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KARAKTERS  (in alfabetiese volgorde): 

ANATHI  

CHRISTO 

DANIE 

QAQAMBILE 

SONGEZWA 

WELILE                                                                   

[almal matriek buiten Danie graad 11] 

PLEK & DEKOR: Denkbeeldige skoolkoshuis. Solder. Reg in die 

middel agter is ’n hoë rostrum wat voor en langs die kante toe is. Dis 

agter oop sodat spelers daar kan inklim om by die valdeur bo-op te 

verskyn. Agter en oor rand van rostrum is flats wat die spelers af van 

verhoog versteek. OPS (verhoogregs) is ’n matras wat diagonaal lê. ’n 

Paar kombuisstoele en/of bankies staan rond. Ander voorwerpe na 

goeddunke. Indien verkies, kan daar ’n vensterraam of twee hang 

waardeur skemerlig inval. Daar is ook ’n lig met emaljeskerm wat 

hang – prakties – centre stage. 

TYD:  Laatmiddag/vroegaand 

KOSTUUMS : Sweetpakke. Songezwa in PT-broek (en T-shirt 

indien verkies; vermy wit kostuums)   

REKWISIETE :  Na gelang van regie en soos in teks aangedui. 

Songezwa se selfoon het ’n opvallende helderkleurige omhulsel. 

VOORSTEL :  Geen musiek, maar dis nie voorskriftelik nie. LW: 

slegs bewegings wat storielyn uitbou word aangedui. Andersins 

regisseur se keuse. 
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   [MET GORDYN OOP/LIGTE AAN SIT ANATHI EN

   QAQAMBILE VOOR OP MATRAS EN MASKEER 

   WAT AGTER HULLE IS. ALREEDS AAN DIE 

    GESELS/STRY. DIT WORD ALGAANDE DONKER] 

ANATHI  : Uncokola inkukuma, broer! Uve phi loo amanga? Jy

     praat net tjol. Wie het jou daai liegstories gespin?  

QAQAMBILE : Anathi, as ek lieg, lieg Welile. Hy sal kom. Dan vra jy

    hom self. 

ANATHI  : Ja, Qaqambile, tjek my broer Djek. Hy lieg net 

     soos ek. Welile kan jou ingee skape lê eiers  

     dan koop jy dit. En eet dit ook sommer sonder sout en

    peper. 

QAQAMBILE : Musa kuba njalo kukhawuleza ukugweba. Jy is ook

    net reg om te judge. Hoofregter Anathi Dlamini. 

DANIE  : [VERSKYN DEUR VALDEUR] So julle is hier. 

     Ek dog dalk ghaai hy met my. Jisja, Anathi.  

    Qaqambile. 

ANATHI  : Wat soek jy hier, Danie? Jy’t niks hier geverloor nie. 

DANIE  : Ek weet mos. Dis die seniors se solder. Die hele 

     koshuis weet. Nog al die jare. Julle hou kastig 

     vergadering, maar eintlik is dit vir wedstryde oor wie

     die verste kan skiet. 

QAQAMBILE : Hêi, man! Lahleka! Jy gorrel snot. Voetsêk! 

DANIE  : Sorry, my bra. Grappie. Welile het my gestuur. 

ANATHI  : Welile?! Het hy koors? Ons het hard en duidelik 

    gepraat dat niemand hierso mag inkom nie. 

DANIE  : Ja, hy het gesê julle gaan ghrommel, maar ek moet ’n

    boodskap gee. Nee, eintlik net by julle kom hoor of – 

QAQAMBILE : [VAL IN REDE] By ons wat kom hoor? Het sy 

    Samsung al weer in die toilet geval?  
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DANIE  : [NA AAN MOEDELOOS] Dis juis die ding. Welile

     willie bellie, want dit maak lawaai.  

ANATHI  : Ons fone is op silent. Daar onder hoor hulle  

     enniewhêi nie geluide hierso nie. En hy kon mos self

     kom vra het. 

DANIE  : Orraait, orraait, don’t shoot the messenger. Ek doen

     net wat hy gevra het. Ek weet nie wat julle hier maak

     nie en ek wil ook nie weet nie. Welile het gevra of hy

    nog kos en water en dalk medisyne moet bring. 

SONGEZWA : [KREUN AGTER HULLE. DANIE REAGEER.

    SONGEZWA IS ONDER KOMBERS. HY MAAK

    NAARGELUIDE EN KOM ORENT. ANATHI 

    VLIEG OP EN KRY EMMER. QAQAMBILE  

     ONDERSTEUN SONGEZWA WAT UPSTAGE

     GEDRAAI OPGOOI. DANIE STAAN VERSTAR] 

ANATHI  : Oko ku lungile. Dis oukêi, Songezwa, dis oukêi. Laat

     dit maar uitkom. 

DANIE  : Wat de fokkentot gaan aan?! 

QAQAMBILE : Jy hou jou bek, whitey, hoor jy my?! Jy hou jou bek of

     ek moer hom vir jou toe. 

DANIE  : Ken jy my vir ’n rot? Ek klik nie. Wat... uh... wat 

     makeer Songezwa? 

ANATHI  : Hy makeer als. [HY EN QAQAMBILE LAAT 

    SONGEZWA WEER SAK. VEE SY GESIG MET

    NAT LAP AF] Hy makeer als. Jy bly stil of jy sal vir

     altyd stilbly. 

SONGEZWA : [MOMPEL, ROL ROND, KREUN EN STEUN] 

    Ndincede.... help my... help my... [KLANKE]... die

    pyn is baie... die pyn is baie... help my...  

DANIE  : Moet hy nie by ’n dokter kom nie?  
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QAQMBILE : Gee pad, Danie. Skoert. Loop sê vir Welile hy en 

    Christo moet hulle gatte roer. Maar watch it,  

     whitey,watch it. Een woord vir iemand anders en jy is

     verlede tyd. 

DANIE  : Orraait, orraait, orraait. [LIG VALDEUR HAASTIG

     EN VERDWYN] 

SONGEZWA : Ek gaan doodgaan. Ag jirre help my. Ek gaan 

     doodgaan. Gee my net so klein enetjie. Net so klein,

    klein enetjie. 

ANATHI  : Suyinaka, my bra, dis oukêi. Jy sal  nie doodgaan nie.

     Hou net uit. [AAN QAQAMBILE] Daai twee ikakas

     moet nou kom. Ek het moet self ernstig ’n draai loop

     en ek gaan dit not ’n dêm hier doen nie. Ek moet nog

     al vandag se lesse ook inhaal. 

