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DIT IS VROEG OGGEND – GELUIDE VAN ‘N HAAN WAT KRAAI OF HONDE WAT BLAF IS 

HOORBAAR.  DAAR IS ‘N PAAR MINUTE STILTE, MAAR DAN SKIELIK WORD DIE 

GELUID VAN ‘N BABA WAT HUIL GEHOOR.  DIE BABA SKREEU AANHOUDEND TOT DIT 

LATER ONDRAAGLIK WORD.   

 

1.  DAN:(skreeu benoud) Milly! Milly! Die baby skrou! Milly!  

 

2.  MILLY: Ek weet.  

 

3.  DAN: Nou gaan jy hom nie stil maak nie.  

 

4.  MILLY: Vir wat kan jy nie? Dit is nie net my baby nie. Ek het hom nie alleen gekry nie... 

 

5.  DAN: Ja ek weet dit is nie net jou baby nie. Maar babies is vroumens-goete...toe loop kyk 

nou man! Die kind skrou die hele buurt wakker!  

 

6.  MILLY: Ja, ja toe ek weet. Dit is nie nodig dat jy ook so skrou nie. Een baby is erg genoeg! 

(troos die kleintjie saggies) Sjuut, tjoe, tjoe, tjoe, hoekom huil jy so? Kom nou – sjuut, sjuut.... 

 

7.  DAN: (Hoes ongemaklik) Jy moet laat kyk na daai kind. 

 

8.  MILLY: Vir wat?  
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1.  DAN: ‘n Baby skrou nie so aaneen nie. Netnou is dit maaggriep of wurms of koliek...Trevor 

was hoeka ‘n koliek-baby...miskien is die een ook.  

 

2.  MILLY: Sal nie kan sê nie.  

 

3.  DAN: En sy oë sit ook nie lekker nie.  

 

4.  MILLY: Daar is boggerol fout met sy oë. 

 

5. DAN: Ek sê maar net jy moet laat kyk na die baby. Die kind is siek. 

 

6.  MILLY: Jy moet hom maar dan vandag dophou. Gee vir hom bietjie Vicks as jy moet.  

 

7.  DAN: (Verbaas) Vicks? Heerder Milly? Die kind is dan skaars ‘n jaar oud!  

 

8.  MILLY: Dit sal hom sterk maak en bietjie uitkap ook – waar anders gaan jy tyd kry om by 

die robot te gaan staan?   

 

9.  DAN: Milly? (sug swaar) Wanneer gaan dit ophou?  

 

10. MILLY: Wat?  

 

11. DAN: Die gewerkery van jou. 
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1.  MILLY: Ons het gepraat hieroor Dan. Ek het my werk en jy het jou werk. Business is 

business. Ek gaan laat wees.  

 

2.  DAN: Milly! Wag…Wat gaan ons die kind noem?  

 

3.  MILLY: Ek weet nie. Ek het nog nie gedink nie.  

 

4.  DAN: Die kind moet ‘n naam kry... 

 

5.  MILLY: Wat van Jottie?  

 

6.  DAN: Jy weet wat rym met Jottie.... Dit sal nie werk nie.  

 

7.  MILLY: Dan noem ons hom sommer na jou. Dan. Hoe klink dit? Of eerder Danny.  

 

8.  DAN: Ja, dit klink goed. Ek sal vir Pastoor Lionell vandag bel en vra wanneer kan ons die 

kind bring vir die doop.  

 

9.  MILLY: Dis goed so. Jy moet net vandag kyk dat hy nie koors kry nie –dit gaan nou ‘n 

neukspul afgee as die baby nog kroep ook kry. Hou maar sy doek skoon en sit die koolstoof 

maar aan dat hy hitte kry.  

 

10.  DAN: (brom onderlangs) Ek is nie ‘n kindermyt nie. 
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1.  MILLY: Ek ook nie.  

 

2.  DAN: Milly...jy...ons kan nie so aan neuk nie man. Ons sit met drie kinders. Ek kan nie dag 

in en dag uit by die robots staan nie. Dit raak nou winter, die mense is suinig en stink-lip, hulle 

draai nie die ruit af nie – te bang die hot air escape by die ruit uit! Te bang ek is ‘n skollie of ‘n 

highjacker! Magtag Milly... 

 

3.  MILLY: Dit is hoekom ek moet werk Dan. Dit is hoekom ek ook by die robots staan. ‘n Man 

is nie bang om vir my die ruit af te draai nie – hulle soek my Dan. Die pay is goed. Jy het 

gesien Katie en Trevor kort skoene...Ek laat nie my kinders soos armgatte lyk nie Dan...Ek 

het my trots! Die kinders het nie gekies om hier te wees nie – die Jirre hoor my Dan, hulle het 

nie gekies om hier te wees nie.  

 

4.  DAN: Maar jy is hulle ma Milly. Magtag man, jy kan nie so by die robots staan nie. Wat 

gaan jy doen as die kinders moet uitvind jy betaal hulle skoene met jou lyf-geld...dan staan ek 

eerder from morning, noon en night as wat dit so aanhou... 

 

5.  MILLY: Jy het gesien die mense betaal nie meer vir jou nie Dan. Die petrol is duur, die kos 

is nog duurder...hoekom sal hulle nog ‘n mond voer as hulle self sukkel om hulle pense vol te 

hou? Maar plesier – daarvoor betaal hulle sonder om ‘n oog te knip Dan. Daarvoor betaal 

hulle...Deesdae is die lewe swaar, die plesier is min....hulle betaal daarvoor Dan. Hulle betaal 

goed daarvoor.  
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1.  DAN: (brom onderlangs) As ek so na jou luister sal ‘n mens sweer jy laaik die 

gerondstanery... 

 

2.  MILLY: (Kwaad) Hou jy jou bek Dan! Los my private sake uit...Ek is ‘n goeie vrou...Ek is ‘n 

goeie ma – dit kan niemand van my af weg vat nie Dan. My kinders kom eerste. Hulle sal 

altyd eerste kom. (ongemaklike stilte volg) Jy hou my op Dan. Ek moet gaan. Die oggendrush 

begin nou-nou. (die baba begin weer huilerig en knieserig word) Toemaar nou, tjoe tjoe tjoe, 

kom saggies nou....Dan, hou maar sy doeke skoon. Daar is pap en melk vir Trevor en Katie 

op die stoof – ek sal laataand terug wees... 

 

3.  DAN: Maar Milly...ek....wil jy maar nie weer dink nie... 

 

4.  MILLY: Ek gaan laat wees. Kyk dat Trevor sy tande borsel. Daai mannetjie is alte 

hardegat deesdae. Sien later Dan. Lekker dag... 

 

BYK   TUINHEKKIE WAT OOPGAAN EN HONDE 

 

5.  DAN: Milly! Milly wag! (skreeu) Ek is nie jou blêddie kindermyt nie!   

 

BYK  BABA BEGIN ONBEDAARLIK HUIL. 
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1.  DAN: Toemaar...Toemaar...sorry man, Daddy het sommer geskrou omdat hy kwaad was, 

maar kyk Daddy skrou nie meer nie. Kom nou my baby...sjuut...tjoe, tjoe, tjoe, kyk dit help nie 

om te huil nie...wat gaan al daai trane nou vir ‘n man help mmmm....Sjuut....Daddy het 

sommer net geskrou hoor, Daddy het sommer net geskrou.... 

 

2.  KATIE: Dêdda, jy moet hom nie so op en af skud nie. Moekoe sê dit maak hom naar en 

dan los hy ‘n blerts sommer so op jou skouer of in jou hare.  

 

3.  DAN: Môre Katie...wat sê jy? Moet ek hom nie skud nie...Nou maar wag, laat ek hom net 

so draai en so vashou...is dit beter?  

 

4.  KATIE: (Lag) Nou lyk hy of Dêdda hom vashou soos ‘n speenvark! Gee dat ek hom vir 

Dêdda vashou. 

