte geniet het. Maar nee sy hou 

vir haar mos die grootste engel. Sy was meer by ander mense se huis as by haar eie. Paster Duggie, ha-

ha. Verkondig die Here se woord. 

Frank: Ek kan onthou hoe ons saam huis tot huis geloop het.  
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Mario: En toe begin raak dinge net opdraend tussen hulle twee. Maar nou ja almal van ons dra ons 

kruis. 

Frank: Dis einde van die maand Mario ekt klomp werk. 

Mario: Ek dog jy’s ‘n Baas. 

Frank: Base werk mos altyd die hardste. Het jy nie ‘n besigheid om te run nie of drink jy al jou profit uit. 

( Mario lyk ongemaklik.) 

Frank: Jy moes nooit onderwys gelos het nie. Jy was een van die beste wiskunde onnies sê hulle. 

Mario: Hey wag, laat ek loop. Jy praat goed wat jy nie wiet nie. Onthou asseblief om saam Malan te gaan 

praat. Jy is mos in daar by hulle. 

Frank: Ja nes jy ook in was daar by die skool kinners. 

Mario:  (bleek op sy gesig.) Wiet jy soms kan jy ‘n etter wees. Maar is oraait. Jy verbeel jou mos jy is die 

Here hier. Maar jou gat ook alweer. Ekt mos klaar my saak aan jou verduidelik. Bygones is bygones. 

Onthou net jys nog nat agter jou ore laaitie. Syt my hel gegee… 

Frank: Die drank het jou hel gegee man. Toe raakit te veel en toe raak skoolbrood vir jou lekker vir die 

oog. 

Mario: Frank onthou net nê, jyt vir my op die hof verdedig. Eks onskuldig. Die drank het my fokkol gepla 

nie. So hou jou bek en los my lewe. Lewe jou eie lewe. Ek sal later jou R5000 inbetaal. (Kyk hom in die 

oë.) Yet so near but yet so far. Ek worry nie. Ek survive met die lyn wat jou Pa vir my gehelp het om 

brood op die tafel te sit. 

Frank: En ek is mos 10 jaar oud dat jy vir my daai kak vertel. Dis ‘n wonder jy ganie vir my die nursie, 

onderwyser en polisie storie vertel nie. Dat daar nie veel van ‘n keuse was nie. Want dan is jy sleg. Jy 

verruil jou geletterdheid vir ‘n smokkel yard. Maak jou skoolkinders dronk. 

Mario: Hey, ek het licence vir daai plek waarvoor ek huur betaal. Jy moetie vir jou skynheilig hou nie. Jyt 

die prys…Lawyer besigheidsman. Jys die kingpin en jy wil mense se huise self pink kom paint. Moetie 

dink jys beter nie. Jyt dinge op ‘n skinkbord gekry. 

(Mario uit by die deur.) 

Frank: (Agter na.) Poephol! ( Hy doen nog pushups.) 

(Frank begin die kerk koortjie sing. Sy foon lui.)  

Frank het gesprek op sy foon. 

 (Frankie kom in. Hy hou sy kop vas) 
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Frank: Oh, jy lewe. Jy beter die bloed van my mat en vloer skoonmaak. Hierso draai die bandage om. 

(Ons sien duidelik dat Frank ook verbande om sy hande het.) 

Klein Frankie: ( neem die verband) Het jy gemeen om my vrek te maak en in al die bandages soos ‘n 

zombie toe te draai? 

Frank: As jy by my plek inbreek sal ek jou vrek maak.  

Klein Frankie: Ek moes seker onthou het jy is ‘n Steven Seagal. Het jy my so erg gemoer dat jou hande 

ook toegedraai het…. Oh ek sien….Ha ha. (Lag sarkasties.)  

Frank: Kompetisie gefight. 

Klein Frankie: Kompetisie! Haha!... Milky die veghond! Siessa!  

Frank: Hey stopit nê! 

Klein Frankie: Ney man. Ek is trots op jou. Ou Chingie sal ook  gewies het. 

Frank: Los daai man. Daai is die past. 

Klein Frankie: Chingie sal nog meer trots op jou gewies het as jy ‘n vrou gemoer het…wasit so? Wasit 

huh? Chingie het mos vir Maria goed op haar moer gegee, nê Milky.  Onthou jy ons twee is mos soos 

honde uit gejaag. 

Frank: (Gooi hom weer met ‘n kussing.) Stop jou kak waarmee jy besig is. Wat maak jy hier? Wat soek jy 

in my huis? 

Klein Frankie: Naai man Ouboeta Milky. Ek het ma net huis toe gekom. Die is mos my plek ook. 

