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KARAKTERS 

RAYN MALHERBE     

HILÉ KLUYTS 

RULINDI  VAN DYK 

CORNEL STEYN 

ANTONIE NEL 

INKLEDING 

OOP VERHOOG. SLEGS  5 HOUTTRAPLERE VAN 

VERSKILLENDE HOOGTES. MIDDEL AGTER IS ’N ‘GALG’ 

MET ’N BANKIE DAARNAAS OP ’N ROSTRUM 

KOSTUUMS 

HETSY SKOOLDRAG OF TIENER STRAATDRAG 

REKWISIETE 

SELFONE, ‘TABLETS’, ‘I-PADS’, ‘LAPTOPS’, 

‘NOTEBOOKS’ – ENIGE IETS WAARMEE DEUR DIE 

KUBERRUIM  GESELS KAN WORD 

KLANK 

WANKLANKE, MAAR BAIE SPAARSAAM GEBRUIK, 

KERKHORLOSIE. GEEN MUSIEK 

HANG IS ’N SURREALISTIESE UITBEELDING VAN ’N 

REALISTIESE OMGEWING EN KUNSMATIGE WÊRELD.  

DIE HERHALINGS MOET ELKE KEER EFFENS ANDER 

GESPEEL WORD.                                                                  
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TEKS/DIALOOG ONDERHEWIG AAN KOPIÉREG EN MAG 

NIE VERANDER WORD NIE. Wim. 

[GORDYN OOP IN  STIKDONKER. KERK-

HORLOSIE SLAAN 12 SLAE. KOLLIG BAIE 

STADIG AAN OP GALG WAAR RAYN ‘HANG’. 

VOLGENDE KOLLIG OP ‘LEË’ LEER. HIERNA 

KOLLIG EEN VIR EEN AAN - NIE VAN LINKS NA 

REGS OF ANDERSOM, MAAR  OOR EN WEER - 

SOOS WAT ANDER KARAKTERS BEGIN PRAAT, 

DWS  DIT WAT HULLE TIK EN DAN STUUR, 

MAAR TERSELFDERTYD HARDOP UITER. 

HULLE SIT OP DIE BOONSTE SPORT VAN DIE 

LERE] 

 

HILÉ : [GEWELDIGE GIL AS SY RAYN  SIEN  

   HANG, DAN TIK SY:] O, liewe Vader! Asseblief,

    iemand, help! Help! By die bloekomboom agter die

    koshuis. Kom gou. Kom baie gou. Kry ’n ambulans.

    Bel die polisie. 

 

ANTONIE: [TIK/PRAAT] Wat is’it met jou? Jy WhatsApp soos 

popcorn in ’n mikrogolf! (app met ’n a nie up nie) 

  

 

CORNEL : [TIK/PRAAT] Suster het seker weer vergeet om 

pads te koop. I-pads. 
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RULINDI : [TIK/PRAAT] Julle ouens is varkvieslik.What’s up,

    Hilé? 

HILÉ : [TIK/PRAAT. HIERDIE PATROON HOU VOL]

    Dis Rayn. Dis Rayn. Sy het haar aan die boom se tak

    opgehang. Die bloekomboom agter die koshuis. 

 

RULINDI : Wat de hel soek jy daar? 

 

HILÉ : Ek kom elke oggend by die kleinhekkie in en stap 

    verby die koshuis. Anders moet ek buite om en dis

    ver. Maar los dit nou. Kry hulp. Dalk lewe sy nog!

  

  [DIE VOLGENDE SPRAAK/TIKBEURTE IS ALLES

   TEGELYK EN  BO-OOR MEKAAR. * HERHAAL 

  DAARNA  MAAR DAN  INDIVIDUEEL] 

 

CORNEL : Aag, stront, man. Jy dink seker jy kan ons vir asgatte

    vat. 1 April is lankal verby. Of nog ver. Moenie my

    ketting traai trek nie. 

 

RULINDI : Jy’s nie ernstig nie. Vir wat sou sy so iets doen? 

 Hilé, as dit ’n grap is... 

 

ANTONIE: Ag, nee, liewe Here wat nou? Dis erg. Dis erg. Is sy

    dood? Dit gaan groot marakalas maak. Arme, arme,

    Rayn. Julle wou mos. Julle wou mos... 
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HILÉ : Maak gou! Julle moet blessit gou maak. Het iemand

    al die  ambulans gebel? En die polisie. Ek het nie die

    nommers nie.  

 

RULINDI : Ag, liewe dierbare Here, dis vreeslik. Dis vreeslik. 

    [ANDER STEMME  UIT EN SY HERHAAL] 

   Dis vreeslik. Dis vreeslik. Arme, arme Rayn. Wat 

   het haar gedryf?  

 

ANTONIE: Nou ‘arme Rayn’ jy. En gister nog was jy voor in die 

   koor om haar uit  te kryt.  