QAQAMBILE : Ja, nou ja, ek mos ok. Ma’ tjil, my bra, tjil. Dis darem

     mos nou eers Vrydagaand.  

ANATHI  : As dit Maandag nog aangaan, moet ons omruil. 

     As ons twee Maandag weer nie by die skool is nie, 

    gaan die onnies stinkmuishond ruik. 

QAQAMBILE : Nee, donner, Songezwa moet voor dan reg wees.  

SONGEZWA : Fokkit,  my bra’s, seblief. Net enetjie. 

ANATHI  : Enetjie se gat, man. Ek het eerder lus om jou te 

     bliksem as om jou kots en skyt op te vee. 

QAQAMBILE : Geweld sal nie die saak beter maak nie. Al is ek ok lus

     om dit te doen. Vir wat ’n mens nog tydmors met dié

    rubbish... 

ANATHI  : Hy’s ons tjom, Qaqambile, hy’s ons tjom. 

QAQAMBILE : Tjomme drop nie mekaar in die kak nie. Kyk hoe lyk

     hy. Ons het als gedoen om hom in die tou te hou, toe

     loop neuk hy in met daai Riverton spul. Meng jou 

     met die pêrels dan vreet die swyne jou. 
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ANATHI  : Oe, êh-êh. Nul uit tien. Ons het gesê ons praat 

     Afrikaans om die eksamen te kan deurkom. Jy pluk al

     klaar.  

QAQAMBILE : Pluk? Meen jy soos- 

ANATHI  : Ek meen soos dop. Druip. Sak. Fail. Jy mix en match

     die boere se taal nes jy lekkerkry.   

SONGEZWA : [KOM WILD ORENT]  Ke apha! Ke apha!  

    Needemon ezi apha! Ndincede. Iidemon uya  

    kundithabatha undinike esihogweni. [ANATHI  & 

     QAQAMBILE PROBEER HOM TOT  

    BEDARING BRING. HY STOEI WILD] 

ANATHI  : Dis orraait, Songezwa, dis orraait. Hier is nie duiwels

     nie. Dis net ek, Anathi, en Qaqambile.  

QAQAMBILE : Ons sal nie lat die duiwels jou vat nie. Wees nou net

     orraait. Wees rustig. 

SONGEZWA : Los my! Los my! Wena okwahlula ulusu lwam kude!

     Julle trek my vel van my vleis af! [BRUL:] LOS MY!

    [HY BREEK LOS, STORM VERWILDERD 

     DEUR DIE PLEK EN DAN NA VALDEUR. 

    ANATHI &  QAQAMBILE SPRING HOM 

     VOOR EN SIT OP DIE VALDEUR. HY IS WILD.

     QAQAMBILE ‘TACKLE’ HOM SODAT HY 

    VAL. HULLE SLEEP HOM TERUG NA DIE 

     MATRAS. ANATHI GAAN SIT OOR SY BENE

     EN QAQAMBILE STREK SY ARMS BO SY 

    KOP EN SIT DAAROP. HY WRIEMEL. SY 

     ASEM IS HORTEND EN HY HUIL] Los my. Los

     my. Julle skeur my vleis van my bene af. Los my lat

     die duiwels my vat. Los my lat ek vrek. [HUIL] 

QAQAMBILE : [LOS SONGEZWA SE ARMS, GAAN SIT 

    SODAT SONGEZWA SE KOP OP SY SKOOT IS

    EN HOU WEER SY ARMS VAS] Jy gaan nie vrek

     nie, hoor jy my?! Jy gaan nie vrek nie.  Not on my 

     watch.  
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SONGEZWA : Los my... los my... [MOEG. AF EN TOE MAAK 

     HY KERMGELUIDJIES DEUR VOLGENDE] 

    [VALDEUR GAAN OOP EN EERS VERSKYN 

     WELILE DAN CHRISTO. HULLE IS DUIDELIK

     BAIE MEER UITGERUS AS DIE ANDER 

    TWEE. WELILE SKAKEL LIG TEEN MUUR 

     (FLAT) AAN. HELDER VERLIG] 

ANATHI  : So, u hooghede het darem besluit om te kom. 

CHRISTO  : Sarkasme is nie een van jou sterk punte nie. Probeer

     iets anders. Vreksel, dit lyk of julle deur ’n oorlog is. 

QAQMBILE : Ons is, Christo. Die man is wild. 

WELILE  : Ons is betyds. Dis nou net sewe-uur. Miskien sou dit

    beter gewees het as ons weggebly het. 

ANATHI  : Hy is moer sterk as hy so opvlieg. Hy sien allerhande

    demone en duiwels. 

CHRISTO  : Hallusinasies. Welile het voorspel dit gaan gebeur. 

WELILE  : Dis maar soos ek geGoogle het. Maar hulle sê daar’s

     nie ’n patroon nie. Elke geval is anders. 

QAQAMBILE : Ons het die hele dag gesit met sy kots en diarree. Ons

     twee. Nie julle nie. En nou kom julle eers hier aan. 

CHRISTO  : Ons moes eers wag vir aandete. Ou Kerriebol ver- 

    moed iets. Hy het na julle leë stoele bly kyk en dan 

     na ons, maar hy het niks gevra nie. Ons moes baie 

     skelm vir julle kos in die blikke skep. Dis in julle 

     kamer. Hier’s julle sleutel. [GEE VIR ANATHI] 

ANATHI  : Dankie. 

WELILE  : Ek het Songezwa vir die naweek gaan uitteken so as

     hulle nie sien dis vervals nie, sal hulle nie agterkom

     van hom nie. Dink julle hy sal eet? 
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QAQAMBILE : Eet? Hy sukkel om water te sluk wat nog van eet. En

     dan kots hy dit net uit.  

ANATHI  : Daar’s niks meer in sy maag nie. Lyk my dis al stukke

     van sy derms wat jy opgooi. En daar’s bloed ook. 

CHRISTO  : Ag, moerskont. Dalk net ’n aartjie in sy keel wat 

    bloei. Is dit nie tog maar beter as ons hom hier uit- 

    smokkel en hospitaal toe vat nie? 

ANATHI  : Hoe dink jy gaan ons uitkom sonder lat iemand ons

     sien? As party van die ouens net poep ruik, is hulle al

    klaar by koshuisvader of matrone om te rapporteer. 