Frank: Kyki as jy wil bly dan bly jy maar los net jou kak. Jy was vir lank genoeg weg. Ek sal dit waardeer as 

daar iemand is wat kan uithelp. 

(Frank begin air spar. Asof hy in ‘n geveg is.) 

Klein Frankie: Steven Seagal! 

Frank: Ja solank ek nie ‘n druggie is nie. (Frankie verstomp.) Kom hou vir my die pads vas. 

Klein Frankie: Jy dink seker ek is befok. 

Frank: (Frank se foon notify ‘n sms. Wat hy ignore) Kom ek hou die pads en jy boks. (Frank vat die pads 

en sit vir Frankie die pads aan. Frankie lyk opgewonde terwyl Frank die gloves vasmaak. Frank se foon 

notify ‘n sms. Wat hy ignore)  Frank my Laaitie. Nou fight jy vir jou lewe. Jab jab, left left right arms op 

wil jy hê hulle moet jou uitslaan? 

Kom aan! Jab jab right double take hook hook. (Frank slaan vir Frankie met die pad teen die kop.) Jy 

punch soos ‘n moffie. ( Frank se foon notify ‘n sms. Wat hy ignore) Kom weer.  
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(Frankie raak kwaad en begin slaan wilde houe. Frank gryp vinnig in en sit vir Frankie in ‘n sleep lock.) 

Jou naai se voete is verkeerd en jys stadig. Jy kon al vrek gewiesit!  

(Dan gooi hy vir Frankie neer) Hoekom het jy nie gebly waar jy was. Jy kon jou Mechanic werk gedoen 

het.   

Klein Frankie: Ek het als verloor.  

Frank: En jy kom hiernatoe vir groener weivelde? 

(Frankie sien die Playstation.) 

Frankie: Die is mos ‘n befokte game! Watter kar ry jy? 

(Hulle doen die stuk saam.) 

Frank: Wat dink jy? BMW 325i-Series GT shadow Line-eers vir ‘n modification. 325i shadowline (1989) - 2.5 

engine with alpina cam/double valve springs(very fast) free flow exhaust – super charge twin turbo, 6 spoed 
gearbox, 310 perde krag. Monster op wiele. sunroof -smoked angel head lights/smoked fog and indicator lights 
imported bumper lip/grill/chrome centre dish -333i boot spoiler,-17inch bsx lenzo, low profile tyres, - 50 mil drop 
in front/ 40 mil rear. leather seats - (new head,pistons,oil pump water pump,belts 

‘n Kar na aan my hart. Ouens kan nie verstaan watse goeie torque ek uit my baby uit kry nie. Quarter mile sit 

niemand in my slipstream nie. Uit die wegtrek spring ek sommer al eerste weg en as ek derde gear druk maak ek ‘n 

hele klompie kar lengtes onder hulle uit. Of dit nou ‘n Gholf, Toy, Opel of watookal is my BM maak klaar.  

Ek was 16 jaar oud toe ek haar by my Pa gekry het. Ek en Chris het self so vir haar gemodify. Motor, body en 

interior. ‘n 1989 model. My nuwe 2014 drie series coupe is nie eers vir my beter as sy nie.  

Op Kilarney los ek daai Civics kar lengtes agter. Is net daai orange peanut Ford Escort van Faizel wat my twee keer 

laat verloor het maar twee keer was al. O en dan was dit daai wit Opel 200 STI van Dorney van Durban maar 

anderste is ek die dog. Ha ha. (Geniet homself.Notification op foon. Kyk na foon.) 

Klein Frankie: Is jy nog deel van Die Fam? 

(Frank kyk hom snaaks aan.) 

Frank: Nee man. Fred van uncle Freddie is nou in charge. 

Klein Frankie. Naai man daai was jou lyn wat daddy vir jou gelos het. Jarre Die Fam is mos varke om vir 

jou mis te kyk! Dink jy ek kan inkom. (Frank hou nie van wat hy hoor nie. Frankie steek ‘n joint aan.) 

Frank: Hey Tjarra, maak dood daai kak. Hier in die huis word daar fokkol geroek nie.  

Klein Frankie: Sorry ouboeta Milky. 

(Frank se foon notify ‘n sms. Wat hy ignore.)  

Klein Frankie: Ek is bly om te sien iemand neem by mammie oor. 