[ * HERHAAL VOORAFGAANDE, DAN:] 

 

RULINDI : Dit was net jokes, my ou. Ons het gegrap met haar.

   Jy ook. Bel 10111, Hilé. Bel nou. 

 

  [KOLLIGTE DOOF UIT OP HULLE VIER.   

  STEEDS AAN OP ‘GALG’ EN DIE LEË LEER. 

  RAYN LIG KOP OP, HAAL STADIG TOU OM  

  HAAR NEK AF, KLIM AGTERUIT AF, ALLES  

  IN ‘SLOW MOTION’, STAP AGTERUIT NA LEER.

  SOOS IN ‘REWIND’. KOLLIG OP GALG  

   VERDOOF. SY KLIM AGTERUIT TEEN LEER OP

   EN GAAN SIT. KOLLIG AF,  STIKDONKER. 

   KERKHORLOSIE  SLAAN SES SLAE. VYF  

  KOLLIGTE OP LERE DOOF WEER IN SAAM 

  MET ALGEMENE BELIGTING] 
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RAYN : Hoekom los julle my nie net uit nie. Los my uit. Ek

    het julle niks gemaak nie. Julle hou nie van my nie.

    Julle hoef nie van my te hou nie. Dis orraait. Maar

    los my net uit. 

 

RULINDI : [PRAAT/TIK. NA DIE VOLGENDE  

    SPREEKBEURTE SAL DIE PATROON  

    ONGEMERK VERVAL. AL KOMMUNIKEER

    HULLE DUS VIA DIE KUBERRUIM, KAN 

   HULLE MEKAAR TROMP-OP KONFRON- 

   TEER.  LATER SAL HULLE OOK VAN LERE

    AFKLIM EN OP VERHOOG ROND BEWEEG.

    OPLAAS SAL DAAR ’N WERKLIKE KON- 

    FRONTASIE WEES, WAARNA HULLE WEER

    TOT HUL KUBERPOSGERIEWE SAL TERUG

    KEER] Haaaaaa! Julle ouens die nuutste gehoor? 

   Ms Rayn, R-a-y-n, is glad nie so rein as wat haar 

   naampie klink nie. 

 

HILÉ : Dog dis ’n Engelse naam. Soos ‘the rain in Spain’. 

 

ANTONIE: Reënwater is ook rein. Onreine Rayn. Ek weet darem

   nie... 

 

CORNEL : Daai nuus is so oud, dis al gevrot. Kompos. Omtrent

    die hele rugbyspan van Hatties was by haar. 
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HILÉ : Seker is dit bietjie aangedik.  Sy’s dan altyd so stil en

    eenkant. Sedige Sarie. 

 

RULINDI : Hmmm. Ou spreekwoord, nè. Stille waters diepe 

   grond... 

 

ANTONIE: Onder draai die duiwel rond? Ek sluk baie swaar 

    daaraan. Ek ken haar al van laerskool af. My ma sê

    sy’s inkennig. 

 

CORNEL : Het jy haar al getraai? Hoe weet jy as jy nie het nie? 

 

ANTONIE: My kliere werk nie in overdrive soos joune nie. 

 

RAYN : Hoekom los julle my nie net uit nie? Los my uit. Ek

    het julle niks gemaak nie. Julle hou nie van my nie.

    Julle hoef nie van my te hou nie. Dis orraait. Maar

    los my net uit. 

 

CORNEL : ‘Sure’.  Gee my kans. Ek sal haar traai. Ons sal tjop-

   tjop weet. Ek’s ’n ou hand. 

 

ANTONIE: Ek dink jou hand val al af. 
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RULINDI : Cornel, jy gee uit jy’s die skool se heart-throb is. Ek

   ken nie een girl wat jou smaak nie.   

 

CORNEL : Rulindi, my koetsjiekoe, ek kan jou alles leer wat jy

   wil weet.  

 

RULINDI : No, thank you. Vra vir Hilé of sy jou laaik. Op daai 

   manier. 

 

HILÉ : Ek het nie nou tyd vir julle one-track-minded geklets

   nie. Oppas, of ek gaan van die groep af. 

 

CORNEL : Wonder wie sal die meeste suffer. Jy of ons. 

 

RULINDI : Wou julle net laat weet dat die Miss Rayn wat haar

    so hoogheilig hou eintlik,  soos wat my ma dit noem,

    ’n flerrie is. 

 

CORNEL : Slet. 

 

  [KORT STILTE]   

 

RULINDI : Haai, Rayn, jy’s stil. My Verseboek lê iewers. Help

    my met daai blerrie gedig wat ons moet voorberei. 
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   Ou Kerriebal maak hom nat as ek dit môre nog nie

    ken nie. 