 

5.  DAN: Ja, vat die baby. Babies is vroumens-goete. Jy hou hom al mooi vas Katie. Baie 

mooi!  

 

6.  KATIE: Ek weet! Eendag gaan ek ‘n groot huis hê met baie kinders. En hulle kamers gaan 

pienk wees met so baie speelgoed soos in ‘n Pick&Pay!  

 

7.  DAN: (Lag) En as jy laaities het? Gaan hulle ook so in die pienk kamers woon?  

 



 8 

1.  KATIE: Moenie simpel wees nie Dêdda! Ek wil nie seuntjies hê nie – hulle is net stout. Ek 

gaan vir Liewe Jesus vra vir dogtertjies en dan gaan ek heeldag vir hulle skirts en nuwe 

skoene aantrek. As ek seuntjies gaan kry – gaan ek hulle weggee!  

 

2.  DAN: (Lag uit sy maag) Klink vir my of jy eerder wil pop speel as kinders groot maak.  

 

3.  KATIE: Is nie! Ek gaan eendag ‘n goeie ma wees – nes Moekoe!  Ek gaan vir hulle 

Mieliepap maak en Vicks gee as hulle siek is – nes Moekoe. 

 

4.  DAN: Ja, Moekoe is ‘n goeie ma – sy sal alles doen vir jou en Trevor. Alles. My Milly sal 

alles doen.  

 

5.  KATIE: Is Dêdda lief vir Moekoe?  

 

6.  DAN: Ja Katie. Baie lief.  

 

7.  KATIE: Hoe lief is baie lief?  

 

8.  DAN: Dit is grootmens-dinge Katie...ek het vir Moekoe baie lief.  

 

9.  KATIE: Hoekom het julle dan gefight vanoggend?  

 

10.  DAN: Gefight? Ons het nie gefight nie.  
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1. KATIE: Is, ek het julle gehoor. En die baby huil net as hy harde geluide hoor... 

 

2.  DAN: Jy is baie hans! Ons het nie gefight nie – end of story. (Verander vinnig die 

onderwerp) Waar is Trevor vanoggend?  

 

3.  KATIE: Hy slaap nog.  

 

4.  DAN: Wat de duiwel? Hoekom?  

 

5.  KATIE: Hy sê sy maag pyn – hy kan nie vandag skool toe gaan nie.  

 

6.  DAN: Man sy maag pyn van blêrrie luiheid! Daai mannetjie moet nou nie vanoggend met 

my kom neuk nie – Katie bring die sambok – ek sal hom tot by die prinsepaal se hek foeter! 

(Skreeu) Trevor! Trevor! Staan op! Wie dink jy betaal jou skoolgeld? Die staat! Wragtag, ek 

neuk vir jou vandag uit daai bed uit! Trevor!  

 

BYK  BABA BEGIN WEER HUIL. IEWERS KLAP DEURE TOE. 

 

7.  KATIE: Asseblief Dêdda! Los tog vir Trevor! Sy maag pyn retig Dêdda – ek het hom 

gehoor kreun gisteraand. Los tog nou Dêdda! Asseblief! Kyk nou huil die baby alweer! Ek het 

jou gesê hy hou nie van ‘n fight nie.  
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1.  DAN: Katie, ek en Moekoe betaal duur vir Trevor se skoolgeld. Ek wil nie hê Trevor moet 

‘n skollie word nie – daai laaitie het brains. Trevor kan eendag net so goed soos ‘n wit man 

wees. Trevor het class. Maar die Jirre hoor my – hy spoeg my in die gevreet as hy nie skool 

toe gaan nie. Dis so goed hy sê vir my: Vat jou geld Dêdda, ek het nie skool nodig nie! 

Magtag man, lyk dit of ek geld kan toor!  

 

2.  KATIE: Dêdda moet nie worry oor Trevor nie. Hy sal nooit ‘n skollie word nie – hy is te 

nice. En hy is baie slim. Dêdda moet sien, hy het nou die dag vir Uncle Jamie help hoenders 

tel en hy het nie eers eenmaal op sy vingers getel nie.  Ek kan al tot by vyftig tel en Trevor het 

gesê hy gaan my nog leer om tot by tweehonderd te tel.  

 

3.  DAN: (Sug) Ja jong. Trevor is ‘n slim klong. Hy moet dit net gebruik Katie. Hy met net sy 

brains gebruik. Hy kan nie hier wil sit en vrek soos ons klomp nie. Kyk hoe sit ons – net soos 

Uncle Jamie se hoenders...brandsiek en gevrek terwyl ons die oorskiet mielies vreet wat 

iemand na ons kant toe gooi!  

 

4.  KATIE: Dêdda moet nie so lelik praat nie! Ons is nie brandsiek nie! Daar is niks fout met 

ons nie! Ek kan die mooiste hare vleg in die hele buurt en kyk dan hoe slim is Trevor! Ek is 

nie ‘n brandsiek hoender nie Dêdda! En Dêdda en Moekoe ook nie. Dêdda moet nie so lelik 

praat nie...Jy gaan Liewe Jesus se hart net upset. Pastoor Lionell het self so gesê...jy moet 

dankbaar wees vir jou talente. Is, ek het Sondag geluister in die kerk. 

 



 11 

1.  DAN: Ja jy praat waar Katie-kind. Maar Pastoor Lionell kan lekker praat as sy pens vol is 

van lekker eet en lekker wyn! Die grootmens-lewe is gemors Katie. Die grootmens-lewe is net 

‘n gemors!  

 

2.  KATIE: Dit is omdat julle alles doen wat sleg en verkeerd is Dêdda. Julle maak ander 

mense dood, want julle is groot.  Julle steel en vat ander mense se vroue, want julle is groot.  

Julle slaat kinders, want julle is groot.  Maar as julle in die nag in die bed lê is julle net so 

bang vir die donker soos ons.... 

 

3.  DAN: Jy is regtig hans Katie-kind. (lag saggies)  Wragtag, jy praat mooi woorde vandag 

meidjie – as Pastoor Lionell nie oppas nie, preek jy nog die Woord onder hom uit. Dêdda is 

lief vir jou Katie-kind.  Dêdda is baie lief vir jou en Trevor.  Julle is amper soos my diamonds.  

As ek julle by my het – voel ek so ryk soos die President!  

4.  KATIE: (lag uit haar maag uit)  Ek wonder wat sal die mense sê van die “President” as sy 

broek so vol gate is! Nee Dêdda, jy kan nie so gaan werk nie. Dêdda moet ‘n ander broek 

loop aantrek – die blou een met die strepies.  Dêdda lyk soos ‘n skollie in daai broek!  

5.  DAN: (lag lekker) Ja toe, jy is seker reg. Laat ek loop skeer en aantrek. Ek is ‘n 

respectable man Katie, Dan Davids is nie ‘n armgat nie! Ek is respectable.  Jy moet vir jou en 

Trevor pap in skep...Moekoe sê sy het gemaak.   

6.  KATIE: Lekker pap met baie suiker en melk!  
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1.  DAN: Julle moet stadig met die suiker Katie – die einde van die maand lê nog ver! Nou 

toe, laat ek loop aantrek. (spottend) Dit vat maar lank om die lelike ou man na iets te laat lyk!  

2.  KATIE: Is nie Dêdda! Dêdda is baie handsome...Antie Taffie het self so gesê!  

3.  DAN: Dit is net omdat Antie Taffie se man soos ‘n bergbobbejaan lyk!  

4.  KATIE: (kraai soos sy lag)  Is so Dêdda! Is net soos Dêdda daar sê! 

5.  DAN: (lag) Nou maar toe Katie-kind. Loop haal gou my bord laat ek kan gaan.  

6.  KATIE: Gaan Dêdda nie eet nie?  

7.  DAN: Nee, ek het klaar gebrêkfis.  

8.  KATIE: Pyprook is nie brêkfis nie. 

9.  DAN: Ja toe. Jy is baie hans. Loop haal my bord Katie-kind.  Laat ek gaan regmaak vir die 

dag...   