Frank: Ja as ek gewiet het die lewe gaan so wies het ek soos mammie in die Tannery ook gaan werk. Die 

mense daar maak allright met die nuwe law aan hulle kant. 
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Klein Frankie: Jy maak seker ‘n joke. Jy by die Tannery gaan werk met jou ronde hande. O so jy is nog 

deel van Die Fam. Jy wil netti vir my sê nie man. Nog altyd so geheimsinnig. Komaan man Frank. Jy wiet 

dan jou secret is safe met my. Ek hou soute terwyl jy met die meisies in die duiwe hok vry.  

Frank: Daais ou dinge. 

Klein Frankie: Maar lekke dinge. Jarre ek mis daai dae. 

(Hulle begin speel die liefdes game om die Duiwe hok.) 

Klein Frankie: Milky wie is daai kintjie. 

Frank: Nicki met die styl hare. Hou ‘n sout vir mammie en daddy. 

Klein Frankie: Wat kry ek uit die deal. 

Frank: Ek organize haar niggie Samantha vir jou vir môre na skool in die duiwe hok. 

Klein Frankie: In die duiwe hok…Wag Frank. Ek kanie wag tot môre ek wil vandag. 

Frank: Nou ja man later. 

Klein Frankie: Nee ek wil ook vir Nicki vry. Haar boobs is lekke. 

Frank: Is jy befok. Sy is my kintjie.  

Klein Frankie: Jy kan mos more weer ‘n ander een kry. Jy sê dan self die kinners is jas oor jou. 

Frank: Ja gat vang ‘n pos. 

(Frankie vang ‘n pos, Frank in die duiwe hok.) 

Klein Frankie: In die duiwehok. Sy is ouer as ek. Eks die ou. Stok styf gevry…. Sout Frank…Ek gooi 

sout…Hello Uncle…Nee Uncle. Nicki en Frank Uncle…Ja hulle doen hui werk…in die duiwehok doen hulle 

vrystudie. 

(Frank kom uit die duiwehok geval en klein Frankie hardloop.) 

Frank: Jy was ‘n piemper. Is net die eenkeer wat ek kan onthou wat jy vir my opgekom het. Is toe ons 

met Mammie en Daddy by Soenesta gaan kamp het.  

(Daar word ‘n toneel uitgebeeld waar Frank die ouer mense se bier steel.) 

Pa Franklin: Maria wie het my bier gevat? 

Ma Maria: Nee my man. Dit was vroëer daar in die koelleboks in die bakkie. 

Pa Franklin: Frank kom hier. (Frank slinger bietjie). Weet jy waar my koue biere is. 
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Frank: Nee Daddy. 

Franklin: Wat lyk jy so snaaks op jou gesig. 

Frank: Hoe snaaks daddy? Is seker van wrestling speel. 

Klein Frankie: Daddy, daddy daai mense daar lang die lagoon het daddy se bier gevat. Hulle het gesê 

hulle wag vir daddy. (Aan Frank as Franklin af is.) Kom jy, ek soek ‘n bietjie Black lable. 

(WEER TERUG IN DIE HEDE) 

Frank: Ons het goeie dae gehad maar dit maak nie ‘n verskil nie. Ek sê jou mos ek is nie deel van die Fam 

nie.  

Klein Frankie: Jy lieg man, but is oraait ek is mos ‘n druggie. Bang ek sal dit opfok. Ek is mos goed vir 

fokkol nie nê? 

 Frank:  Is nie so nie. Hoe minder jy wiet hoe beter. Kyki, onthou jy hoe jy in jou broek gekak het? 

Klein Frankie: Moetie kak praat nie. Waar? Wanneer het ek in my broek gekak? 

Frank: Daai dag wat ek en Giemba-hulle daar by die skool om die draai van die houtwerk klas gesit en 

roek het. Toe vra jy vir Giemba ‘n stukkie van sy pie. Hy het Brooklets daar ingesit. Jyt op die skool in jou 

broek gekak. 

Klein Frankie: Voetsek. Jy en jou vrinne was verwaand. As ek nou vir Giemba in die hande kry gooi ek 

hom met ‘n emmer vol kak. Lewe daai vetgat nog. 

Frank: Ja hys ‘n diabetic nou. Hyt die smokkie reg in die hoek van Powellstraat. 

Klein Frankie: Jy kyk vir Giemba ‘n lyn maar jy willie vir my ‘n lyn span nie.  

Frank: Issi so nie Tjarra. 