QAQAMBILE : Enniewhêi, waarmee vat ons hom hospitaal toe? Op

     oompie Pogiso se kruiwa?  

WELILE  : Hy hoort in intensief. Al vat ons hom rehab toe, gaan

     hy nog steeds moet hospitaal toe. 

ANATHI  : As Kerriebol of Hanskalf of Tampoon ons vang hom

    hier uitdra, word ons saam met hom geskors. En I’m

     very sorry, maar my pa en ma werk te hard om my 

    hier op skool te hou lat ek dit sommer net gaat 

     wegsmyt. 

WELILE  : Nee, ma’ ons voel almal so, Anathi. Dis net as hy híér

     vrek, is ons in ’n baie dieper kakspul.  

CHRISTO  : Praat jy. Dis hofsake. Hulle kan ons aankla van man-

     slag.  

QAQAMBILE : Asinayo ukhetho. Ons hettie ’n keuse nie. Ons moet

     hom net hier regkry. Net hierso waar hy is.  

    [SONGEZWA IS RUSTIGER. QAQAMBILE &

     ANATHI STAAN OP] 

ANATHI  : Ek’t so lus en tik die slegding dik. 

CHRISTO  : Hy’s klaar dik geTik. Dis waarvan hy so lyk. Daai 

     emmer stink vieslik. Gooi dit toe met iets.  
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SONGEZWA : [KOM WEER ORENT. PLEITEND, MAAR NIE

    WILD NIE]Nceda, nceda, ‘hit’ nje omnye. Just one

     hit. Please. Die rotte vreet my pens. Die rotte vreet my

     pens. En my brein. One hit and I’m free. 

WELILE  : Ek glo nie hy is net op Tik nie. Hy’s op heroin of 

     smack of  iets. Tjek die naaldmerke op sy arm.  

CHRISTO  : Ons weet. Moet ons dan nie maar ’n dokter hiernatoe

    smokkel nie? My niggie se boyfriend is ’n intern by

     die hospitaal. Ek is seker hy sal ons kom help.  

ANATHI  : White boy, vir ’n bright boy is jy donners dig. Hoe 

     nogal kry ons hom hier in sonder dat iemand hom 

     sien? 

CHRISTO  : Ek dink sommer hardop. Al wat ek weet, is dat ons 

    wil keer dat hy nie geskors word nie. En daarmee 

     staan ons ’n moerse kans om self geskors te word. 

QAQAMBILE : Jy kan dit altyd los as jy wil. 

CHRISTO  : Jy weet goed dis nie wat ek bedoel nie. Maar hy word

     voor ons oë al erger. Ons het nie besef hoe heavy hy

    op die drugs is nie so ons het meer aangevat as wat 

     ons vooraf gedink het. 

WELILE  : Toe ek laasnag gaan kyk het hoekom hy nie by ete 

     was nie en hom in sy kamer gekry het, so uit sy 

     mind uit gefok, het ek geweet daar’s groot, groot fout.

     Julle het ook. Julle hét geweet. Daarom het julle 

     gehelp om hom hiernatoe te dra.  

ANATHI  : Ons het, maar ons wou net nie erken nie... Ek het hom

    time and again gewaarsku, maar ek het toe ook nie 

    geweet dis so kwaai nie... Hoe kan iemand met sy 

     sport-talent en breins sy lewe so wegsmyt?!  

WELILE  : Daar’s iets wat hom dryf. Hom jaag. Soos  

    nangeziporho. Geeste. Spoke. Uit sy [VERVOLG] 
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WELILE  : [VERV] kleintyd. Dit het ek lankal gesien, maar ek

     weet nie wat nie en hy praat mos ook nie. 

CHRISTO  : Nou maar wat as... Ons moet hom hier uitkry... Wat as

     ons iewers vir hom drugs score, net vir een hit soos hy

     vra, net om hom soorte van so ‘normaal’ as moontlik

    te kry. 

QAQAMBILE : Van al jou kak voorstelle... 

ANATHI  : Nee, wag, dit maak die meeste sense.  

CHRISTO  : Dan vat ons hom tot buite. My niggie se boyfriend kan

    help dat ons hom by die rehab kry. As hy daar is, kan

     en mag die skool hom nie skors nie. 

ANATHI  : Orraait,  maar wie gaan score en met die drugs in die

     koshuis inkom? En wie het soveel bucks? 

QAQAMBILE : Waar kry Songezwa al die bucks? Of dink julle ouens

     hy... 

ANATHI  : Hy wat?  

QAQAMBILE : Hy... hy... 

CHRISTO  : Hy wat, man?! 

QAQAMBILE : Hy verkoop homself vir drugs? 

    [OOMBLIK STILTE. AL VIER OORWEEG DIE

    MOONTLIKHEID] 

CHRISTO  : Not te moer! 

ANATHI  : Hayi ngekhe. You must never! 

WELILE  : Nee, aikôna, ek glo ook nie daai nie. 

QAQAMBILE : Raait, ek ok nie, maar ek het maar net gevra. Wie het

     geld? 

CHRISTO  : [DIEP ASEM] Al my verjaardag geld is nog in my

     kas weggesteek. Ons kan dit maar vat. 
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ANATHI  : Dis great van jou. So wie van ons gaan score? 

WELILE  : En waar moet hy nogal gaan score? 

CHRISTO  : Ons kry dit uit Songezwa uit al moet ons dit uit hom

     uit klap. 

QAQAMBILE : Ek weet waar hy moet gaan. In Riverton by die 

    Nigies. {Nigerians} Songezwa het dit netnou laat slip.

     Hy sal hulle sweerlik op sy foon hê. 

WELILE  : So wie van ons vier gaat ons gat waag? 

SONGEZWA : [WEER ORENT. NIE HEELTEMAL SO WILD

     SOOS TEVORE NIE, MAAR STEEDS BAIE 

     DRINGEND] Iimpuku bayatya izibilini zam! 

    Iimpuku bayatya izibilini zam! Iimpuku  bayatya 

     izibilini zam!! [ANDER PROBEER HOM  

     BETEUEL. HY SKUD LOS] 

CHRISTO  : Wat sê hy? 

WELILE  : Rotte vreet sy derms op. 

ANATHI  : Nee, moer, ouens, ons moet hom help. 

QAQAMBILE : So wie gaan in die aand in Riverton sy lyf waag? 

     Gaan jy gaan, Christo? 

CHRISTO  : [KORT POUSE. OORWEEG] Ek sal Danie vra.  