BYK  AGTERDEUR KLAP TOE EN VOETSTAPPE WAT VERDOF IS HOORBAAR 

10.  KATIE: (gesels vertrooostend met die baba) Arme baby! Jy is net soos ek nê, weet jy 

dit? Ek laaik ook nie dit as iemand fight nie – veral  nie Moekoe en Dêdda nie... Dit is nie mooi 

as mense fight nie. Jy moenie worry nie, alles gaan oraait wees.  Ons gaan nie fight in hierdie 

huis nie...ons gaan nie fight nie.  

11.  DAN: (hoorbaar vanuit die huis)  Katie! Katie!  
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1.  KATIE: Ek promise jou. Hulle sal nie weer fight nie. Ek promise.  

2.  DAN: (Kwaad) Katie!  

3.  KATIE: Ja Dêdda?  

4.  DAN: Waar is my skeerroom?  

5. KATIE: Ek weet nie!  

6.  DAN: Het jy en Trevor al weer met my goeters gespeel? Katie ek slaat julle gatte aan die 

brand as julle weer dit loop uitspuit het teen die mure!  

7.  KATIE: Ons het nie Dêdda! Ek promise!  

8.  DAN: Ag dêmmit!  

BYK  AGTERDEUR GAAN OOP EN KLAP WEER TOE  

9.  DAN: Nou waar is die dêssitse skeerroom dan?  

10.  KATIE: Ek promise regtig Dêdda. Ek weet nie.  

11.  DAN: Dit is seker dan nou weer die tokolosie wat dit kom wegsteek het nê? 

12.  KATIE: (skrik) Dêdda moet nie van sulke goete praat nie! Hy kom byt jou sommer aan 

jou hakskene!  

13.  DAN: (lag) Ja ag toemaar – ek terg jou net! Los tog nou maar die skeerroom. Dan moet 

ek maar so gaan.  
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1.  KATIE: (lag)  Weet Dêdda wat?  

2.  DAN: Wat?  

3.  KATIE: Dêdda lyk nou net soos Antie Taffie se man! ‘n Regte bergbobbejaan!  

4.  DAN: (Lag saam) Ja toe! Hou op vir jou slim hou! (fluit deur sy tande) Katie, kyk waar 

staan die tyd al! Ek moet aanmaak as ek nog ‘n paar karre wil vang! Het jy my bord gekry?  

5.  KATIE: Ja Dêdda, hier is hy.  

6.  DAN: Dankie Katie-kind.  Jy moet nou mooi kyk na die baby.  Vra vir Trevor om die 

koolstoof aan te steek – die huis is te koud vir hom.  Kyk mooi na julle vandag en soet wees.  

Julle krap nie waar dit nie jeuk nie hoor! Ek wil nie by die huis kom en alles is af gebreek nie!  

7.  KATIE: Is reg so Dêdda. Ons sal soet wees. Promise Dêdda.  

8.  DAN: Nou maar toe. Laat ek dan maar aanmaak.  

BYK  TUINHEKKIE KRAAK EN GAAN OOP 

9.  KATIE: Dêdda?  

10.  DAN: Wat is dit Katie? Dêdda is haastig... 

11.  KATIE: Lees gou weer vir my wat staan op die bord. 

12.  DAN: Ai, Katie! Man, ek is haastig – dit is nog ver na die high way toe!  

13.  KATIE: Asseblief Dêdda. 
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1.  DAN: Nou maar goed. (lees voor) Ek het drie kinders. Help asseblief. Dankie en God seën 

u ryklik.  

2.  KATIE: Dit is mooi.  

3.  DAN: Wat? 

4.  KATIE: En God seën u ryklik. Dit is baie mooi.  

5.  DAN: (saggies) En dit help boggerol. Dêdda moet gaan! Tot later Katie-kind! (soen haar 

op die voorkop) Tot later!  

6.  KATIE: (saggies vir haarself) En God seën u ryklik. .. (bid saggies) Asseblief Liewe Jesus 

seën dan tog ook vandag vir Dêdda ryklik...Asseblief.  

BYK  DIE AGTERDEUR KRAAK WEER OOP EN KLAP TOE 

7.  TREVOR: Hey! Hey! Pssst...Katie? Katie wat maak jy? Vir wat staan jy so met stokstywe  

oë? Is jy siek?  

8.  KATIE: (vies) Kan jy nie sien ek is besig met serious bussines nie?  

9.  TREVOR: Ek vra maar net. Wat maak jy?  

10.  KATIE: Ek bid.  

11.  TREVOR: Vir wat?  
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1.  KATIE: (klap haar tong) Maak tog nie saak nie...Moet jy nie in die bed lê nie? Ek dog jou 

maag pyn so vreeslik.  Toe Dêdda so geskel het, moes ek omtrek jou agterent toesmeer dat 

hy jou nie kom foeter nie.  Hoekom lê jy nie?  

2.  TREVOR: Want ek voel beter... 

3.  KATIE: Was jy regtig siek?  

4.  TREVOR: Ja...hoekom het jy gebid? En bid jy sommer so oop oë?  ‘n Mens bid mos net in 

die nag?  

5.  KATIE: Is nie. ‘n Mens kan bid net wanneer jy wil.  Loop vra vir Pastoor Lionell. Hy het self 

so gesê. God slaap nooit nie.  

6.  TREVOR: Ja Katie. Jy moet ook nie alles glo wat jy hoor nie.  Jy is nog ‘n snotneus – alles 

lyk nog vir jou mooi en heel.  As jy ouer word sien jy die lelike kant van die lewe. Soos ‘n rooi 

ryp appel, wat vrot en vol wurms is van binne. Jy sal nog eendag sien Katie...Jy sal nog sien 

hoe lyk die lewe.  

7.  KATIE: Vir wat praat jy asof jy ‘n ou man is Trevor. Jy is ook maar net 15 jaar oud.  Jy 

praat asof jy honderd jaar oud is! Oupa Trevor met grys hare en ‘n kierie! (lag)   

8.  TREVOR: (lag) Ja lag maar lekker! Jy hou vir jou baie wise Katie! Baie wise!  

9.  KATIE: Hoekom wou jy nie skool toe gaan vandag nie?  

10.  TREVOR: Sommer nie.  
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1.  KATIE: Het jy gelieg oor die maagpyn?  

2.  TREVOR: Ja.  

3.  KATIE: Hoekom?  

4. TREVOR: Dit maak nie saak nie Katie. Dit maak nie saak wat aangaan nie. Ek wou net nie 

vandag skool toe gegaan het nie. Dis al.  

5.  KATIE: (dringend) Vertel my asseblief Trevor! Is iemand vir jou kwaad?  Wil iemand jou 

seermaak?  

6.  TREVOR: Iemand het klaar seergekry Katie.  

7.  KATIE: Trevor?  

BYK  DAAR RY ‘N KAR VERBY EN HONDE WAT BLAF.  

8.  KATIE: Trevor? 

9.  TREVOR:  Daar het gister ‘n  klomp jong laaities Touch Rugby gespeel voor die skoolhek 

toe een van die ouer ouens, Steven, kom troubles maak het. 

10.  KATIE: Steven? Dit is sy pa wat die bottelstoor het op die dorp?  
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1.  TREVOR: (hoor haar skaars) Ja. Maar dit is Steven se ou laai! Hy maak trouble. Steven 

maak altyd trouble.  Hy is  altyd eerste om zolle uit te deel in lang pouse. Martin was ook 

tussen die klomp jong laaities en hy was daardie dag hardegat, dit was sy bal. Al is hy ses 

jaar oud kan hy jou presies vertel waar sit jou ma se wat. Steven wou die bal skop, maar 

Martin het die bal uit Steven se hand geruk en voor hom gaan staan met sy haasbek en 

geskreeu: JOU MA SE . . . Steven het vir Martin gestamp voordat hy sy sin kon klaar maak. 