Klein Frankie: Om nou nog goed van my af weg te stiek gattie nou baat nie. Al daai tye wat Daddy hulle 

die goed gepraat het, het ek die goed van Die Fam wys geraak. Onder die bed, in die kaste, in die dak tot 

in die kleinste gatjie wat ‘n muis nie aan kon dink nie, het ek my weggestiek om af te kan luister. Jyt mos 

jou Keyboard (Rap musiek) gehad. Hulle het daai Keyboard aan jou afgesmeer dat jy nie moet wys raak 

nie. Om kom met die bom toe chase jy die lyn maar kon fokkol reg doen en toe kry Fred van uncle 

Freddie die first prize. Daais hoe ek die ding check. (Die Klaas storie) Daar was een dag ‘n man. ‘n Bruin 

Man. ‘n Hotnot my laaitie. Sy naam was Klaas. Die Baas het gekom en gesê Klaas dans. Dans, dans Klaas. 

As Klaas by die huis kom was Klaas moeg gedans. Maar die volgende dag het Klaas vir die baas gedans 

my laaitie. Klaas het gedans soos niemand kon nie. Toe wen Klaas die beste prys.  Nie Dawid of Thabo 

kon so goed dans soos Klaas nie. 

Klaas se kak storie is nou die waarheid. Nê ouboeta... 

Frank: Jy! Ek is ‘n besigheidsman. Daai is hoe ek my brood en botter maak. Ek het die plek reggeruk.  



15 
 

©Hein Poole 3/11/2015 9:13:20 PM 
 

Klein Frankie: Ha ha. (Sarkasties). Dink jy eks ‘n aap.  Ek kan mos sien en nog ’n ding, Antie Nadia was 

hier. (Frank se foon notify ‘n sms. Hy ignore dit.) 

Sy wiet jy is deel van Die Fam. Hulle run die Plek. Jy run dit net jou manier. Bo blink onder stink. Jy is die 

ou vir wie mense die bangste moet wies. 

Frank: Kak man. (Hy trek die gordyn wyd oop. Hy kyk af op die dorp.) Sien jy die plek ha ha! Ek is trots om 

te sê dis my plek. Niemand anders sin nie. Nie Franklin Chingie sin nie, ook nie Die Fam sin nie. Sien jy 

die plek het krag, water, huise, toilets en die mense het werk. Spaza shops, smokkel yards, fabrieke alles 

wat jy hier sien. Ek het die lyne gespan vir die meeste van die dinge. Hier is almal iets want almal hier 

het ‘n lyn. As jy nie het nie maak ek een. ‘n Lawnmower, ‘n vacuum cleaner, car wash. Die mense is 

happy as hulle kan werk. Die Broodlyn. (Frank se foon lui en hy druk af.) 

Klein Frankie: Ek sien Chingie van die Fam se lyne. Ek wil my cut hê. Die Broodlyn. As die Hoof twee of 

meer van sy eie bloed in sy are het moet die skatte gedeel word. Wanneer is die next vote? Waar die 

hele Fam om ‘n tafel sit. Ek sal my bewys! 

Frank: Ek issi deel nie, hoor jy dan nie? Ek het law geswot. Jy het vir ‘n mechanical engineer geswot. Ons 

is beter af sonder Die Fam. Ons kan lyn op ‘n ander way sny. 

(Klop aan die deur. Frank kyk op sy horlosie.) 

Klein Frankie: Expect jy dan ‘n visit die tyd van die aand? 

Frank: Frankie gaan in die kamer en bly stil.  

Klein Frankie: What kind dan nou? 

Frank: Hey! Maak soos ek sê. 

 

Toneel 6 

(Klein Frankie gaan in die kamer. Frank maak die deur oop en ‘n mooi jongerige vrou in formele klere 

stap in.) 

Frank: Hello Chantel. Kan ons later meet. 

Chantel: I’m sorry maar ek is besig later. Met nog werk. Dis nogals dringend dat ek met jou moet praat.  

Frankie: Ek weet dit moes nie gebeur het nie. Dit sal nie weer nie. 

Chantel: Dis nie wat met ons gebeur het nie. Dis jou besigheid met die rekeninge. 

Frank: Oraait kom in. Ons moet gou praat want ek moet nog iewers heen gaan. 

Chantel: Frank, ons moet aan nog ‘n plan dink wat ons met jou inkomste gaan doen. 
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(Frank se foon gaan weer af van ‘n notification.) 

Chantel: Is daai een van dit? 

Frank: Ja. 

Chantel: Gee hier laat ek sien. As ons geweet het dat die syfers in ‘n jaar so goed sou lyk, kon ons maar 

‘n groter verband uitgeneem het. Moenie bekommerd wees nie ek sal ‘n plan maak.  

Frank: Besluit jy maar. 

 Chantel: Ons gaan die geld moet gebruik. Koop nog ‘n strandhuis of beweeg na ‘n ander area. 

Frank: Ek sal nooit hier weg gaan nie. Dis waar ek hoort. 

Chantel: Of dan moet jy trou of iets. 