 

RAYN : [VIR HAARSELF] Hoekom moet ek jou help? Jy

    maak my naam links en regs modder, maar as jy iets

    nodig het, vra jy my. [DAN TIK SY TERWYL SY

    PRAAT]  Ek e-pos dit vir jou. [DRA VOOR]                                                                          

     Te midde van opstand, oorlog en terreur      

   moet ons bo alles steeds die liefde behou;      

   durf ons nimmer van dié kosbaarheid vergeet  

   soos die soetse geur wat elke blom omvou.        

   Iedere dag, telkens, weer huweliksdag             

   met die vreugde wat slegs die liefde kan bring,  

   die herinnering aan ’n eerste ontmoet               

   en die teerheid van goddelike deugde.    

Sonder liefde is ons klinkende metaal                

 of galmende simbaal; baat lewe immers niks.  

 Die liefde bedek, verdra, glo, hoop, genees                  

 en daarsonder het heel die lewe geen sin.       

 Wy dan jul lewens en harte aan mekaar       

 opdat elke vars teug weer eens heildronk is.          

 Keer die grimmigheid af met ’n sagte woord;                

 pluk die ryp vrugte van Gods genadeboord. 

 

   [KORT STILTE] 

 

RULINDI : Moerse dankie. [KORT STILTE] Sherbet, guys, 

 iets slaat my nou net. Rayn Malherbe is so hand-op-

 die-blaas met ou Kerriebal. Dink  julle... 
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ANTONIE: Nou spoeg jy tronksake. Jy’t net lus vir stir. Wat is

    julle so gepla met Rayn? 

 

CORNEL : [VIR HOMSELF] Ag, nee, kak, nou hang my 

    internet al weer. Ek sweer die ouman het weer nie 

    die wi-fi rekening betaal nie. As ek nie kan Google

   nie, raak my gat lam. 

 

HILÉ : Ouens, sê nou net Rayn is iets soos daai Carrie fliek

    en sy kan ons met super powers destroy?! 

 

ANTONIE: Nou raak jy simpel. Sy’s harmless, man. Onskadelik.  

 

RAYN : Jy is die ergste, Antonie. 

 

ANTONIE: Hoe meen jy nou? 

 

RAYN : Jy is erger as al die ander. 

 

CORNEL : Koos van Hatties Hoër sê hy’t Rayn Malherbe se 

    tande geborsel. 

 

ANTONIE: Julle raak nou afgesaag. Dis blessit duidelik dat julle

   niks het om te sê te nie, nou spoel julle oor en oor 

    bek uit met dieselfde Listerine.  
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RULINDI : Ja, wragtag, ons maak daai teefsel baie belangriker as

    wat sy is. 

 

HILÉ : In any case moet ek nou hierdie lewwetrievol huis-

    werk klaarkry. Dis nie  net Kerriebal wat in sy broek

    gaan poef nie. Hanskalf en Treurmara gaan ook 

    klontjies skiet. 

 

  [KORT STILTE WAARIN AL VYF VAN HULLE 

  RONDBEWEEG OP VERHOOG. DAN SIT ELKEEN

   WEER OP SY/HAAR LEER, MAAR NIE HEEL BO

   NIE] 

 

 

RAYN : [TIK/PRAAT] Ma, dis erg aaklig by die skool en in

    die koshuis. Dit raak al slegter. Ma weet ek is nie 

    Martie Martelgat nie, maar ek het net een maat en hy

    is ook maar mooiweer. Wat ek die klomp gemaak 

    het, weet ek nie. Hulle hou nie van my nie en dis 

    oukêi, ma, maar hulle dink stories uit oor my en ek

    hoor die  gefluister hier in die koshuis. Ek weet ons

    is nie ryk of grênd soos die meeste van hulle nie. Ek

    het met juffrou Truter gepraat en sy sê sy dink dis 

    omdat ek so goed doen in die toetse en eksamens. 

   Ma kan trots wees op my. Die ander is jaloers, sê 

    juffrou Truter. Hulle noem haar Treurmara. Ek wil

    nie vir ma teleurstel en vrot doen om gewild te wees 

   nie. Dis net niks lekker nie, ma. Maar moenie worry

    nie. Ek gaan maar net aan. Gee ’n drukkie vir 

   Benjamin. 
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  [KORT STILTE] 

 

CORNEL : Heito potato oppas of ek byt jou. Effen jammer dat

 ek nog nie kon stem nie.Verkiesing het ook al 

 weer sy en ons alies gesien. En alles is die selle... 

 [SPREEK  UIT IN ENGELS:] ANC. DA. EFF. 

 DOP. IFP....WTF?? Alles dieselfde gemors. Eendag

 gaan ek ’n party stig.   

 

RULINDI : As f(x) = 5 - 2
x
, en  f

-1
(-3) = Algebra. Al-ge-bra. 