Martin het sy balans verloor en geval teen die twee rye lemmetjies draad wat om die skool se 

kaal erf span.  

2.  KATIE: (skrikkerig) Is hy...Is hy... 

3.  TREVOR: Soos ‘n mossie wat deur ‘n Jan-Fiskaal geslag is, het hy aan die draad gehang 

Katie. Bloed het by sy neus uitgekom, by sy rug, by sy hemp, by sy arms en by sy bene. 

Steven het net een keer omgekyk en stadig weg geloop. Martin is dood nog voor die klok 

gelui het.  

4.  KATIE: Trevor? Boeta? Het jy dit gesien gebeur?  
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1.  TREVOR: (ignoreer haar): Die artikel was vanoggend in die koerant. FRATS ONGELUK 

STUUR KLEUTER NA GRU-DOOD. Koerante hou van juicy stories. Hulle het lange 

parragrawe geskryf oor al die bloed, die gehuil en die struggle om te lewe. En net een sin het 

onderaan gestaan:” Martin was sy ouers se liefling seun. Hulle sal hom vreeslik mis.” (begin 

huil)  Net een blêrrie sin om jou te herinner waaroor die artikel regtig gaan! Hulle gee nie om 

of mense seer kry nie – solank die koerant sell. Sensation for the Nation. Net een sin om te 

sê dat ‘n ma en pa sonder ‘n kind is. Net een sin wat sê dat daar iemand soos Martin Meyer 

was. Dit is sommer stront. (vee sy neus af en snuif)  

2.  KATIE: Hier, vat my tissue.  

3.  TREVOR: As jy vir iemand sê ek het gehuil trek ek al jou hare uit.  

4.  KATIE: Ek sal nie sê nie...ek promise.  

5.  TREVOR: Sorry. Ek wil nie vir jou vertel het nie Katie. Jy moet nog die mooi in die lewe 

raak sien. Jy is nog jonk, jy hoef nie te suffer vir ander mense se troubles nie.Sorry Katie, 

maar ek moes dit vir iemand vertel het....Sorry man.  

6.  KATIE: Dit is hoekom.  

7. TREVOR: Hoekom wat?  

8.  KATIE: Dit is hoekom ek gebid het.  

9.  TREVOR: Vir wat?  
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1.  KATIE: Vir die troubles in die lewe. Ek is bang Trevor. (huilerig) Ek is bang vir Moekoe en 

Dêdda en die baby...en jou....ek is bang die lewe se troubles kom maak ons seer – soos vir 

Martin. Ek is bang vir die troubles Trevor....Ek het hulle hoor fight. Vroeg vanoggend....ek het 

hulle gehoor en die baby ook...dit is hoekom hy gehuil het....(begin snik) Wat gaan in ons huis 

aan Trevor...Sê nou maar net die troubles kom haal vir ons in ons huis? (begin huil)  

2.  TREVOR: Sjuut....Kom sit hier by my. Hey! Hey! Kyk! Alles is mos nog fine.  Ek kyk mos 

mooi na jou en Moekoe en Dêdda. Die baby is nog klein Katie...die slegte goed sal hom nie 

seer maak nie. Nie vir jou of vir die baby nie. Onthou jy hoe het ons altyd in die middae gaan 

speel by die taxi-rank?  

3.  KATIE: (snuif) Ja.  

4.  TREVOR: Onthou hoe baie stukkende bottels het daar altyd gelê?  

5.  KATIE: Ja. Hope en hope glasstukke.  

6.  TREVOR: En dan het ons altyd gelê en kyk hoe skyn die son daarop – dan het dit gelyk 

soos duisende diamonds wat sommer net so daar lê in die stof. Duisende diamonds – 

sommer so op onse voorstoep. Nou dit is hoe die mens is Katie. Soos gebreekte glasstukke. 

Al het ons seer en ons is stukkend, kort ons net liefde om ons ook te verander in diamonds 

wat blink.  En daarvan het ons huis genoeg Katie. Van die liefde het ons huis genoeg. Jy hoef 

nie te worry nie. Ons is lief vir mekaar Katie. Ons is... 

7.  KATIE: Dink jy regtig so boeta?  



 21 

1.  TREVOR: Promise....(kry ‘n lag in sy stem) Toe kry ek nie brêkfis nie?  

2.  KATIE: (lag saam met hom) Ek het gedog omdat jy so vreeslik maagpyn het, gaan ek 

maar nie vir jou pap in skep nie!  

3.  TREVOR: (ondeund) Jy hou vir jou baie slim Miss Katie! Toe vat die baby saam – hy moes 

al lankal ‘n skoon doek en ‘n bottel melk gekry het! En Katie, maak vir ons lekker  koffie hoor!  

4.  KATIE: (fluister in sy oor) Dêdda sê ons mag nie te veel suiker drink nie – die einde van 

die maand is nog ver, maar vandag, vandag gooi ek sommer vir jou vier lepels in.  

5.  TREVOR: Vier? Maar ek drink net twee.  

6.  KATIE: Ek weet, maar die ander twee is vir liefde. Ons almal kort bietjie liefde...Nes jy 

gesê het! (lag en tel die baba steunend op) Oe! Poe! Maar jy het ‘n skoon doek nodig! Siesie! 

Netnou kom haal die vullislorrie jou saam met die vuilgoed vandag!  

BYK KATIE LAG EN MAAK DIE AGTERDEUR KRAKEND OOP  

7. TREVOR: (saggies vir homself) Net soos jy gesê het....’n bietjie liefde. (sug) Miskien moet 

ons almal maar begin oop oë  bid...Dit maak tog nie meer saak nie.  

BYK  ‘N  FIETSKLOKKIE LUI HARD EN AANHOUDEND.  

8.  STEM: (skreeu van die straat se kant af)  Hey! Hey Trevor! Wat staan jy so met stokstywe 

oë hu? Is jy siek?  
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1.  TREVOR: Gaan spring in die see man! Ek dink sommer maar net...Dit maak tog nie saak 

nie.  

2.  STEM: Het jy die koerant gelees?  

3.  TREVOR: Ja.  

4.  STEM: Dis bad hey!  

5.  TREVOR: Ja dit is.  

6.  STEM: Sien jou dan môre by die skool! Cheers!  

BYK  ‘N  FIETSKLOKKIE LUI VAN VER AF EN DOOF UIT. 

7. TREVOR: Right! Cheers. (saggies) Ja...Miskien moet ons almal maar oop oë begin bid... 

EINDE VAN DIE TONEEL.  MUSIEKBRUG KRUISDOOF MET HONDE WAT BLAF EN 

MENSE WAT GESELS. 

8.  KATIE: Dêdda! Trevor! Moekoe is terug! Trevor! 

9.  MILLY: Hallo Katie-kind.  Was die baby soet? 

10.  KATIE: Stroopsoet Moekoe! Hy het nie eenkeer gekwê nie – nie eers eenkeer nie.  

11. MILLY: Ek is bly Katie. Ek is bly jy het so mooi na hom gekyk.  
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1.  KATIE: Moekoe lyk al te mooi vandag. Amper soos daai grênd anties in Santon, met hulle 

slap blink karre en baie pakke groceries. Moekoe lyk regtig mooi vandag.  Ek wil ook eendag 

net so mooi soos Moekoe wees. Ook met baie krale en lipstiffie en rooi naels. Net soos 

Moekoe.  

2.  MILLY: Ai Katie-kind...’n vrou moet haar partymaal nie so toeverf met die make-up nie. 

Dan is dit sommer lelik en cheap.  

3. KATIE: Is nie! Moekoe is nie lelik en cheap nie. Moekoe is die mooiste vrou in die hele 

wêreld. Vra maar vir Dêdda, hy het self so gesê.   