Frank: Wat van as ek ‘n boot koop en in Hawston of St Helena bay ‘n besigheid begin. 

Chantel: Nee wat los maar daai dis te veel van ‘n risiko. Wat van ‘n winkel? 

Frank: Daai is boring man. Ek is lus vir ‘n uitdaging iets wat mense sal help. 

Chantel: Is die dagga plantasie en ring bakleiery nie uitdagend genoeg nie.  

Frank: Daai is die kweekers wat prys vir die grades vat en die ring fights kom en gaan.  

Chantel: Met R200 000 elke maand wins is jy darem ondankbaar. 

Frank: Ek onthou hoe ek as ’n laaitie op skool was, St. Albans, toe Hoërskool by Hugenote.  

Daar het dinge vir my al begin. Ons laaities het mekaar altyd geslaan, Fighty fighty, gunny gunny gespeel 

but jy sien die ding is dat ons van kinds af kyk wat en wie jy is. Daai bepaal hoe ons mekaar treat. Is jy die 

Boelie of sturvy nerd?  Almal wil net die baddy wees. Ek weet dit klink weird, maar dis die waarheid.  Die 

waarheid maak seer sê die ou mense mos. 

Jy kry jou uitsondering wat uitstyg en ‘n government job kry but die ander is geneig om soos skape te 

wees en raak tog verlore after all.  Oumense het gekom en gegaan, time het gechange but daai fokken 

“Ja baas, Nee baas” mentality is nog daar. Asof dit geinprint is. Generation na generation. Jarre…My Pa 

het gesê daar gaan dae kom wanneer jy jou eie besluite kan maak. Jy hoef nie vir ‘n baas te wag nie. Dit 

jaag net jou bloeddruk op. As jy weet wat om te doen dan kap jy aan en as die blok skroei staan jy vir jou 

eie ding, no matter what. Come Hell or high water. Sy pa, my Oupa, was ‘n mens se mens wat goed vir sy 

mense was.  Hulle het altyd gesê jys geteel om hard te werk maar ook om jou lewe te geniet. As jy iets 

doen, doen jy dit vir ander ook. Deel jou brood en water met jou naaste. Daai goedheid het my pa en my 

ma met mekaar in gemeen gehad. Alhoewel sy meer in die kerk was as hy.   

Hy was nie altyd sleg nie, ek onthou hoe Pa gesê het die lewe is unfair my laaitie soms sit jy in maar kry 

nie als uit nie. As jy iets vir mens doen laat hulle vir jou ook iets doen. Die een hand was die ander hand. 

As jy moet steel, steel goed, want as jy gevang word onthou staan vir jou ding. ‘n Slaaf kan gevang en 

gestraf word maar ‘n slaaf sal altyd benodig word. ‘n Baas sal gelief wees terwyl hy het om te gee but as 
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hy nie meer het nie is hy ‘n niks nie. Hy is nie eers nie ‘n slaaf nie.  

  

Ek kan onthou hoe Pa se broers en neefs elke dag daar by die huis in en uitgekom het. Daar was nooit 

van rustigheid by ons huis nie. My Pa dink nog hy sit lekker op die toilet dan kap iemand alweer aan die 

toilet deur. “ Hey Chingie kak klaar jong ‘n man wil kom inform” . Inform was ou gesels oor die 

besigheid, die werk wat my Pa saam met hulle in was mee. “Maria maak die koffie en maak somma van 

daai leftover van gisteraand warm” skree uncle Fred, Uncle Ferdie of watter neef of vriend wat van pa 

ook kom inform het. Ma was nie altyd daar nie. Ek kan haar nie blame nie, dit het te veel geraak. Maar 

sy was onderdanig so ver sy kon want sy was mos maar ‘n kerkmens ook nog. Ja en Amen vir alles. Tot 

die dag… 

Kyk self ma het gebly werk alhoewel pa kon sorg. Maar dinge is anders vandag, vroue het meer voordele 

en opportunities. Jy is ‘n goeie voorbeeld. 

Chantel: Dit maak my so die hel in wanneer mense jou lewe vir jou wil control. Dis asof jy hulle iets in 

die lewe skuld. Nee kyk ek het genoeg gehad van base wat op my trap. Ek het besluit om my eie 

besigheid te begin. Ek het nou wel nie so baie kliënte nie en hulle mag dalk nie so opreg wees soos my 

vorige kliënte nie, maar ons verstaan mekaar as dit by werk kom.  