   Klink soos iets wat ou  anties dra. Ai, Hannie, my 

   alge-bra knyp my. 

 

ANTONIE: Kaartwerk: die basiese beginsels van koördinate en

   gebruik van verwysingsnommers. 

 

HILÉ : Traffic lights in Afrikaans is ’n verkeerslig. Party 

    ouer mense praat van ’n robot. En party sê glads 

    roubord. The Union Buildings in Afrikaans is 

    Uniegebou. Altyd enkelvoud. V-o-u-d nie f-o-u-t nie.

   Victoria Falls.Victoria Waterval. Onthou dit nou, 

    Hilé Kluyts. 

 

CORNEL : Skool is ’n pyn in die exhaust. 

 

RAYN : “Dit sou verkieslik wees dat  sy die ganse Romeinse

    leër beheks het in my onwetenheid. Maar nou.... 
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    nou....vaarwel my geruste gemoed. Vaarwel  

   tevredenheid. Vaarwel....alles wat my strewe  

    deugdelik maak.” C. Louis Leipoldt. Die Heks. Dis

    g’n so moeilik om te verstaan nie. Hulle hou hulle 

    net net dom. Dis hoekom meneer Terblanche horries

    wil kry. 

 

HILÉ : Nee, hel, ek skaam my vrek as hy moet uitvind ek 

    vrek oor hom. As hy en onRayn regtig... ek sweer ek

    sal alles uitlap... maar dan word daar dalk ook stappe

    teen hom geneem soos daai onnie in KwaZulu-Natal.

    Ek sal nie kan leef as hy waai nie. Sherbet, elke keer

    as hy vir my kyk, voel ek ek bloos tot in my  

    watookal.  En my onderlyf word lam. Wat sien hy in

    daai vaal kiewiet? 

 

ANTONIE: Ek moet net klaarkry met skool sodat ek kan gaan 

    swot. Pa wil hê ek moet ’n prokureur word soos hy

    en ma weer ’n argitek. Sodat ek vir haar ’n mooi huis

    kan ontwerp. Dis orraait, maar ek scheme al daai jare

   se geswot voor jy iets kan doen, is kwaai verby. Ek

    soek dit as Kerriebal my en Rayn vra om die drama

    voor te lees. Dis honderd. Maar pa skiet ’n koronêr

    as ek met drama swot by die huis aankom. 

 

RULINDI : As ek weer ’n bleddie zit iewers kry, gaan ek op ’n

    eetstaking. I strike in the name of a clear skin. Waar

    het jy al ’n anorexic met ’n puisievel gesien?...  Flip,

    Rulindi  van Dyk, jy sal moertoe getraf word! Cancel

    daai een. Trek dit terug. Celia de Wet is sweerlik 
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    anoreksies. Mens kan al haar nek deur haar keel 

   sien...  Kom, sussa, hierdie taak van jou gaan nie 

    homself skryf nie. Erna Badenhorst gee jou maklik

   net 35%...“Purkinjé het reeds in 1839 die term 

   protoplasma gebruik om die komplekse chemiese 

    verbindings in lewende selle aan te dui. Sedert daar-

    die tyd het die begrip geïmpliseer dat 'n sel opgebou

   is uit 'n komplekse lewende materiaal wat in alle 

    lewende organismes min of  meer eenders is.” Erna

    Baadjie gaan jou nul gee as jy alles van Wikipedia af

    krip. 

 

CORNEL : Skool is ’n pyn in die pollie. 

 

ANTONIE: Ek moenie snaaks wees met Rayn nie. Sy help my 

    baie met my Afrikaans. As sy net nie so stuck-up 

    was nie. 

 

HILÉ : Kerriebal is awesome. Ek sal beter punte kry in die

    eksamen as Rayn Malherbe. Ek sal! Ek sweer ek sal! 

   [KORT STILTE] 

 

RAYN : “Wie is dit wat daar so geruisloos gaan? Bloed in die

    water en bloed in die laan.” Hulle sal nooit van my

    weet nie, Ma. Ma en Benjamin sal ook nie weet nie.

    Ek maak soos ma sê. Laat hulle maar dink en rond-

    vertel wat hulle wil. Maar daai gesegde van sticks 

    and stones is nie waar nie, Ma. Sticks and stones can

https://af.wikipedia.org/w/index.php?title=Purkinj%C3%A9&action=edit&redlink=1
https://af.wikipedia.org/wiki/1839
https://af.wikipedia.org/w/index.php?title=Protoplasma&action=edit&redlink=1


HANG Wim Vorster  © 2016 
 

15 
 

    hurt my bones but words cut into my soul. Ek kan nie

    help dat ek  nie soos hulle is nie. Ek kan nie sommer

    so liegstories versprei en lag daaroor nie. Nag, Ma. 