QAQAMBILE : Danie? Is jy ook op Tik? 

CHRISTO  : Daai outjie is baie tawwer as wat jy dink. En ek 

     vertrou hom. Ek weet julle dink dis hy wat op 

     Bongani gesplit het, maar dit was Stefan. Hy het 

     buitendien gesnap wat hier aangaan. Hy kan met ’n 

    taxi ry.  

ANATHI  : Hoe gaan hy uitslip, Christo? En vir wat het jy hom

     hiernatoe gestuur, Welile? Dis bleddie stupid van jou. 

WELILE  : Ek en Christo het eers daaroor indaba. Ons het back-

    up nodig. Wat as een van ons nie kan kom help nie? 
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QAQAMBILE : Dalk kon julle ons ook net eers gevra het. Is julle 

 seker ons kan hom vertrou? 

CHRISTO  : Met my lewe. En hy het nie ’n bang haar op sy balsak

     nie.  

QAQAMBILE : Ons is amagwala. Lafaards. Jy ok, Christo. As Danie

    iets oorkom... sal jou gewete dit vat? 

WELILE  : Songezwa was gereeld daar om te score en het niks 

     oorgekom nie.  

ANATHI  : Songezwa is Xhosa. Dalk is die boertjie te lig en 

    regtig in gevaar.  

QAQAMBILE : Nee, daar sal ander whiteys ook koop. Dis beter as 

     Danie gaan. Ons moet hier vir Songezwa help. 

CHRISTO  : [KYK NA ANDER. KNIK DAN] Ek WhatsApp 

    Danie. [STUUR OP SELFOON] 

ANATHI  : Het jy nou gesê wat hy moet doen? Jy weet nog nie

    die adres nie. 

CHRISTO  : Hy moet eers hiernatoe kom sodat ons hom kan 

     verduidelik. Waar is Songezwa se foon? 

QAQAMBILE : Hier. Ek het dit gecharge vir as ons sy ma-hulle moet

     bel of iets. 

CHRISTO  : Hy’s ’n weeskind. Maar newwermaaind. Kyk of jy sy

    supplier se nommer kry. Dit sal beter wees as daar 

     van Songezwa af ’n boodskap kom dat hy iemand 

     anders stuurs om vir hom te score. 

ANATHI  : Ja, raait. Maak sense.  Moet nou net nie die adres loop

    staan en vra nie. Dan weet daai ou dadelik dis iemand

     anders. 

CHRISTO  : Vra net wat is die straatnommer nou weer. Mens ken

    die plek, maar nie altyd die nommer nie. En die 

     meeste kere as mens vra watter nommer, gee die een

    sommer die straatnaam ook. 
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ANATHI  : My shit, dis waar. 

WELILE  : Hier sit ons. Hoofseun van die koshuis en drie 

     prefekte met ’n flippen junkie wat ons almal se lewens

     kan opmors. 

QAQAMBILE : Ek WhatsApp die Nigerian. Sy naam is Abuja. 

CHRISTO  : Ja, raait. My naam is Pretoria. Vra hom wat is die 

     password wat Danie moet gee as hy daar kom. 

QAQAMBILE : [VERMAKERIG] Die wagwoord.[OORGANG]Ek

    maak so. [TIK VINNIG BOODSKAP OOR  

    VOLGENDE] 

WELILE  : Pleks ek die stuk gemors laasnag net daar gelos het 

     in sy kamer. Dan kon Kerriebol hom maar gekry het.  

ANATHI  : Toe’s jy ’n ware pêl en involve ons ander en ons bring

     hom hiernatoe sonder lat ons goeie plan gemaak het.  

CHRISTO  : Ons is nou hier in rioolstraat en nou moet ons al die

     stront weg-flush. Dis al wat ons kan doen.  

    [VALDEUR GAAN OOP. AL VIER SKRIK, 

     MAAR DIS DANIE WAT VERSKYN] 

WELILE  : Moer ma’ jy’s vinnig. Ek sweer jy staan onder in die

     gang by die trapdeur. 

DANIE  : Ou, my en Stefan se  kamer is net langsaan. Gelukkig

     is hy uit vir die naweek. Jy soek my, Christo? [KYK

     NA SONGEZWA WAT RONDROL] 

CHRISTO  : Ons het vir jou ’n tawwe job. Baie taf. Jy kan nee sê

     as jy wil... 

DANIE  : Maar jy is koshuishoofseun en ek is in graad elf so ek

     moet maar maak soos jy sê. 

CHRISTO  : Jy hoef nie. Dis moer gevaarlik. 

WELILE  : Jy kan in groot gemors kom, maar dis al plan wat ons

     nou het. 
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DANIE  : Dis seker vir Songezwa. Hy’s op drugs. 

ANATHI  : Hy kom af, maar die cold turkey is te kwaai. Ons is

     bang hy maak dit nie. 

CHRISTO  : As Kerriebol of  Hanskalf uitvind ons beskerm hom

     hier, kan ons almal koebaai sê vir skool. En ons 

    toekoms. Jy ook. So dink eers baie mooi. Jy sal moet

     uitslip en in Riverton vir hom gaan score. Ken jy dalk

     iemand wat jou kan vat? Anders bestel jy ’n uber. 

QAQAMBILE : Hier. Daai Abuja het terug geWhatsApp. Dis 

     fourty seven Harvey Street en die password is ‘knock

     job’ en hy vra of Songezwa Brown Sugar of Spice 

    soek.  

ANATHI  : Wat de etter is Spice? Ek dink Brown Sugar is ’n 

    soort heroin. 

WELILE  : Google dit gou, Christo. Khawulezisa. Maak gou. 

QAQAMBILE : Hy vra niks van Tik nie, maar ek sweer Songezwa Tik

     partykeer ok. 

DANIE  : Sjoe, vanaand leer ek baie nuwe goed. 

WELILE  : Nee, vanaand leer ons ammal baie nuwe sleg. 

CHRISTO  : [OP FOON. KRY. EN LEES] ‘Spice is not a single

    drug, but a range of laboratory-made chemicals that

     mimic the effects of tetra-hydro-canna-binol (THC),

     the main psychoactive component of cannabis. 

     Research suggests that Spice is capable of producing

     much more intense and prolonged effects at much 

     lower doses than natural cannabis.../ Spice has the 

     potential to develop or cause a relapse of mental 

     illness especially if there is a family history of mental

    disorders’.../ Ja, WhatsApp terug hy soek Spice. 