Ek probeer ook help daar waar ek kan as van die mense nie my dienste kan bekostig nie. Hulle is tog 

mens wat probeer aan die lewe bly. Met vandag se cost of living is dit asof jy jou lewe op die spel moet 

sit as jy desperaat is. My ouers het alles verloor toe ek en my sister maar net sestien en agtien was. Ek 

dank net die hemelse vader dat my ouers getroud aan mekaar gebly het. Vergewe my as ek dit so voor 

jou sê… 

My en my sussie se paaie het geskei want sy moes by haar peet ouers in Muizenberg gaan bly het en ek 

hier om die draai by Nicole en haar ouers kom bly. Vir beide my en my sussie was daar so ‘n leemte. Hier 

binne my krop. As ek met haar oor die foon gepraat het skiet my oë altyd vol trane en my keel raak 

droog en dik dat ek nie altyd ‘n gesprek met haar kon deur maak nie. My hart was gerus omdat ek 

geweet het sy was in goeie sorg. Maar daai leemte van haar, so klein en jonk wat met die 

omstandighede moes deurmaak. Dit voel nog steed dis my skuld. Aan my kant van die lewe was daar 

Nicole by wie ek tydens my ouers se finansiële krisis gaan woon het. Nicki was my beste vriendin van 

skool. Ek en Nicki was so close die see kon nie eens ons van mekaar af skei nie.  

Nicole het vir my ‘n job by Pick & Pay georganise tot dat ek die eienaar gaan sien het vir hulp. Die vark 

wou my lyf in ruil hê. Natuurlik het ek dit van die hand gewys. Uit desperaatheid het ek bly bid totdat ek 

‘n beursgekry het. In my vrye tyd het ek probeer om my sussie en ouers te onderhou met Spur se tips. 

Dit was ten minste net vir 9 maande toe kry my pa weer ‘n bou kontrak wat ons familie weer op die 

been gekry het. Blessing in disguise. Hier in die gemeenskap het ek tuis gevoel. Kyk hoe het almal my 

hier by julle accept ongeag my vel. 

Jy moet asseblief vir my easter die paas eiers in die kerk uit deel. Ons kan ook weer aandag aan jou en 

die ander geldsake na Paas naweek gee. 

Chantel: Wat ruik soos dagga. 
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(Frankie verskyn van uit die kamer) 

Klein Frankie: Ek sê bou vir jou ‘n Mklankla village en maak somma vir my ‘n Mechanic workshop 

oop…Jarre, jy is ‘n geldgat soos dit vir my klink. Chantel jy is mos ‘n lekke kintjie. 

Frank: Frankie asseblief. Gaan na jou kamer. 

Klein Frankie: Ekt sommer al my eie kamer. 

Chantel: Ek is Chantel en jy is seker Frankie? 

Klein Frankie: Awe girl. Jy ken my nogal. 

Frank: Frankie! 

Klein Frankie: Wat wil jy my nou weer moer as ek nie verdwyn nie. Jy dink ek is ‘n pop ha. Dink jy eks 

stupid. 

Frank: Jys geroek Frankie.  

Klein Frankie: Sien jy Chantel. My eie enigste broer check kak van ‘n man. Hulle almal is dieselle. Dis 

hoekom ek bly was om te gefokkof het. 

Chantel: Hy wil jou maar net protect het. 

Klein Frankie: Protect, ha ha. God protect my. Nie die mense nie. As jy wiet wat oor my lewe geloep it. 

Nê Frankie. Het jy die white girl vertel…  

Frank: Dis true my broetjie. Ek wil jou ver weg stiek. 

Klein Frankie: Jy hou jou bek. Jy is alweer sommer ‘n fokkol in my oë. En jou wit meid wat dink sy weet 

alles. 

Chantel: Dis nou van julle tipe wat dink omdat ek wit is ek dit maklik gehad het. Ons kak ook maar net so 

af. Skarrel hier en daar vir survival. So moet nie eers waag om sulke goed te sê nie. Raak groot asseblief. 

Klein Frankie: Tipe nogals nê. Jy is cheeky met jou bek nê. Skarrel nogal soos ons! As julle in ‘n job stap 

pay julle meer as ons asof julle beter is as ons. Order en moan terwyl ons ons gatte moet afwerk. Dis 

hoekom ons moet doen wat ons doen. Nê ouboeta Milky. Ons begin ons eie lyn span. Steal from the rich 

and give to the poor. En jy dametjie is net so corrupt dan wil jy kom prim en proper kom voor gee. Naai 

wat julle twee is befokte conartists. Julle moet net julle Zuma smile op sit dan is julle perfect.    

Frank : Ha ha ha. Jy is sowaar nes jou Pa Chingie. 