4. MILLY: Dankie Katie.  

BYK  DEUR WAT OOPGAAN EN PLANKVLOERE WAT KRAAK 

5. TREVOR: Middag ma.  

6. MILLY: Middag Trevor.  Hoekom was jy nie in die skool nie?  

7. TREVOR: My maag het gepyn ma. Ek was baie siek, vra maar vir Katie.  

8. MILLY: Dan pyn jou maag seker te veel om vis en chips te kan eet?  

9. TREVOR: My maag het mos vanoggend gepyn ma. Dit is nou al lankal beter.  

10.  MILLY: Jy moet laat ek hoor jy is besig met skelm streke Trevor.  Ek laaik nie dit as jy so 

by die huis rond lê nie. Ek en Dêdda betaal duur vir jou skoolgeld.  

11.  TREVOR: Ek lê nie by die huis nie ma. My maag het regtig gepyn. Promise.  
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1.  MILLY: Dan is die saak reg. Nou maar toe! Katie-kind dek gou tafel – ou Abel het spesiaal 

vir ons vars chips gebak.  Trevor, kyk daar in die sak is ‘n bottel Coke, gooi tog vir ons in 

asseblief.  

BYK  VAN KOPPIES EN BORDE WAT REG GESIT WORD EN GASKOELDRANK WAT 

OOPGEMAAK WORD.  

2.  MILLY: Waar is Dêdda?  

3.  KATIE: Hy slaap Moekoe. Moet ek hom gaan wakker maak?   

4.  MILLY: Nee los maar.  Bêre net sy vis en chips vir hom in die oond. Trevor jy eet nie sy 

kos nie hoor!  

5. TREVOR: (mond vol kos) mmmm....Nee ma... 

6. MILLY: (slat na hom met ‘n vadoek) Sie jy jou mond so volprop! Magtag – ‘n mens sal 

sweer ek gee julle nie kos nie! Eet mooier Trevor! 

7. TREVOR: Sorry ma.  

8.  KATIE: (lag)  Hy lyk nes daai ape wat ons daai dag by die dieretuin gesien het Moekoe. 

Onthou Moekoe – toe druk daai aap die hele appel net so in sy mond!  

9. MILLY: (lag)I  Is net so Katie! Hy lyk amper nog erger!  

10.  TREVOR: Ag los my uit man! Ma het self gesê ek is besig om te groei – ek moet ‘n sterk 

man word. Ek moet eet!  
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1.  MILLY: Ja boeta, maar jy hoef nie jou mond vol te stop soos ‘n stofsuier nie! Allawêreld!  

2.  TREVOR: Sorry ma. Die kos is baie lekker ma.  

3.  MILLY: Ek is bly my boeta.  

4.  KATIE: Het Moekoe hard gewerk vandag?  

5. MILLY: Ja. 

6.  KATIE: Is dit hoekom ons vis en chips eet? Het Moekoe bonus gekry?  

7. MILLY: Ja Katie. Moekoe het die bonus geslaat vandag.  Trevor jy moet klaar eet en jou 

hande loop was... 

8. TREVOR: Hoekom ma?  

9. MILLY: Want ek het vir jou en Katie klere en skoene gekoop.  Ons gaan volgende week die 

baby doop en jou kerkskoene is te klein. Katie het al lankal ‘n nuwe skirt nodig.  

10. KATIE: Klere? Het Moekoe klere gekoop?  Jipppppiieee!  Klere en skoene! Klere en 

skoene!  

11.  TREVOR: Ma, maar my kerkskoene is nog oraait.  Dit is nie nodig vir nuwes nie.  

12.  MILLY: Trevor ek weet wat is nodig en wat nie.  Dit lyk elke keer of jy in honde-akkies 

getrap het, as jy met daai ou skoene loop. ‘n Mens kan sien die goed druk jou. Toe gaan trek 

aan die hemp en die skoene dat ek kan sien hoe lyk jy.  
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1.  TREVOR: Maar ma... 

2.  MILLY: Toe Trevor, jy vang vlieë! Loop trek aan dat ek kan sien! Kom staan hier Katie, dat 

ma jou kan aantrek. Ek het spesiaal die skirt met die pienk rosies uit gekies. Dink net hoe 

mooi gaan dit lyk by jou pienk strikke mmm....staan bietjie so.... 

3.  KATIE: Hoe lyk ek Moekoe?  

4.  MILLY: Ma se meisiekind lyk pragtig!  

5.  KATIE: Net so mooi soos Moekoe?  

6.  MILLY: Nog mooier!  

7.  KATIE: (lag) Niemand kan mooier as Moekoe wees nie!  

BYK  VAN DEUR WAT OOPGAAN 

8.  MILLY: (Fuit verbaas) Hond se doilie! Kyk net hoe smart lyk onse Trevor! Boeta maar jy 

lyk handsome! Amper net soos Mister South Africa!  

9. TREVOR: (skaam) Ag ma.... 

10. MILLY:  My kind, wanneer het jou so mooi man geword.  Jong Katie, vanaand sluit ons 

hierdie agterdeur anders is hier al wat ‘n jongetjie is, vanaand op hierdie drumpel. My kind, jy 

is pragtig!  
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1. TREVOR: (skaam) Ma, hou tog nou op soppy wees. Ek is nie meer ‘n baby nie.  

2. MILLY: Trevor, belowe my net een ding. Belowe my net jy sal eendag ‘n goeie vrou 

vat.  

3. KATIE: Gaan ons dan nou sommer troue ook hou saam met die doop?  

4. MILLY: (lag) Moenie laf wees nie Katie! Jy hou vir jou baie groot vir jou skoene!  

5. TREVOR: Ma! Ek dink nog nie aan vrou vat nie. Die meisies is anyway stupid...hulle 

worry net oor hulle klere en hare. Ek wil tog nie nou al ‘n vrou hê nie –hulle kos net 

geld.  

6. MILLY: Maar daar gaan ‘n tyd kom wanneer jy vir die meisies gaan begin loer. En dan 

belowe jy my jy vat ‘n goeie vrou Trevor?  

7. TREVOR: Ma, ma embarres my... 

8.  MILLY: Promise my Trevor. 

9. TREVOR: Ja ma. Ek promise.  

10. MILLY: En jy lig nie jou hand vir ‘n vrou nie Trevor. Hoor jy vir ma?  

11. TREVOR: Ja ma.  

12. MILLY:  As ek ooit moet weet dat jy ‘n vrou slaan dan sal die duiwel vir jou kom haal 

Trevor! Hoor jy my?  
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1. TREVOR: Ja ma.  

2. MILLY: Moenie net so daar staan soos ‘n smiling pôpô en sê “ ja ma” nie! Bedoel jy 

ooit  wat jy sê?  

3. TREVOR: Ma klink soos Pastoor Lionell! Hou nou op preek! Ek het bedoel wat ek gesê 

het. Kan ek nou maar gaan uittrek?  

4. MILLY: Ja, en jy hang daai hemp netjies op in jou kas hoor!  

5. TREVOR: Ja ma. En ma... 

6. MILLY: Ja?  

7. TREVOR: Dankie vir die klere en die skoene ma.  

8. MILLY: Dis ‘n plesier Boeta. Dit is ‘n plesier.  

9.  DAN: (hoes in die agtergrond)  

10.  MILLY: Middag Dan.  

11. DAN: Middag Milly.  

12. MILLY: En daai hoes? Het jy koue gevang by die robots?  

13. DAN: Ek weet nie. Seker maar.  

14. MILLY: Katie-kind, loop haal vir Dêdda bietjie Vicks in die badkamer dat ek sy bors 

kan insmeer.  
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1. KATIE: Is reg so Moekoe! Moekoe sal vir Dêdda gou gesond kan maak!  