 

[KORT STILTE] 

 

CORNEL : Skool is ’n pyn in die poe.... ding! 

 

ANTONIE: Stop dit nou, Cornel. Jy’s lastig. 

 

HILÉ :  Sowragtag. Hierdie chat groep is boring. 

 

RULINDI : En dit hou mens uit die werk. 

 

CORNEL : Ek het ’n nuwe video game. Vier kan dit werk. Kom

    julle dudes môreaand dan kap ons hom. 

 

HILÉ : Môreaand? Nee, ek het Game Of Thrones gemis en

    dis nou die  heruitsendings. 

 

CORNEL : Game of Thrones is be-ef, behalwe wanneer daai 

    mofgatte in die bed is. Die girls is hot. Ek sal hulle

   laat les opsê. 
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ANTONIE: Sjish maar jy’s baie bek en min binnegoed. Jy’s nie

    one-track minded nie. Jy’s die track vanself. 

 

HILÉ : Of ’n maniak. 

 

RULINDI : Julle moet nou ophou. Die boodskappe pla my en 

   julle weet ek is van nuuskierigheid aanmekaar 

    gegom. As dit pieng, moet ek lees. 

 

HILÉ : Hoekom maak ons nie vir Rayn deel van die chat 

   groep nie? 

 

ANTONIE: Ja, dan hou julle dalk op om oor haar te tjie-tjie. 

 

CORNEL : Nee, dooskop, dan kan ons oor haar praat sonder om

    haar naam te noem en kyk wat sy skryf. 

 

RULINDI : Sy’s nie stupid nie. Sy sal weet. 

 

HILÉ : Dan kan sy haarself mos net weer unfriend. 

 

ANTONIE: Dis wreed. 
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CORNEL : Oukêi, dominee Nel. Maar moenie vir ons kom tune

    jy like dit nie ook nie. 

 

ANTONIE: Hoe later dit word in die aand, hoe kakker word jou

    Afrikaans. 

 

HILÉ  : Dominee Nel! Ek’s geskok. Hahahahaha. 

  

RULINDI : LOL. 

 

CORNEL : LMGA. Ek gaan Rayn opsit... Ek het haar nommer. 

 

ANTONIE: Almal het, want sy is al een wat altyd weet watse 

   werk Kerriebal gedoen wil hê. 

 

CORNEL : Dis oor Kerriebal haar streep. 

 

ANTONIE: Jy praat tronksake. 

   

[PAAR OOMBLIKKE ALGEHELE STILTE] 

 

RAYN : Sjoe. Jislaaik. Julle het my by die chat groep gesit. 

   Dankie. 
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RULINDI : Dis makliker. Dan weet ons almal sommer wat ons

   moet voorberei vir Kerriebal as een van ons jou vra.

   Soos  ek netnou met daai ongetitelde gedig. 

 

RAYN : O. O, ek sien. Nee, dis reg. Vir môre moet ons juis

    die gedig voorberei en  ons moet verder lees uit Die

   Heks. 

 

ANTONIE: Ek smaak nogals die gedig. 

 

CORNEL : Dis stroperig.  

 

HILÉ : Dit is nie. Wag tot jy iemand rêrig liefkry. 

 

RULINDI : Cornel het net homself lief. Hy doen alles voor ’n 

    spieël. 

 

ANTONIE: Hy speel met die spieël. 

 

HILÉ : En hy neem net selfies. Wag as hy eers vir ons 

   selfies begin post, Rayn. Op die laaste een was hy 

    kaal tot by sy naeltjie. Van bo af, hoor. 

 

ANTONIE: Asof ons dit wil sien. Maar sy naeltjie is is niks. 

    Jy moet daai nippels sien... 
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RAYN : Julle ouens is snaaks. 

 

CORNEL : Hulle ‘gang’ net op teen my. Wag maar. Hêi, Rayn,

   het jy gehoor van die chick in die koshuis wat die 

    hele Hatties rugbyspan bedien het? 

   [KORT STILTE] 

 

RAYN : Ek weet nie mooi wat jy bedoel met bedien nie, maar

    ek glo nie daar is so iemand in die koshuis nie.  

   Niemand sal my dit in  elk geval vertel nie. 

 

RULINDI : Het jy ’n enkelkamer? 

 

RAYN : Ons is mos net die vyf matrieks in die koshuis. Ons

   het elkeen ’n eie kamer. Dis die laaste kamers in die

   gange. 

 

CORNEL : Koos van Hatties tune daai chick het ’n tong soos ’n

    beeskoei maar dis so sag soos veertjies... 

 

RULINDI : [OP ENGELS] TMI. 

 

HILÉ  : Rêrig TMI. 

 

RAYN  : Wat is [AFRIKAANS] TMI? 
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CORNEL : Hahahahahahaha. Too much information. Hulle lieg,

    daai twee girls. Hulle wil als hoor. Elke steun en 

   kreun. 