ANATHI  : Maar as hy dit moet rook, kan iemand dit ruik. 

http://ki.se/en/research/spice-a-hundred-times-more-potent-than-cannabis
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CHRISTO  : Ek scheme dit sal die vinnigste werk. Hoe gaan ons so

     by so ’n pil of ’n ding in sy keel afkry en sorg dat dit

    inbly? / Anders moet ons hom spuit... Ja, dalk... 

QAQAMBILE : Hom inject? Is jy nou genuinely serious? 

CHRISTO  : Ja! Dis die heel vinnigste. Iewers in sy kamer sal sy

     naalde en goed wees. Sien jy kans om in Riverton te

     gaan score, Danie? 

DANIE  : [OORWEEG. HUIWEREND] Ek het... in my uh...

     Ja. Ja, ek sal. Maar julle skuld my. Julle skuld my 

     groot. 

CHRISTO  : Oukêi, Qaqambile, WhatsApp Abuja dat Songezwa 

    Brown Sugar soek. Dé, Danie. Hier’s my kamer en my

     kasdeur se sleutels. Bo, agter my tasse, is geld. Vat 

     alles. En bid dis genoeg vir die trip soontoe en terug

     en die Spice. Maar moet ook nie besteel word nie. 

DANIE  : Stuur jy my op ’n trip sodat Songezwa kan trip?  

ANATHI  : Hy’s klaar op ’n trip, maar dis ’n helse return trip. 

WELILE  : Daar’s nie tyd vir witty wees nie, boere.  

CHRISTO  : Sorg dat niemand jou sien gaan of kom nie en wees op

     jou donnerse hoede in Riverton. En vat Songezwa se

    foon saam vir ien kys. 

SONGEZWA : [HARDE SKREEU. SKUIM OM DIE MOND. 

     ANDER REAGEER ALMAL. HY KRY STUIPE =

    SEIZURE. SY HELE LYF SKUD. ANDER 

     PROBEER HOM HELP] 

DANIE  : Maak oop sy mond. Maak oop sy mond! Hy kan sy 

    tong afbyt. [HY BEGIN. HOU SONGEZWA SE 

     KOP VAS. ANATHI REK SY KAAK OOP] Het 

     iemand iets wat ons oor sy tong kan sit?  
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    [ALGEMENE GESTOEI. ALMAL PAAI. 

    WELILE DRUK ’N KLEIN FLITS DWARS IN 

     SONGEZWA SE MOND OOR SY TONG] 

CHRISTO  : Orraait, orraait, orraait, Songezwa. Bedaar net. 

QAQAMBILE : Yehlisa umoya. Ndizole, mhlobo wam. Nje yehla 

    phantsi. 

WELILE  : Iemand gaan ons van onderaf hierso hoor. Ons kele is

     afgesny. Ons kele is afgesny. 

ANATHI  : Nee! Hulle sal nie. En al hoor hulle ok, so what? Net

     matrieks mag hier wees. Nie eens die onnies sal traai

     inkom nie. 

CHRISTO  : Reg. Tampoon was self op sy dag koshuisbrak.  Hulle

    weet goed dis privaat. So ja, Songezwa, so ja. Haal net

    rustig asem. So ja! 

SONGEZWA : [BREEK MET EEN BRUL LOS UIT DIE GREPE,

    SPOEG DIE FLITSIE UIT EN KRUIP HANDE

     VIERVOET HEEN EEN WEER. ANATHI EN 

     QAQAMBILE WIL HOM BEDWING, MAAR 

     WELILE KEER HULLE. HY HOU AAN  

     RONDKRUIP OOR VOLGENDE] 

WELILE  : Wag, los. Laat hom beweeg. Dalk help dit. Hy het 

     niks meer in sy maag of sy blaas nie. Los hom. Hy het

     koors. Dalk sweet hy dit uit. 

DANIE  : Kan mens ontrekkingsimptome uitsweet? 

CHRISTO  : Wie weet? Gee so bietjie kans voor jy gaan. Dalk is hy

     nou by die omdraaipunt. 

DANIE  : Hy maak my bang. 

ANATHI  : Ons het gehoor jy het nie ’n bang balhaar nie. 

    [ALMAL LAG, MAAR DIS EFFE HISTERIES;

     SPANNING] 
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QAQAMBILE : Songezwa! Endikuwiselayo! Zibambe! Zibambe! 

WELILE  : Wat help jy sê hy moet hom gedra? Hy hoor jou nie

     eens nie. 

QAQAMBILE : Dan sê ons dit almal saam. Oor en oor. Iets steek dalk

     vas. 

DANIE  : Ek dink die arme ou se brein is gekook. Ek weet nie of

     hy ooit weer sal regkom nie. 

QAQAMBILE : Sê saam: julle twee whiteys ok: Songezwa!  

    Endikuwiselayo! Zibambe! Zibambe! 

CHRISTO  : Oukêi, Black Beauty, maar wat beteken dit? 

WELILE  : Songezwa, ek beveel jou, word kalm! 

ALMAL  : [CHRISTO EN DANIE  VAL NA DIE TWEEDE

     KEER IN] Songezwa! Endikuwiselayo! Zibambe! 

    Zibambe! Songezwa! Endikuwiselayo! Zibambe! 

     Zibambe! Songezwa! Endikuwiselayo! Zibambe! 

     Zibambe! Songezwa! Endikuwiselayo! Zibambe! 

    Zibambe! 

SONGEZWA : [ASOF IETS TOG DIE DIEPSTE NEWELS VAN

     SY BREIN DEURDRING, KOM HY TOT 

    STILSTAND. DAN STAAN HY OP SOOS IN ’N

    BESWYMING. HY KYK VER UIT, MAAR OOK

     NA BINNE. SY STEM IS DOODMOEG] Is klaar,

     Utatomkhulu, is klaar. Nceda uyeke, Utatomkhulu. 

     Hou assemblief op. 

DANIE  : [FLUISTER]  Wie is Utatomkhulu? 

ANATHI  : [SAG] Sy oupa.  

DANIE  : Waarmee moet hy ophou? 

WELILE  : Ons weet nie. Dalk is sy oupa een van sy kleintyd 

    spoke wat hom jaag. 
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SONGEZWA : [PLEITEND. HUILERIG] Assemblief, Utata, 

     dis genoeg. Ek wil nie nog sien nie. 

QAQAMBILE : Utata is sy pa. [ DAN HARD]  Wat wil jy nie sien 

    nie, Songezwa?! 