(Frankie geskok)  

Klein Frankie: Hey voetsek. Julle dink ek weet nie wat julle doen nie. Alles die (by groot venster uit) is jou 

en die Fam se Broodlyn. Once jy aan daai geld vat kan jy nie uit. Jy sal jou siel moet verloor as jy wil uit. 
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Die Fam lê in jou are. Jy is een gebore. Jy is die ou wat dans op die stage terwyl Die Fam die ropes van 

Backstage trek. 

Chantel: Ek loop nou Frank. Praat more weer. 

Klein Frankie: Girl kom asb weer terug. Moenie so wees en weghardloop nie. Kan jy dan nie sien nie die 

jong smaak jou met ‘n passion. Ha ha… 

 

Toneel 7 

(Frank knik sy kop vir Chantel. Chantel uit. Frank gaan staan by die groot Selvyn Pekeur kunswerk.) 

Klein Frankie: Jyt die hots vir daai girl nê.  

Frank: Het jy nou teruggekom om moeilikheid te kom veroorsaak?  

Klein Frankie: Is nie so nie. Julle maak my so…so die hel in met julle stront. 

(Stilte vir n oomblik. Frank gaan staan en kyk na die painting. ) 

Frank: Sien jy die Painting? 

Klein Frankie: Ja ek sien jy kan kwaai paint. 

Frank: Nee, Nee my broetjie. Die is uncle Selwyn Pekeur se werk.  

Klein Frankie: Die darem ‘n snaakse painting. 

Frank: In die prent is die mense happy. Hulle kap it yt asof die wêreld net ‘n lekke plek is. Fokkol worries 

oor wat mense gaan doen en sê nie. Dis hulle en hulle musiek. Hulle happiness. Dis soos hulle dit wil hê. 

Jy maak musiek vir hulle soos hulle dit wil hê en as jy klaar vir hulle ge-entertain het. Verdwyn hulle met 

daai happy feeling, weg.  Dan keer jy terug na jou wêreld waar jy aanhou oefen om weer môre vir nog 

mense te entertain. Jy doen wat jy moet doen en jy hou almal happy as of daar niks meer is as wat jy 

voor jou ervaar. Emosie kom in kleur en die wêreld is vol ‘n verskeidenheid kleure. As daai musiek begin 

speel vat dit almal van ons op daai emotional journey wat net jy alleen verstaan.  

Frankie: (Klap hande) Jy is poetic.  

Frank: So ja ek dans. Ek help om die lyne te span.  Ek is deel van alles. Eks nie trots daar op nie. Ek try dit 

annerste maak vir ons mense. Daai smokkel yarde wat mense gesyp maak en al die evils wat die 

community stukkie vir stukkie laat breek . Ek is deel van hulle broodlyn. Die heart aches is nie vir my 

altyd lekker nie. Die mense moan oor wat die evils aan ons doen Maar die broodlyn sal oor en oor 

gebeur. Ons kap net aan. En al raak jou commotion the talk of the town, kap ons net weer die ou styl 

aan. Die Fam, die G, die U almal benefit. Al issit hoe cruel hou ons aan werk.  

Klein Frankie: Wie de hel is die G en die U en waar staan jy as jy die prentjie kyk? 
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Frank: Niemand wiet nie. Hoe minder jy vra hoe beter. Solank hulle bank rekening jou ken. Al manier 

wat jy vir hulle sal meet is deur ‘n Messenger. Die Messenger gat na een hoof van die Fam wat alles 

deurgee.  

Klein Frankie: Klink na ‘n befokte job om ‘n messenger te wees. 

Frank: Daai messenger change elke jaar. Die G is national en die U wêreldwyd. Dis onse lyn wat ons hier 

gewoond is. Sometimes dink ons eersie wat ons doen nie. Soos bobbejane gaan ons aan. 

Klein Frankie: jys net daai lawyer nê. Maybe kan jy my uit die moeilikheid help. 

Frank: Wat het jy aangevang.  

Frankie: Dit was nie ek alleen nie.  

Frank: Praat net gou dit raak laat en ek moet ‘n pakkie vir iemand gaan drop.  

(Huiwering in Frankie se oë.) 

Klein Frankie. Ek het ‘n girlie in Pretoria gemeet. Sy was van Stellenboch. Het Pretoria toe gekom vir 

werk. Ekt haar geglo. Syt gesê sys lief vir my. Syt werk gesoek en ek het vir haar werk gekry by die 

mechanic shop. In die kantoor het sy gewerk. Drie maande toe word die shop gerob en Cindy is weg. 

Frank: Is jy saam in die ding? Huh? Frankie is jy? 

Klein Frankie: Nee man ek is nie. 