 

RAYN : Ek dink ek gaan nou afsit, want ek moet nog die 

   English grammar ook doen. 

 

CORNEL : Nee, wag eers.  

 

RULINDI : Ag, nee, man ons chat dan nou so lekker. Jy sal niks

    oorkom as jy net  een slag nie al jou huiswerk klaar

    het nie. 

 

RAYN : Nee, dis reg. Maar ons kan môre nog gesels. Dankie

    dat julle my opgesit het. 

 

CORNEL : Traai uitvind wie die koshuis chick is wat die ouens

    so Kringe in die Bos gee. Ons skool se hoofslet. 

 

  [KORT STILTE] 

 

ANTONIE: Rayn, jy hoef nie op daai chat groep te bly nie. Die

    klomp is net vol stories, maar as dit jou upset, gaan

    af. Cornel is maar net lawaai. 
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RAYN : Dit ontstel my nie, Antonie. Ek leer om my nie daar- 

 aan te steur nie. Dis tog alles net spookasem. Maar

 dit kan mense seermaak. En jy, Antonie, jy is die 

 ergste. 

  

ANTONIE: Hoe meen jy nou? 

 

RAYN : Jy is erger as al die ander. 

 

ANTONIE: Vir wat sê jy dit? 

 

RAYN : Jy maak net of jy my vriend is. 

 

ANTONIE: Nee, ons is pêlle, Rayn, ons is. 

 

RAYN : Hoekom los julle my nie net uit nie. Los my uit. Ek

    het julle niks gemaak nie. Julle hou nie van my nie.

    Julle hoef nie van my te hou nie. Dis orraait. Maar

    los my net uit. Ek gaan uit daai chat groep uit. 

 

ANTONIE: Ek hou van jou, Rayn. Ek hou baie van jou. 

 

 [KORT STILTE] 
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RULINDI : OMW, Cornel, nou het jy al glads daai foto van jou

   hier op Facebook ook as profile pic. 

 

CORNEL : Jy weet dan. As ’n man het, moet ’n man wys. 

 

HILÉ : Dankietog Facebook spaar ons dat jy meer wys as 

    dit. Jy’s genuine ’n narcissus. 

 

CORNEL : No way. Dis net advertensie. 

 

RULINDI : Hmmm. And what is advertised is for sale. Lyk my

    jy’s die slet. 

 

CORNEL : Jy’s net suur omdat ek jou nie wil hê nie. Dis net vir

    die sports, man. 

 

ANTONIE:  Jy’t altyd jou bek uit te spoel oor gays. Daai snêppie

    is vir hulle, my ou, nie vir meisies nie. Jy gaan 

    stringe frienship requests kry van gay manne.  

 

CORNEL : Nee, moer dan haal ek dit dadelik af. 

 

RULINDI : Hahahahahaha. 
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 [KORT STILTE] 

 

CORNEL: WhatsApp groep, WhatsApp groep, is julle nog 

    wakker? Voor ek nie al die toue by mekaar het nie,

   wil ek dit nie op Facebook sit nie. Koos van Hatties

    het my geWhatsApp hy was deur die weer. Dis nie

    onRayn wat die rugbyspan beetgehad het nie. Dis 

    Lorraine. En sy suster het ander nuus oor onRayn. 

    En Koos se suster weet. Rayn is nie die slet nie. 

   Rayn is ’n let.  

 

HILÉ : Wat is ’n let? 

 

CORNEL: Ag, nee my donder, ouma! ’n Let. Lettie. Lessie. Sy

    speel vir die hokkiespan. Koekroller. 

 

RULINDI : Meen jy sy’s... 

 

CORNEL : Ja, ja, ja. Rayn Malherbe is glo ’n geharde lesbian. 

 

HILÉ : Antonie? Is jy daar, Antonie? 

 

ANTONIE: Ek’s by. 
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HILÉ : Jy ken haar beter. Vir my maak dit sin. Maar dink jy

    sy is? 

 

ANTONIE: Ek weet nie. Maar as sy is, so what? 

 

CORNEL : So what? So fucking what? Jy ly ook aan iets. Elke

    man wat rêrig ’n man is, het twee wense: om ’n 

   virgin by te kom en om ’n lesbian reguit te ploeg. 

 

ANTONIE: My pa het my geleer ’n regte man gedra hom soos ’n

   heer teenoor ’n dame. Anders is hy ’n booswig. ’n 

    Ondier.  

 

RULINDI : Ouens, ek weet nie of julle weet nie, maar Rayn is 

    deel van hierdie chat groep. 

 

ANTONIE: Dêmmit! Sy’t gesê sy gaan af. 

 

RULINDI : Wel, sy het nie. 

 

ANTONIE: Rayn? Rayn? Is jy nog wakker? Is jou sel aan? 