SONGEZWA : [VAL OP SY KNIEË] Utata sny ok nes Utatomkhulu

    die skape se  keel af. Ndise kude, Umama. Vat my 

     weg. Pa sny die skape se kele af en hy sê ek moet kyk

     dat ek man kan word. Dis baie bloed. En hy sny die

     pense oop en haal die derms uit en dan slag hy die 

     velle af. Hy skeur dit los van die vleis. Ndiziva 

    ndigula.Yenza kum kuwuhlanza. 

QAQAMBILE : [VIR CHRISTO EN DANIE] Dit laat hom naar voel.

     Hy wil opgooi. 

SONGEZWA : Nceda, umama, nceda. [SIT SY EEN HAND 

    VOOR SY MOND EN ANDER VOOR SY OË. 

    DAN GEE SY LYF WEER STUIPTREKKINGS

     EN HY VAL VOOROOR. ANDER SNEL HOM

    TE HULP EN DRA HOM NA MATRAS. HY LÊ

    DOODSTIL] 

DANIE  : Is hy nie dalk dood nie? 

ANATHI  : Hy haal asem. Hy’t net uitgepaas. 

WELILE  : Op Google het ek gelees heroin addicts gaan nie 

     sommer dood van die cold turkey nie, maar dit kan 

     hulle lat selfmoord pleeg. Maar dit tap hulle heeltemal

     droog. So hulle kan sterf. 

CHRISTO  : Danie, ek dink jy moet spring. Dit gaan jou maklik ’n

     uur vat voor jy terug is. 

QAQAMBILE : Nog ’n uur! Ek en Anathi wou hamba, maar ons kan

     nie julle alleen los nie. Hy raak by tye te wild. 

WELILE  : Dankie, my bra’s. 

CHRISTO  : Toe nou, Danie! Kry jou gat in rat. Dit raak laat. 
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DANIE  : ... Miskien...  miskien moet ek julle maar eerder sê. 

CHRISTO  : Wat sê? 

DANIE  : Julle gaan my almal moer... 

QAQAMBILE : Wat snorrel jy nou weer, Danie? 

DANIE  : Die... die hele... gemors. Dis eintlik alles my skuld. 

WELILE  : Man, sê wat jy wil sê. Moenie so snot pik nie. 

DANIE  : Ek het geweet Songezwa doen drugs, want ek het een

   keer gehoor toe Anathi hom aanpraat. Mens kon dit

   sien aan sy oë ook. Ek dink die onnies het gemaak of

  hulle niks agterkom nie...  

ANATHI  : Nou wat wil jy ons eintlik vertel? 

DANIE  : Gistermiddag wou ek sy calculator leen. Stefan was

  besig met syne en myne het bly lê in die klas. Toe ek

  klop toe hoor ek net geluide. Gelukkig het hy vergeet

  om sy deur te sluit.  Hy was net reg om te spuit. Die

   belt was al om sy arm... 

CHRISTO  : Ja, en... 

DANIE  : Toe keer ek hom met ’n gestoei en vat alles af en sluit

   hom in sy kamer toe. Ek het eers gisteraand na ete 

  oopgesluit. Hy’t net op sy bed gelê. Ek het my spoeg

  droog geskrik. Ek dog hy’s dood. 

 CHRISTO  : Jou klein kak! Jy laat ons deur al hierdie gemors gaan

   en nou vertel jy ons eers! Ek kan jou wurg!  

DANIE  : Julle het hom hiernatoe gebring. Nie ek nie. En julle

    het daai Riverton ou geWhatsApp voor ek by was, 

    want ek het nog al die goed. 

QAQAMBILE : Ek het moer lus om jou te moer! 

ANATHI  : Hoe’t dit gekom dat hy nie teen die deur of die muur

     gekap en geslaan en geskrou het nie? 
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DANIE  : Hy het dalk, maar almal doen huiswerk met musiek in

     die ore geplug.  Die tekereganery hou  mos ook nie 

     heeltyd aan nie. Dis net partyslae. En ek dink hy’s 

     poegaai daarna. Soos nou  nog steeds. 

QAQAMBILE : Ek sê weer ek het baie lus om jou te donner. 

CHRISTO  : Later. Later. Danie, het jy nog als in jou kamer? 

DANIE  : Dis nie die soort goed wat ek sommer net in my 

    snippermandjie kan gooi nie... Ek het dit weggesteek

    en ek sweer Stefan weet van niks. Ek sweer, Christo.  

CHRISTO  : Gee terug my sleutel en Songezwa se foon en loop 

    haal dit. En spring! Ons skuld jou niks, meneertjie. Jy

    gaan brand. Spring! 

DANIE  : [GEE SLEUTELS EN FOON TERUG] Goed, goed,

    goed. [HAASTIG UIT] 

QAQAMBILE : Die klein snot. Ek gaat sy family jewels afsny. 

ANATHI  : Miskien is dit soos hulle sê geluk by die ongeluk. 

WELILE  : Hoe so? 

ANATHI  : Nou kry ons gouer die goed en kan ons tjek of 

     Songezwa die hit nodig het of nie. Maar Danie kon 

    jou van die begin af gesê het, Christo. 

CHRISTO  : Smaak my hy was bang. Toe nie so onverskrokke as

     wat ek gemeen het nie.  

WELILE : Nee, maar darem, dit moes guts gevat het om Songez-

 wa te tackle. Pleks het hy jou gistermiddag al vertel. 

ANATHI : Dis wat ek meen: van die begin af. 

SONGEZWA : [VLIEG ORENT, ANDER VIER SKRIK] Bona te

 ndingene apha! Yena apha ukuba mna! Utata yam 

 apha ukuba mna!! 

CHRISTO : Wat? 
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QAQAMBILE : Hy sê sy pa en die ander is hier om hom te kry. 

SONGEZWA : [WILD. HULLE SUKKEL OM HOM TE  

    BETEUEL] Vat my weg,  my mama. Vat my weg!

    Moenie lat pa my kry nie. Hy skeur die vleis van my

     bene af.  Hy kap my in stukkies en gooi my vir die 

     honde. Hulle is hier om my te vat. Utata, nee, moet 

    my ok nie weer in die hok opsluit nie! Ek wil my ma

    hê. Ek wil my ma hê. [HUIL]  Ek wil my ma hê. 

    Utata ndamgxotha umama kude. Utata ndamgxotha

    umama kude. [HY SWAAI SY KOP EN BOLYF 

    HEEN EN WEER EN KERM SAG  OOR  

    VOLGENDE] 

CHRISTO  : Wat nou weer? 