BYK  VAN KATIE WAT IN DIE GANG AFHARDLOOP 

2. MILLY: Daar is vis en chips in die oond. Ek het sommer vir die kinders bietjie getreat.  

3. DAN: Ek het gesien. ‘n Mens sal sweer dit is Krismis in die huis.  

4. MILLY: Kan ek vir jou kry?  

5. DAN: Nee dankie. Ek is nie honger nie.  

6. MILLY: Dan, asseblief eet nou maar toe. Dit is dan jou en die kinders se favourite!  

7. DAN: Ek vrek eerder van die honger as wat ek van jou lyfgeld moet eet.  

8. MILLY: Dan ons het vanoggend gepraat hieroor. (Smekend) Asseblief los dit tog nou! 

Nie voor die kinders nie. Ek vra jou mooi Dan. Nie hier voor die kinders nie. Vloek my 

in jou kop en in jou hart, maar nie hier voor almal nie. Asseblief.  

9. DAN: Was jy besig?  

10. MILLY: Dan! Asseblief los dit nou!  

11. DAN: (dreigend) Ek vra was jy besig vandag?  

12. MILLY:  (afgemete) Ja ek was.  

13. DAN: Heerder.... 
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1. MILLY: Jy het mos gehoor wat het Katie gevra. Het ek bonus gekry? Nou ja Dan 

Davids, jy wil mos nou hoor! Ek het vandag ‘n bonus gekry! (begin huil)   

2. DAN: ‘n Bonus vir blêrrie vis en chips! ‘n Bonus vir blêrrie vis en chips!  

3. MILLY: Ek is jammer Dan. Ek is jammer, maar dit is hoe die dice vir ons geval het.  Ek 

vra jou nou vir die laaste keer Dan, slaan my stukkend in jou kop, vergeet van my as jy 

wil, spoeg in my gesig – maar nie voor onse kinders nie Dan. Die Jirre hoor my, hulle 

mag nie weet nie. Hulle het nie gevra om hier te wees nie. Hulle het nie!  

4. DAN: Ek weet Milly. Ek is net....dit is net....Jirre Milly! Nie eers ‘n hond word so 

behandel nie!  

5. MILLY: Al slaan jy ‘n hond hoe hard – kom hy maar altyd stert tussen die bene terug 

vir nog. Sorry Dan. Sorry.  

6. DAN: Ek wil net weer hê dit moet wees soos dit was Milly. Toe ek en jy...toe ons nog 

ons was.  

7. MILLY: Ek onthou hoe goed kon jy dans Dan. Jy het nog vir jou nuwe volstruisleer-

skoene in die stad loop koop vir die Groot Dans op die dorp. Al die meisies wou jou 

gehad het. Jy het Old Spice gedra en jou hare agteroor gekam soos Elvis sin. En ek 

was die gelukkige girl aan jou arm, Dan en Milly – ‘n perfect match.  

8. DAN: (pleitend) Maar dit kan weer so wees Milly! Dit kan! Ons kan weer ons wees.... 
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1. MILLY: Daai tyd is verby Dan.  Dit is lankal vergete....soos ou vriende wat dood is. Al 

wat oor gebly het is ‘n paar geel fotos. Daai tyd is verby.  

2. KATIE: (kom ingehardloop – uitasem) Hier is die Vicks Moekoe.  

3. MILLY: Dankie Katie. Lig op jou hemp Dan dat ek jou kan insmeer.  

4. KATIE: Kyk hoe traan Dêdda se oë! Hoekom brand die Vicks so Moekoe?  

5. MILLY: Partykeer moet iets eers seermaak voordat dit gesond maak Katie-kind. Dit is 

maar so met die lewe ook – dit moet eers seermaak voordat dit gesond maak.  

6. DAN: Hoe laat gaan jy weer uit?  

7. MILLY: Nou-nou. Die trokdrywers kom vanaand van die highway af. Dis dubble pay 

vanaand Dan.  Jy hoef nie vir my op te wag nie – ek gaan laat terug wees.  

8. DAN: Ek wag altyd vir jou op.  

9. MILLY: (gee hom saggies ‘n soen) Dankie. Ek is lief vir jou Dan. Ek is baie lief vir jou.  

(hoes ongemaklik) Katie, kry gou ma se Cutex dan verf jy my  tone toe? Ek sien daar is 

van die verf wat afgechip het.  

10. KATIE: Dis reg so Moekoe? Watter kleur wil Moekoe hê?   

11. MILLY: Kies maar jou favourite uit Katie.  

12. KATIE: Rooi. Moekoe lyk altyd mooi in rooi.  
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1. MILLY: Dankie Katie.  Jy moet daai nuwe skirt gaan uit trek, netnou mors jy Cutex op 

hom dan vreet dit ‘n gat dwarsdeur die materiaal.  

2. KATIE: Ek wil hom nog net so rukkie aanhou. Moekoe?  

3. MILLY: Mmmm.... 

4. KATIE: Vertel my weer van Moekoe se werk toe. 

5. MILLY: (ongeduldig) Ag nee man Katie. Moekoe is moeg. Ek het nie nou lus om... 

6. KATIE: Asseblief.  

7. MILLY: Nou goed, maar dan moet jy mooi binne in die lyntjies verf hoor! (sug) Nou 

maar goed. Moekoe werk in ‘n skilderywinkel. ‘n Groot winkel waar daar baie paintings 

hang. Die paintings is mooi en groot en vol helder kleure en almal kom kyk daarna.  Al 

hierdie paintings staan in ‘n beligte venster – vir almal om daarna te kom kyk en 

daaraan te vat. En dan as hulle vir hulle hul gunsteling painting uitgekies het, betaal 

hulle baie geld daarvoor en hulle kan kyk en kyk vir so lank as wat hulle wil.  Maar 

partykeer, net partykeer as ‘n mens lank genoeg na die paintings kyk en die verf afkrap 

– is daar niks.  

8. KATIE: Niks?  

9. MILLY: Niks. Net ‘n leë swart doek sonder enige iets op. Niks.  

10. KATIE: Maar dan is hulle mos sommer dom om so duur te betaal vir ‘n painting wat 

eintlik niks is nie?  
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1. MILLY: Ek weet Katie-kind. Die ding is net dat hulle nooit lank genoeg na die painting 

kyk om te sien daar is eintlik niks nie.  

2. KATIE: Dankie Moekoe. Dis ‘n mooi storie. Dit is net so bietjie sad.  

3. MILLY: Ja my baby. Dit is ‘n sad storie. Ek moet gaan. Dankie vir my tone Katie-kind. 

As ek hulle vanaand sien, gaan ek net aan jou dink.  

4. KATIE: Is reg so Moekoe.  

BYK  ‘N KAR WAT TOET IN DIE STRAAT 

5. MILLY:  Nou maar toe. Hulle het my kom oplaai. Ek moet nou gaan. Katie gaan trek uit 

jou skirt – Sondag is daai skirt weer asvaal en dan lyk jy soos ‘n uitgewaste waslap!  

Trevor, moenie dat ek vanaand terug kom en daai hemp lê op die vloer nie, en Katie 

trek tog vir die baby sy kousies aan – dis koud vanaand.   

6. TREVOR: (lag) Jis, ma klink omtrent soos ‘n Sersant-Majoor! Doen dit! Doen dat! Yes 

Sargent! No Sargent! Op aandag! Mars!  

7. MILLY: (lag lekker)  Ja toe, ou grapgat!  

BYK  TOETER WORD UITGEREK IN  

8. MILLY:  Ja toe! (skreeu) EK KOM!  

9. KATIE: Tatta Moekoe! Wil Moekoe die jas saam vat? Gaan Moekoe nie koud kry met 

daai hemp nie?  
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1. MILLY: Nee wat my baby. Moekoe is fine. Julle moet soet wees vanaand. En Trevor, 

bel vir William om te vra vir jou huiswerk. Jou maag makeer boggerol! En jy lê nie weer 

op die phone soos laas nie!  