 

 [KORT STILTE]      
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RAYN : Jy, Antonie, jy is die ergste. 

  

ANTONIE: Hoe meen jy nou? 

 

RAYN : Jy is erger as al die ander. Jy is erger as al die ander

   saam. 

 

ANTONIE: Vir wat sê jy dit? 

 

RAYN : Jy maak net of jy my vriend is. 

 

ANTONIE: Nee, ons is pêlle, Rayn, ons is. 

 

RAYN : Vir die ander voel ek niks, maar oor jou is my hart 

    seer. 

 

ANTONIE: Maar ek weet nie hoekom jy dit sê nie. 

 

RAYN : Die matrieks draf maar uiteindelik agter julle vier 

   aan. Hulle voel min vir die hoofseun en –meisie en

    prefekte. Julle is die voorbokke. Cornel,Rulindi, Hilé

   en jy. Van graad agt af al. Hulle, hulle is net boelies,

    Antonie. Maar jy, jy is ’n verraaier en dis soos mes-

   steke . Oor en oor en oor. En dit steek tot in my hart. 
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ANTONIE: Hoekom sê jy ek het jou verraai?  Ek is jou vriend. 

 

RAYN : Wanneer dit net ons is, ja. Sodra jy by die ander is, is

   dit net andersom. Jy lag en spot saam met hulle. 

 

ANTONIE: Dis nie heeltemal die waarheid nie. 

 

RAYN : Dis orraait, Antonie. Dit maak nie meer saak nie. Net

    oor een ding sal ek nie maklik kom nie. Ek weet jy

    het probeer, maar jy kon my baie beter beskerm het

   oor... oor  die... oor die... die lesbian ding. 

 

ANTONIE: Is jy gay? 

 

RAYN : Dat jy van alle mense my dit hoef te vra! Ek weet, 

   Antonie. Ek weet. Jy behoort ook te weet. 

 

 [KORT STILTE] 

 

CORNEL : Nee, wragtag, ek sal daai chick reghelp. As sy eers

   man geproe het, sal sy nooit weer kyk na ’n ander 

   girl nie. [TEL ANDER SELFOON OP EN TIK] 

   Rayn, dis Daniëlla, Cornel se suster. Kom asseblief

   ondertoe. Hulle sal my nie nou inlaat by die voordeur

   nie. Maar jy kan ’n verskoning uitdink om net gou 
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    uit te glip. Ek wil jou iets gee. My broer is ’n vark.

   Ons moet hom ’n les leer. 

 

RAYN : Ek weet darem nie. Dis laat. Wat van môre by die 

   skool in pouse? 

 

CORNEL: Nee, dan’s daar te veel ander. Ek wag onder. Kom 

   gou. 

 

RAYN : Dis nie eintlik die soort ding wat ek doen nie, 

    Daniëlla. 

 

CORNEL : Jy sal sien as jy hier is. Dis nie wraakneem of iets 

    nie, dis net om hom in sy spore te laat trap. Ek is 

    gatvol vir hom en my pa-hulle doen niks. 

 

RAYN : Gee my net kans om weer my klere aan te kry. 

 

 [KORT STILTE] 

 

ANTONIE: Ouens, ek voel heng sleg oor die ding met Rayn. 

 

HILÉ : Ag, bollie, man. As sy ’n let is dan is sy een en soos

    jy sê so what?  
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ANTONIE: Ja, maar nogtans. Ons hoef haar nie daaroor uit te 

    haal nie. 

 

  [ANTONIE , HILÉ & RULINDI GAAN STAAN 

  VOOR SENTER, NIE HEELTEMAL SKOUER AAN

   SKOUER, NA VORE GEDRAAI. CORNEL KOM 

   STAAN EFFE AGTERTOE , GESIG SKUINS NA 

   VOOR, AAN GEHOOR LINKS. NOG SIGBAAR 

   BELIGTING VERDOOF SODAT NET DIE GROEP

   IN DOWWER KOLLIG IS] 

 

CORNEL : Kom, sweetness, kom. Vannag looi ek al jou skeef-

    geit uit jou uit. Ek is reg vir jou. Vuurwapen gelaai.

    Sneller oorgehaal. Jy sal my nog eendag baie dankie

    sê daarvoor.  Toe, toe toe, ek wag! 

 

RAYN : [VERSKYN VERHOOG REGS. FLUISTER- 

 STEM]  Daniëlla? Daniëlla?! Is jy hier? Dis donker. 

 

CORNEL : Nee, maar ek is hier, ou ding. [MET DIÉ BEWEEG

  HY AGTER DIE DRIE IN EN KRY RAYN  

  BEET. SY GIL] Moenie skree nie, my girl, moenie

 skree nie. Kom, soen my. Die lesbiangeit is stront. 