 

QAQAMBILE : Sy pa het sy ma weggejaag. 

  

CHRISTO  : Ek wonder of dit paranoia is of regtig gebeur het? Ek

     weet hy is ’n weeskind. 

 

ANATHI  : Baie dinge uit sy kleintyd jaag hom. Baie. 

 

WELILE  : As ons hom gespuit kry en hy rush, hoe gaan ons hom

     hier uitkry? 

 

CHRISTO  : Ons wag, soos jy op Google gelees het, tot hy rustig

     raak dan gaan ons uit. Ek gaan Hein, my niggie se 

     boyfriend, bel en vra dat hy hom kom haal. En as 

     iemand ons sien, is dit soos dit is. As ek moet 

    geskors word omdat ek ’n tjom help, dan is dit so. Ek

     dink nie my pa-hulle sal dit net daar los nie. 

 

SONGEZWA : [PLEITEND]Musa utata, musa. Moenie, my pa, 

 moenie. Asseblief, moenie. Moenie. [DAN WILD]

 Nee, nee, nee! Moenie my keel ok afsny nie! 

 Moenie my vel van my vleis afslag nie! Los hom. Los

 hom. Los hom!!! Yena kusekho imvana. Hy’s nog ’n

 lammertjie. Hy is nog net ’n lammertjie!! [VERVAL

 WEER IN SAGTE GEKERM] 
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CHRISTO : Hy kry die skape en homself deurmekaar. Sy brein is

 wragtag gekook.  

 

ANATHI : Dalk sal rehab ok nie kan help nie. Dalk moet hy na

 die Mental Health Unit toe gaan. 

 

CHRISTO : Hein sal die beste weet.  

 

QAQAMBILE : My hart skeur vir hom. As ek ooit gesmaak het om 

 drugs te traai, is my lus nou geknip. 

 

ANATHI : Ek... ek het eenkeer ’n zol gerook. Maar ek sweer ok

 nie weer nie. 

 

QAQAMBILE : Maak nie saak waantoe hy gaan nie, dit gaat lank vat

 vir hom om reg te kom. Hy kan maar vir hierdie jaar

 matriek koebaai soen. 

 

ANATHI : Newwermaaind matriek. As hulle hom skoon kry, hoe

 gaat hy vir hom skoon hou? Ons gaan nie meer daar

 wees om hom op te pas nie. 

 

WELILE : Ons kon hom dan nou nie eens opgepas kry nie. Hy

 het ons lekker ’n bulring in die neus gesit. 

 

CHRISTO : En netjies daaraan rondgelei. 

 

WELILE : Die straat waarin hy stap, is ’n sirkel... 

 

CHRISTO : Of eerder ’n doodloopstraat...   

 

QAQAMBILE : Ai, man, my hart skeur rêrig vir hom. As ek hom so

 aanluister, is hy soos jy sê ’n weeskind. Ons weet niks

 van sy kleintyd nie. 

 

CHRISTO : Hy is hier met sy kerk se hulp. Ek weet ook maar net

 omdat ek koshuishoofseun is.    

 

WELILE : Primarius! 

 

CHRISTO : [SNORKGELUID] 
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ANATHI : Die kerk weet seker nie dat hy hulle geld op drugs 

 uitmors nie. 

 

SONGEZWA : [BEGIN SAG, DAN AL HOE HARDER] Mama.

 Mama. Mama. Mama. MAMA!! MAMA!! 

 

QAQAMBILE : [GAAN NA HOM. HOU HOM VAS]  Nenzolo 

 ngoku, usana. 

 

DANIE : [KOM IN BY VALDEUR. HET WINKELPLAS-

 TIEKSAK WAARUIT HY SPUITNAALD,

 BELT, LEPEL, VUURHOUTJIES, KERS EN 

 PAKKIE IN FOELIE TOEGEDRAAI HAAL. 

 GEE DIT BEDEES AAN VIR CHRISTO] Hier’s

 die goed. 

 

CHRISTO : Ta. Wat dink julle, manne? Sal ons hom spuit? 

 

WELILE : Smaak my dis al wat ons kan doen. Soos jy gesê het,

 ons het getraai wat ons kon en as hulle ons nou trêp en

 skors oorlat ons ’n pêl in nood help, maak ons groot

 marakalas. 

 

QAQAMBILE : Maar as ons hom spuit, gee ons mos vir hom die 

 drugs. 

 

CHRISTO  : Het jy ’n beter voorstel? Ons saak is dis in dié geval

    medisinaal. 

 

ANATHI : Wat doen ons? 

 

CHRISTO : Ons het mos al in flieks gesien. Ons smelt die goed in

 die lepel oor die kers en trek dit op in die buis en 

 iemand bind sy arm sodat ons ’n aar kan kry en spuit

 dit in. 

 

  [HULLE VOLG DIE RITUEEL, ROL 

 SONGEZWA SE MOU OP, BIND ARM, KLAP

 DIT OM AAR TE KRY] 

 

ANATHI : Hou dit weg. Ek wil nie sien nie. [DRAAI WEG 

 EN MASKEER SODOENDE DIE SPUIT VIR 

 GEHOOR] 
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CHRISTO : Sy are is skoon weg. Lyk my dié een is orraait. Goed,

 ek spuit hom. 

 

SONGEZWA : [ERGE ASEMSNAK, DAN BRUL HY. SY RUG

 KNAK AGTEROOR EN ANDER MOET HOM

 REGOP HOU. HY RUSH ONMIDDELLIK. 

 GOLWE TREK DEUR SY LYF. DAN VOLLE 

 OORGAWE. KLIMAKS. MAAK ROGGEL- 

 GELUIDE, BEDAAR EN SÊ DAN IN DOODSE

 STEM] Utata, los hom! Los hom! Hy is net ’n 

 lammertjie. Dis nie sy skuld nie. Dis nie sy skuld

 nie. Utatomkhulu, sê vir my pa hy moenie my mama

 wegjaag nie. En hy moet die lammertjie los. Ek wil  

 nie sien nie. Ek wil nie sien nie. Nee, ek wil nie in die

 hok gaan sit nie! Ek sal kyk. My tata sny die klein 

 lammertjie se keel af. Hy kap dit op en gooi dit vir die

 honde. Yinto umama kunye imvanazana abangazi- 

 qhelanga. Yinto umama kunye imvanazana abangazi-

 qhelanga. [KERMKLANKE] 

  

  [VOLGENDE DRIE SPRAAKBEURTE MIN OF

 MEER BO-OOR MEKAAR] 

 

WELILE : Liewe jirre, help ons, help ons. 