Frank: So waarvoor moet ek  jou help? Moenie vir my sê jyt terug gekom om vir Cindy in Stellenboch te 

gaan soek nie. Jys stupid as jy agter haar aan loep. Daar is klomp visse in die see. ( Frankie is ingedagte.) 

Jy lat nie dat ‘n vroumens jou onder ry nie. Vroue is evil. Hoor jy Tjarra.  

Klein Frankie: Is Mammie op die N2? Hulle sê Pastor Duggie se dood is Daddy nê. Is Mammie op die N2?  

Frank: Die storie van die vrou wat op die N2 hitchhike loop baie ver. Dit lyk die N2 het geen einde aan 

hom nie. Vir die wat haar ‘n lift gee vertel sy oor die woord van die Here. 

Klein Frankie. Sien jy, is sy. Wats die vrou se naam man. Sy was ‘n goeie mens. Bekeer, Kerk geloep. Wat 

is haar naam?  

Frank:  Marthe. 

Klein Frankie: Sien jy dit klink soos Maria. Ons moet gaan kyk. Sal ons nou kan gaan huh? Sy wiet seker 

nie chingie is vrek nie. Anders was sy al lankal by die huis. 

Frank: Ek het al gaan kyk. 

Klein Frankie: Was sy daar? 

Frank: Ek het al mense betaal om te gaan soek, maar hulle kry haar nie. 
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Klein Frankie: Jong hulle kyk verkeerd. Ek en jy sal haar kry. Kyki, jy wiet mos ek kry mos so ‘n gevoel as 

iets reg of nie reg is nie. Ek voel as ons saam gaan sal ons haar kry. 

(Hulle altwee reminisce en sing saam. Frankie light ‘n pypie. Hy trek ‘n skyf. As die song klaar gesing is 

gee hy vir Frank die pypie.) 

Klein Frankie: Vat ‘n skyf vir goodluck. Ons gaan haar vanaand kry. 

(Frankie gaan haal die sak geld wat uit die vrieskas geval het.) 

Klein Frankie: As ons haar kry verdwyn ons drie saam. Al die jare moet ons inhaal. 

(Hulle staan op. Frank se foon lui. Frank tel die foon op. Frankie kyk by die venster kyk uit in bewondering 

terwyl Frank in die agtergrond praat) 

Frank: Freddie. Naai man. Jyt verkeerd gehoor. Frankie is iewers in Pretoria. (‘n Bmw geluid buite.) Ek sal 

môre daar wees. 

(Skielik word daar vyf gun skote gevuur. Die ligte slaan af soos een skoot die ligte tref. Daar word gun 

skote van binne die huis ook na die drive by motor gevuur. Ons hoor die motor weg trek en in ‘n boom 

vas ry.) 

Frank: Frankie Frankie! (Geen antwoord van Frankie se kant). Waar de fok is jy Frankie? (Frank sit sy 

foon se lig aan en vind vir Frankie met ‘n gun langs hom staan. Frankie se arm is gewond. Frankie begin 

die Gospel song hum.) Mammie wag vir ons Ouboet Milky. Ons sal moet ry. (Hulle loop uit by die deur 

terwyl die Gospel song gehum word.) 

(Soos hulle die deur oop maak val Chantel bebloed by die deur binne met haar geweer in haar hand.) 

Frank: Wat de hel? (Frank help Chantel binne.) 

Chantel: Die ouens het in die boom vas gery. 

(Klein Frankie vat Chantel se vuurwapen en hardloop uit.) 

Frank: Los dit Frankie! 

Klein Frankie: Komaan Frank! Komaan ons maak hulle wys! Frank!! 

(Frankie kom weer terug gehardloop en bevind Frank met Chantel sit. Frank bel die ambulance.) 

Frank: Ghottie is Frank ek soek dringend ‘n ambulans by my huis. Maak gou asseblief. 

Klein Frankie: Is sy oraait? 

Frank: Ja sy sal okei wees. Vat die sak geld en gaan soek vir mammie. 

Klein Frankie: Jy moet saam kom boeta Milky. Ek kan nie alleen gaan nie. 
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Frank: Asseblief Frankie gaan net asseblief. 

(Frankie vat die sak en hy loop uit. Frank kry ‘n Notification op die foon.) 

(Frank roep Jonk Frankie. Soos Frankie om draai skiet hy Jonk Frankie van voor) 

Frank: (aan Chantelle) Nou Kan jy vir my help aan die kruis draai. (Busy cleaning up the murder sceane) 

Daar was eendag n man, n bruin man, n hotnot my laaitie. 

Die einde 

 