 Soen my. Voel net hoe hard is ek vir jou. 

 

RAYN : [OOK GEMASKEER DEUR GROEP,  

  STRIBBEL TEË EN STOEI]  Los my! Los my, 
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  jou vark! Los my! Jy stink na drank! Los my uit! Jy

  stink ene drank! 

 

 [HIERVANDAAN IS DIT NET GELUIDE, CORNEL 

SOOS HY STOEI OM HAAR ONDER TE KRY EN 

RAYN WAT TERUGVEG EN STEUN EN SKREE. 

HIEROOR SING DIE GROEP, EERS SAG EN DAN 

AL HOE HARDER TOT CRESCENDO TERWYL 

CORNEL VIR RAYN VERKRAG. WANNEER 

HULLE OP DIE VLOER IS, SAK DIE VOORSTE 

DRIE TOT OP HUL KNIEË OM HULLE TE 

MASKEER] 

 

GROEP : [SING]       

 Iemand het ’n lappop op ’n ashoop weggegooi.         

 Sy was geskeur en stukkend en ook nie meer so mooi

               [nie.

 Siembamba, mamma se kindjie,                                     

 draai haar nek om, gooi haar in die sloot,       

 trap op haar kop dan is sy dood. 

  [HIERDIE TWEE STROFES WORD AS EEN 

 GESING EN TEN MINSTE SES KEER  

 HERHAAL SODAT DIT ’N KLIMAKS VORM.

 DAN VERSKYN CORNEL TREK SY KLERE 

 REG, KOM STAAN LANGS DIE ANDER EN 

 DAN BEWEEG HULLE ELK NA HUL EIE 

 LEER. ALGEHELE VERDOWING. KOLLIG 

  BAIE STADIG AAN OP GALG WAAR RAYN

 ‘HANG’. VOLGENDE KOLLIG OP ‘LEË’ 
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  LEER. HIERNA KOLLIG EEN VIR EEN SOOS

  AAN BEGIN] 

 

HILÉ : [GEWELDIGE GIL AS SY RAYN SIEN HANG,

 DAN TIK SY:] O, liewe Vader! Asseblief, iemand,

 help! Help! By die bloekomboom agter die koshuis.

 Kom gou.Kom baie gou. Kry ’n ambulans.   

 Bel die polisie. 

 

ANTONIE: Wat is’it met jou? JyWhatsApp soos popcorn in ’n

 mikrogolf!   

 

CORNEL : [TIK/PRAAT] Suster het seker weer vergeet om 

    pads te koop. I-pads. 

 

RULINDI : Julle ouens is varkvieslik.What’s up, Hilé? 

 

HILÉ : Dis Rayn. Dis Rayn. Sy het haar aan die boom se 

 tak opgehang. Die bloekomboom agter die koshuis. 

 

  [DIE VOLGENDE SPRAAKBEURTE IS NOU 

  SKOON. NIE OOR- EN DEURMEKAAR NIE] 

 

CORNEL : Aag, stront, man. Jy dink seker jy kan ons vir asgatte

 vat. 1 April is lankal verby. Of nog ver. Moenie my

 ketting traai trek nie. 
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RULINDI : Jy’s nie ernstig nie. Vir wat sou sy so iets doen? 

 Hilé, as dit ’n grap is... 

 

ANTONIE: Ag, nee, liewe Here wat nou? Dis erg. Dis erg. Is sy

 dood? Dit gaan groot marakalas maak. Arme, arme,

  Rayn. Julle wou mos. Julle wou mos... 

 

HILÉ : Maak gou! Julle moet blessit gou maak. Het iemand

 al die  ambulans gebel? En die polisie. Ek het nie die

 nommers nie.  

 

ANTONIE:  Bel 10111. 

 

RULINDI : Ag, liewe genade, dis vreeslik. Dis vreeslik. 

 Dis vreeslik. Dis vreeslik. Arme, arme Rayn. Wat

 het haar gedryf?  

 

HILÉ : Dalk sal ons nooit weet nie. 

 

CORNEL : Ons wil ook nie weet nie. 

 

ANTONIE: Media24 sê dit wil voorkom asof dit selfmoord was,

 maar daar is verdagte omstandighede. Hulle kan nie

 haar selfoon opspoor nie. En ’n end weg van die
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 boom het die polisie op ’n plek afgekom wat lyk asof

 daar ’n geveg plaasgevind het. Daar is bloedkolle in

 die stof. Die lyk word ook ondersoek vir tekens van

  verkragting... My hart voel asof  ’n rots daarop geval

  het. Ons wou mos... ons wou mos. 

 

 [TERWY KERKHORLOSIE TWAALF SLAE 

SLAAN, DOOF LIG UIT TOT ALGEHELE 

VERDONKERING.  

 GORDYN]    

 [BUIGING] 