 

QAQAMBILE : Hau hau hau, nee, man! 
 

ANATHI  : Sweet uYesu, nceda kusinceda. 

 

CHRISTO  : Wat?... Wat?!! 

 

WELILE  : Ek dink... ek dink Songezwa se pa... 

 

ANATHI  : Dit klink asof Songezwa se ma ’n kind by ’n witman

     gehad het en... 

 

QAQAMBILE : Die pa het die kind keel afgesny... en die ma weg-

 gejaag.  

 

WELILE  : En Songezwa het dit alles gesien. 
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CHRISTO  : Liewe, goeie Vader van genade... Sy pa is seker 

     daarna opgesluit... En sy ma moet dood wees... Dalk is

     sy pa in die tronk dood... 

 

ANATHI  : En ek het gesmaak mý kleintyd was swaar... 

    [ALMAL IS VIR ’N RUKKIE STIL. NET 

     SONGEZWA SE HORTENDE DIEP ASEMS] 

 

DANIE  : Dis ’n blessitse wonder dat hy nou eers aan dwelms

    verslaaf geraak het. 

 

CHRISTO  : Miskien het hy dit jare lank onderdruk en het die 

    dwelms juis die herinneringe teruggebring. 

 

SONGEZWA : [HUIL SAG. ASEMTEUE WORD RUSTIGER EN

     DAN VERSLAP SY LYF, MAAR HY IS BY. 

    ANDER ONDERSTEUN HOM]   

 

SONGEZWA : My mama se lammertjie was net ’n paar dae oud. 

    Utata het hom keel afgesny. Nes die skape s’n. 

     Mama moes my eers vashou dat ek kyk. Toe jaag hy

    haar weg. Hy’t gesweer as hy haar en die witman weer

     sien, maak hy altwee vrek.  

 

CHRISTO  : Ons is so baie jammer... Songezwa.../ Songezwa! 

 

SONGEZWA : [ASOF UIT DIE DOOD]  Hè, Christo? 

 

CHRISTO  : Hoe oud was jy daai tyd? 

 

SONGEZWA : ...Vyf... ek meen ek was vyf... 

 

CHRISTO  : Kom, ons gaan jou help dat jy hulp kry. 

 

WELILE  : Hulle sal jou beter maak, Songezwa. Hulle sal. Wees

     nou maar net rustig. 

 

    [KORT STILTE WAARIN HULLE NA MEKAAR

     EN WEER NA SONGEZWA KYK]  
 

WELILE  : Dis meer as drugs wat sy lewe uitmekaar gekap het. 
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ANATHI  : By the way, Welile, het jy vir Qaqambile gevertel 

     meneer Du Toit, ou Tampoon, is familie van Christo   

    en hy’s ok op drugs? 

 

QAQAMBILE : Hau, my bra, waa’ val jy nou uit? 

  

WELILE  : [STIL] Ek het, ja. 

 

CHRISTO  : Kan man niemand meer met iets vertrou nie??!! Jy’t

     my jou woord gegee.  

 

WELILE  : Sorrie, Christo, sorrie. 

 

QAQAMBILE : [VIR ANATHI] Hoor jy? Hoor jy? [VIR CHRISTO]

    Is hy familie van jou, Christo, en is hy op drugs? 

 

CHRISTO  : Hy is ja en hy is. Hy is my ma se jongste broer en hy

     is bipolêr. So hy’s heeltyd op prescription drugs, nie

    junk nie!  

 

QAQAMBILE : Christo en sy contacts...  

 

ANATHI  : Maar dan kan ons hom mos vra om te help. 

 

CHRISTO  : [BAIE SKERP] Vergeet dit! Vergeet dit net! Ek wil

    nie gunste hê omdat ons familie is nie. Daarom weet

    niemand hy’s my oom nie. Of hét niemand geweet 

    nie! Ek kan hom ook nie bysleep by iets wat hom in

     die moeilikheid kan beland nie. So, los dit net. 

 

ANATHI  : Ek’s ok sorrie, Christo. 

 

CHRISTO  : Ja, ons is almal ’n bleddie sorriespul! Kom laat ons 

     Songezwa met die trappe afhelp. Sit hand by, Danie.

     Voor ons iets doen, moet ons hom eers bad. En 

     sommer onsself ook. 

 

DANIE  : Reg, Christo, ek help. 

 

    [ALMAL BUITEN CHRISTO HELP OM  

     SONGEZWA BY VALDEUR TE KRY] 
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CHRISTO  : [STAP PS (VERHOOGLINKS)  EN DOWN- 

     STAGE EN SKAKEL NOMMER OP  

    SONGEZWA SE SELFOON: 10111] 

 

QAQAMBILE : [KYK OM EN SIEN HOM. ANDER BLY STAAN

     MET SONGEZWA. My bra, wat maak jy nou? 

 

CHRISTO  : Ek bel die polisie. 

 

DANIE  : Is jy bedonnerd? Hulle sal ons almal toesluit. 

 

CHRISTO  : Bly jy net stil, mannetjie. Jou sal ek later regsien. 

  

ANATHI  : Ma’ gaan jy ons almal in die kak drop? 

    

WELILE  : Los hom. Hy sal weet wat hy doen. 

 

    [HULLE WAG EN KYK NA HOM] 

 

CHRISTO  : [IN SONGEZWA SE FOON] Goeienaand...Kan ek

    ’n anonieme klag lê?... Of eintlik wil ek julle aftip...

    ’n Man met wat homself Abuja noem,  wag om aan

    my vriend dwelms te verkoop. Hy is ’n helse groot 

    verskaffer... Sy adres is Harveystraat sewe en veertig

     in Riverton. Die wagwoord is knock job... Ja, dis reg.

    [DRUK OPROEP DOOD, MAAK SELFOON 

    OOP, HAAL SIMKAART UIT, KNAK DIT EN 

     STEEK DIT IN SY SAK. STAP OOR EN GOOI

    SELFOON OP MATRAS. STAP DAN NA 

    GROEP]  Kom,manne, kom. Kom ons vat hom en 

     ons gaan maak reg waar ons aangejaag het. 

 

    [PLOTSELINGE VERDUISTERING] 

 

    [LIGTE OP VIR BUIGING] 