2. TREVOR:  Is reg so ma.  

3. DAN:  Milly. Jy gaan laat wees.  

4. MILLY: Ja ek weet. Dan?  

5. DAN:  Ja?  

6. MILLY: Ek is lief vir jou Dan Davids.  

7. DAN:  Ek vir jou ook Milly. Ek vir jou ook.  

8. MILLY:  En gaan slaap nou, jy het ‘n harde dag gehad.  

9.  DAN:  Ek sal vir jou opwag. Jy weet mos, ek sal.  

BYK  DIE KAR  TOET VIR ‘N LAASTE MAAL HARD EN AANHOUDEND 

10.   MILLY: Laat ek gaan voor my lift vir my weg ry.  

11.   KATIE: Moekoe, ons moet more my hare vleg met die pienk linte, dat dit kan krul 

voor Sondag.  

12.  MILLY: Dis reg so Katie-kind. Moekoe sal môre jou hare vleg.  Koebaai!  

BYK  DIE DEUR KLAP TOE EN DIE DIE KAR TREK BRULLEND WEG.  
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     1.   TREVOR:   Jy het gehoor wat Moekoe gesê het Katie. Loop trek uit jou Sondag-skirt.  

     2.  KATIE: Ek gaan nou Boeta! Ek wil net eers my skoene polish met die greas-lappie.  

     3.  DAN: Jy polish nie hier binne nie Katie! Anders smeer jy weer alles pikswart!  

     4.  TREVOR: (lag) Dan lyk dit weer of ons in die Kwaggapark woon!  

     5.  KATIE: Ag los my uit! Ten minste polish ek my skoene so once in a while! (klap haar  

tong vererg en maak die agterdeur oop terwyl sy met haarself praat) Gmf! Maak altyd of ek 

die enigste aap in die kraal is! Net omdat ek die jongste is. Ek is anyway ook nie meer ‘n baby 

nie – volgende maand word ek sewe. En dan gaan ek ook groot skool toe – nes Trevor.   

BYK VAN IEMAND WAT HOES EN DRONKERIG BEGIN SING (Veraf – asof dit van die 

straat se kant af kom)  

6. UNCLE CHARLES: ( hy is erg gekoring en sing vals) Dis my matras en jou kombers 

en daar lê die dêng – oe alla! Daar lê die dêng! Oe brandewyn laat my staan! Oe 

brandewyn laat my staan....Hello poplap!  

 

7. KATIE:  Ek is nie jou poplap nie.  

 

8.  UNCLE CHARLES: Gmf! Maar jy is lekker hardegat vir so jong dingetjie! Of wat praat 

ek alles....mmmm, my sweetie pie!  

 

9.  KATIE: Los my uit Uncle Charles! Jy is weer dronk...Los my net uit. Ek het niks aan 

jou gedoen nie.  
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1. UNCLE CHARLES: Ek weet my bokkie! En dit is lekker! Wil jy vir my sê jou pappie 

drink nie van sy special druiwe sappies nie? Kom bietjie hier, dan wys Uncle Charles 

vir jou iets....(lag geslepe)  

 

2. KATIE:  Jy het niks hier te make nie Uncle Charles! Los my nou uit of ek roep vir 

Dêdda!  

 

3. UNCLE CHARLES: (maak soengeluide) Ag shame! En waar gaan jy nou vir jou 

Dêdda kry? Staan hy dan nie weer by die robot en bedel soos ‘n armgat nie?  

 

4. KATIE: Jy hou jou bêk van my Dêdda af! (tranerig) Hy is ‘n respectable man! Hy het 

self so gesê!  

 

5. UNCLE CHARLES: Respectable se gat man! Kom nou bietjie hier na Uncle Charles 

toe – dan wys ek vir jou hoe respectable ek is...Jy het alte mooi groot geword 

poppie...amper net so mooi soos jou mammie sien ek. Gaan jy ook deel word van die 

familie-bussines?  

 

6. KATIE: Watse bussines?  

 

7. UNCLE CHARLES: Oe, maar jy weet mos al te goed. Gaan jy ook vir die manne staan 

soos jou mammie....dan kan oom Charles jou mos maar vroeg wys – dan het jy solank 

‘n voorsprong.... 

 

8. KATIE: Los my arm! Jy maak my seer!  

 

9. UNCLE CHARLES: Kom nou poppie! Jou mammie het jou mos mooi geleer!  

 

 

10. KATIE: Los my uit!  
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1. UNCLE CHARLES:  Jy hou vir jou verniet onskuldig nê! Kom wys nou bietjie wat het 

jou mammie vir jou geleer!  

2. UNCLE CHARLES: Kom nou Poppie! Uncle Charles is nie ‘n patient man nie! (skreeu) 

Kom nou of moet ek jou wys hoe doen mens dit?  

3. KATIE: Los my uit! (skreeu)  Dêdda! Dêdda!  

BYK  DIE AGTERDEUR  RUK SKIELIK OOP 

4. TREVOR: Katie! KATIE! Jou rubish! Jou cheap rubish! LOS HAAR UIT! (skielik klap 

daar vuiste en iemand kreun – Katie huil in die agtergrond) Rubish!  

BYK  DIE AGTERDEUR  RUK WEER SKIELIK OOP 

5. DAN:  Wat de hel gaan hier op my werf aan? Charles wat soek jy hier?  

6. TREVOR: Katie het jy seer gekry?  

7. KATIE: Nee.  

8. DAN: Ek vra jou weer Charles, wat soek jy hier?  

9. UNCLE CHARLES: Dit is hierdie blêrrie useless kind van jou wat my sommer hier kom 

opvoeter! Ek sal jou vir jou opneuk mannetjie! Dan, gaan jy dan niks doen nie! Dat ‘n 

snotkop so aan ‘n ouer man slaan.... 

10. DAN: Voertsek van my werf af – voor ek die Bloukoppe loop bel. (skreeu) Ek het gesê 

VOERTSEK! Katie gaan jy en Trevor in die huis in. Toe loop, dis al donker. Trevor en 

gaan maak jy vir ons tee. Lekker warm tee met baie suiker in.  
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BYK  DIE AGTERDEUR  KLAP TOE TERWYL KATIE STEEDS SNIK. 

1. TREVOR:  Die blêrrie rubish! Het hy jou niks gemaak nie Katie?  

2. KATIE: Nee. (begin saggies huil)  

3. TREVOR: Nou hoekom huil jy? Het jy geskrik? 

4. KATIE: Hy het my nuwe Sondag-skirt geskeur – die vark! Boeta, Moekoe gaan baie 

kwaad wees as sy sien hoe is my skirt geskeur... 

5. TREVOR: Toemaar nou, sjuut, sjuut....Sy sal nie wees nie Katie. En kyk dit is net ‘n 

klein skeurtjie. Ek sal dit later vir jou vaswerk.  

6. KATIE: (hou op snik) Kan jy naaldwerk doen?  

7. TREVOR: Nie regtig nie, maar ek sal traai.  

8. KATIE: Dankie Boeta.  

9. TREVOR: Dis reg so Katie.  

10. KATIE: Boeta daar is nog iets... 

11. TREVOR: Wat is dit?  

12. KATIE:  Uncle Charles het iets gesê. 

13. TREVOR: Wat het hy gesê?  



 39 

1. KATIE: Hy het gevra of ek ook deel gaan word van die family business. Hy het gevra 

of ek ook soos.... 

2. TREVOR: Soos wat?  

3. KATIE: Soos Moekoe vir die manne gaan staan.  Wat het hy bedoel Trevor? Mamma 

staan mos nie vir die manne nie, sy sell paintings.  Mooi paintings van helder kleure.... 

4. TREVOR: Het hy dit gesê?  

5. KATIE: Ja. Wat is dit Trevor? Boeta?  

BYK  DIE AGTERDEUR  KLAP SKIELIK TOE 

6. DAN: Hy is weg. Trevor laat Katie vanaand sommer by jou slaap as sy te groot geskrik 

het.  

7. TREVOR: Dis reg pa. Gaan pa nie slaap nie.  

8.  DAN: Nee. Ek gaan wag. Totdat Moekoe terug kom.  

9.  TREVOR: Moet ek saam met pa opbly?  

10.  DAN: Nee dit is nie nodig nie. Jy het skool môre. Toe julle moet bed kry. Gaan slaap.  

11. KATIE: Dêdda?  

12. DAN: Ja Katie-kind?  
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1. KATIE: As Moekoe terug kom, sê asseblief vir haar ek het nie my Sondag-skirt aspris 

geskeur nie...asseblief Dêdda. 

2. DAN: Ek sal vir haar sê Katie-kind. Ek sal vir haar sê.  

3. KATIE: Nag Dêdda.  

4. DAN: Nag Katie.  

5. TREVOR: Nag pa.  

6. DAN: Nag my kind. En Trevor.... 

7. TREVOR: Ja pa?  

8. DAN: Dankie dat jy na Katie gekyk het. Ek is al ‘n ou man. Jy is nou die man van die 

huis Trevor. Jy moet mooi kyk na ons.  

9. TREVOR: Ja pa.  

10.  DAN: Lekker slaap my kinders. Môre gaan dit weer beter....dit gaan altyd môre beter.  

MUSIEKBRUG KRUISDOOF MET IEMAND WAT HARD EN AANHOUDEND AAN ’N DEUR 

KLOP. 

11.  DAN: Ja, ja toe Milly. Ek kom. Ek kom!   

BYK  SLEUTEL WAT IN DEUR SUKKEL-SUKKEL EN DAN OOPSWAAI 
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1. DAN: Pastoor Lionell? Dit is nou ’n verassing? Wat maak pastoor so vroeg hierso – dit 

is dan nou eers vieruur? Is iets fout?  

2. PASTOOR: Ek hoop nie ek pla nie....het jy geslaap?  

3. DAN: Nee ek wag vir Milly. Kom in, kom sit. Dit is omtrent koud vanaand. Is iets fout?  

4. PASTOOR: Ek is jammer Dan, maar ek bring vir jou slegte nuus jong.  

5. DAN: Nuus? Van wie?  

6. PASTOOR: Dis Milly. 

7. DAN: Here nee. Het sy seer gekry? Wat het gebeur?  

8. PASTOOR: (ongemaklike stilte) Sy....sy....Sy is dood Dan. 

9. DAN: Nee, asseblief nie...nee...nee.  

10. PASTOOR: Hulle het haar aangerand Dan. Daar was te veel van hulle. Dit was ’n 

bende. Sy is dood. Ek is jammer Dan.  

11. DAN: Here asseblief sê dis nie waar nie! (skreeu terwyl hy begin snik) Asseblief! Dis 

nie waar nie! Milly! MILLY!  Jy kan my nie net so hier agter los nie Milly – wat van....wat 

van ons kinders....MILLY!  

BYK  DIE BABA BEGIN WEER ONBEDAARLIK TE HUIL 
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1.  TREVOR: Pa?  

2. KATIE: Dêdda?  

3.  PASTOOR: Vat vir Katie uit buitentoe Trevor.  Jou pa wil bietjie alleen wees.  

BYK  DIE AGTERDEUR  KRAAK STADIG OOP EN DIE GEHUIL VAN DIE BABA DOOF UIT 

4. KATIE: Trevor? Boeta? Wat is fout?  

5. TREVOR: Sy is weg Katie. Ek weet sy is weg.  

6. KATIE: Wie Boeta?  

7. TREVOR: Ma.  

8. KATIE: Maar...jy bedoel... 

9. TREVOR: Sy is dood Katie. 

10. KATIE: Maar hoekom? (begin snik) Jy het dan gesê die slegte goed sal ons nie seer 

maak nie. Jy het gesê dit sal nie in ons huis gebeur nie, want ons is lief vir mekaar! Jy 

het gepromise!  

11. TREVOR: Ek het ook gepromise dat ek altyd mooi na jou, die baby, Dêdda en Moekoe 

sal kyk. En dit kan niemand van my of van jou af weg vat nie klein Katie. Ek hou altyd 

my promise. 
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1. KATIE: (steeds huilerig)  Maar dit is nie dieselfde sonder Moekoe nie! Sy het ook 

gepromise...sy het gesê ons gaan vandag my hare indraai met my pienk linte...sy het 

gepromise... 

2. TREVOR: Dit is hoekom ek dit gaan doen. Sy het altyd haar promise gehou. Ek sal 

vandag jou linte indraai Katie. Ek sal.  

3. KATIE: Trevor, ek gaan haar mis. Ek gaan haar so vreeslik mis.  

4. TREVOR: Ek weet Katie. Ek ook. Maar onthou sy is nie weg nie.  

5. KATIE: Hoe bedoel jy? Sy is dood Trevor. Soos Martin. Sy gaan nooit weer terug kom 

nie.  

6. TREVOR: Miskien nie so nie....maar onthou jy daai storie wat sy altyd vertel het van 

haar werk?  

7. KATIE: Van die mooi paintings met die helder kleure?  

8. TREVOR: Ja, die mooiste paintings met die helderste kleure waarna almal kom kyk en 

kyk en kyk het....Nou kyk bietjie op in die lug Katie....sien jy daar waar die son 

opkom...dit lyk net soos daai painting waarvan Moekoe altyd gepraat het....kyk net die 

helder pienk en geel en oranje en pers.....Dit is een van Moekoe se paintings daai, en 

jy kan dit elke dag sien Katie. Jy kan elke dag vir Moekoe sien.  

9. KATIE: Dit is pragtig. Nog mooier as haar storie sin.  
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1.  TREVOR: En weet jy wat? Sien jy daar doer ver, daar waar die sonnetjie sy kop net 

oor die bult steek.... 

2. KATIE: Ja.... 

3. TREVOR: Sien jy hoe rooi is die wolke daar. Sommer so helder rooi.... 

4. KATIE: (opgewonde) Ja ek sien.  

5. TREVOR: Ek dink dit is Moekoe wat daar op daardie bult sit en haar tone Cutex! 

Helder rooi – jou favourite colour!  

6. KATIE: Dink jy regtig so Trevor?  

7. TREVOR: Ek promise.  

 

DIE EINDE 
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Verklaring: 
 
 Ek verklaar dat hierdie drama my eie werk is en dat dit nie voorheen in enige 
 vorm gepubliseer is, opgevoer is of uitgesaai is nie, en ook nie aan ‘n  

uitgewer voorgelê is wat dit vir publikasie aanvaar het nie. Ek verstaan en  
aanvaar die reëls (bl. 16) van die kompetisie. 

 
 
 
 
 
 
Handtekening: ……………………………………….  
 
Datum: 27 Junie 2008 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 47 

RSG/SANLAM RADIODRAMASKRYFKOMPETISIE 2008 

 
 

Inskrywingsvorm 
 

 

 
(Skryf asseblief in hoofletters) 
 
TITEL VAN DIE WERK:  
 
’N PAINTING VIR MOEKOE 

 
 
Naam:  ILNE FOURIE 
 
(MNR/MEV/ME/DR) MEJ.  

 
Adres: GLATTHAARLAAN 4, MIDDELBURG OOS-KAAP 

 
Poskode  5900 
 
Faksnommer: (049) 8423898 

 
E-pos ilnefourie@gmail.com  
 
Telefoon (kode) (049) 8422621 

 
Selfoon 072 337 6043 

 
Die naam van u plaaslike voorstedelike koerant, indien enige 
 
 
 Middelburg Advertiser 
Middelburg Courant  
 
Telefoonnommer/faks van koerant indien bekend ……………………… 

mailto:ilnefourie@gmail.com


 48 

 
Verklaring: 
 
 Ek verklaar dat hierdie drama my eie werk is en dat dit nie voorheen in enige 
 vorm gepubliseer is, opgevoer is of uitgesaai is nie, en ook nie aan ‘n  

uitgewer voorgelê is wat dit vir publikasie aanvaar het nie. Ek verstaan en  
aanvaar die reëls (bl. 16) van die kompetisie. 

 
 
 
 
 
 
Handtekening: ……………………………………….  
 
Datum: 27 Junie 2008 

 

 

 


