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DELILA   

BYK : MUSIEK: STERK, DROEF.   

(BINNE MOTOR)  KRUISDOOF NA SELFOONSEIN.  DAAR  

WORD GEANTWOORD. 

1 DELILA : Agnat. 

2 AGNAT : (FILTER)  Delila?   

3 DELILA : Hoe lyk dit?  Kry ek ‘n koeël as ek by hierdie kar uitklim? 

4 AGNAT : (FILTER)  Nee.  Nee wat, van waar ek sit — Dis darem nie so  

erg nie.  Hoe ken jy my?  Sal ek nie vir jou sorg nie?  Van waar  

ek sit en kyk, wel, daar was iemand. ‘n Vent  in ‘n driekwart- 

bakkie wat ek gesien het. 

5 DELILA  : Hm? 

6 AGNAT  : Maar hy’s weg.  Ek meen hy’t loop inkopies doen.   

En ek dink nie daar’s nou iemand wat die ingang van  

die gevangenis − of vir jou − dophou nie.  Daar is op hierdie  

stadium nie soveel gevaar nie. 

7 DELILA : Hmf.  Nie “soveel” nie.  (SARKASTIES)  Laat my sommer goed  

voel.  Mm, ek is bietjie laat. 
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1 AGNAT : (FILTER)  Dis niks.  In ‘n tronk bestaan tyd nie.  Wel, nie vir die  

inwoners nie.  Gaan jy net daar in en praat met Simson.  Hulle  

verwag jou. En sterkte.  Daai Simson van jou is ‘n moeilike klant.   

Ons weet dit almal.  Met elke tree opdraand.  Ek hoef dit nie vir  

jou te sê nie.  En (SUG)  jy’t harde bene gekou en ja, lank  

genoeg gewag hiervoor. 

2 DELILA : Dankie, Agnat.  Jy weet ek is baie dankbaar. 

3 AGNAT : (FILTER)  Wel, jy moet vir jou pa ook dankie sê.  Hy het 

 hierdie ding uit die staanspoor gereël. 

4 DELILA : Ek weet. 

5 AGNAT : (FILTER)  Sterkte. 

BYK   : (BINNESHUIS)  DOOF IN OP NADERENDE KLANKE VAN   

HOËHAKSKOENE OP WEERKLINKENDE  

SEMENTVLOER.  STAAL HEK WORD OOPGESLUIT,  

DIE HOËHAKSKOENE GAAN DEUR, STAAL HEK  

KLAP TOE, WORD GESLUIT.   ‘N TWEEDE HEK  

WORD OOPGESLUIT, SY GAAN DEUR EN DIE HEK  

WORD WEER TOEGEKLAP, TOEGESLUIT. 

DIE HOËHAKKE STAP STADIGER.  HULLE GAAN STAAN.        
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1 DELILA  : (BY MIK) (DEERNIS)  Simson, Simson, dis ek. Kan  

jy, kan jy my hoor? 

BYK : KETTINGS SLEEP OOR DIE KEIKLIP VLOER – VAN  

EEN KANT VAN DIE SEL NA DIE ANDER.   

2 DELILA  : Simson, asseblief. 

BYK : KETTING IN WOEDE TEEN TRALIES.  STILTE.  

3 DELILA : (EMOSIONEEL)  Ek, ek wil met jou praat.  Ek wil met —  

 Sal jy, sal jy luister?  Na my luister … Ek vra. 

BYK : STILTE.   

4 DELILA : Simson, ek’t moeite gedoen om hier te wees.  

 Sal jy asseblief luister? 

BYK : STILTE.  SY BEGIN WEER STADIG WEGSTAP.   

 (VERDER)  DIE STAAL HEK WORD OOPGESLUIT.  

 SY GAAN DEUR.  (BY MIK) DIE STAAL HEK WORD  

GESLUIT.  DIE HOËHAKSKOENE LOOP IN DIE  

GANG AF (VERDER).   DOOF UIT.  

 (BINNESHUIS)  VOORDEURKLOKKIE LUI.  DIE  

DEUR WORD OOPGEMAAK. 
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1 DAUD:   : (AF MIK)  A, Delila.  Binne, binne.  (POUSE)   (BY 

 MIK)  So, hoe was dit?  Gee my ‘n drukkie.  Agnat het my  

nou net gebel. 

2 DELILA : (BEWOË)  Ag, Pa, Simson wou nie — hy wou nie met my 

praat nie. 

3 DAUD  : Verbaas my nie.  Kry sit, my kind.  Kry sit.  (VERDER)   

 Ek maak vir ons koffie.   

BYK: KRUISDOOF NA KOPPIES EN SKINKERY. 

4 DAUD  : Ek meen jy kan nie – suiker, melk.  

5 DELILA : Dankie. 

6 DAUD : Ek meen jy kan nie nou al veel verwag nie.  Die man  

weet niks van wat gebeur het nie en ja, seker verbitterd.  Jy  

sal moet, ja, jy sal moet geduldig wees.  Vir hom bietjies- 

bietjies inlig.  Dalk durf ek dit sê?  Dalk kry ons  

niks reg nie, my kind.  Daarvoor moet ons ook —  Jy weet net so 

goed as ek wat in hierdie Forum aangaan.  Die lede  – hmf –  

(SARKASME)  Die Oues – wat in hulle koppe aangaan. 
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1 DELILA : Dis ons geskiedenis, Pa.  Ons haat die vyand, geslagte 

 al, en hulle haat ons.  Dis ons almal se moedersmelk.  

 Dis in ons DNS.  Ek en Simson:    ‘n eienaardige lot wat ons  

getref  het.  Is daar vir ons in hierdie wêreld plek? 

2 DAUD : Wag jy ‘n paar dae, my kind.  Probeer,  ja, ek kan jou  

 seker nie aansê hoe om die ding — Fieu ! dis moeilik. 

3 DELILA : Ek meen dat, in die afgelope paar maande, vandat  

 Simson vasgetrek is, dat hy vir die Forum minder  

 belangrik geword het. 

4 DAUD  : Waar hoor jy dit ? 

5 DELILA : By Agnat.   

6 DAUD : Agnat praat sy mond verby.  Simson is nog steeds  

 belangrik.  Hy’s ‘n sleutelfiguur in hierdie hele storie.  Ons kan  

nie sonder hom klaarkom nie. 

7 DELILA : Agnat weet, Pa.  Hy is elke dag in daai kringe.  Hy hóór wat die  

mense sê. 

8 DAUD  :  En ek? 

9 DELILA : Ek weet, ek weet.  Ek sê dit omdat ek hoop dat hy, dat hy 

vrygestel kan word.  
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1 DAUD  : Wa voor die os, Delila.  ‘n Klomp dinge moet eers — 

2 DELILA  : Daai Oues wat Pa van praat, hulle is net verlig Simson is nie  

meer op die toneel nie.  Hy’s ‘n held vir sy mense – die  

sogenaamde vyand – met al die katterjasies wat hy hier onder  

ons mense veral   

3 DAUD : Mm. 

4 DELILA :  veral (SUG)  dat hy vir my onder die geledere  

van die vyand vir hom losgeslaan het.  Maar hy’s nou  

in ‘n donker sel, met sy hande afgekap, by wyse van — 

5 DAUD : Ek meen tog dat hy genoeg status vir sy eie mense dra  

om steeds ‘n soort — hoe kan ek sê?  Ja, ‘n diplomaat,  

te wees.  Al is hy blind.  (FRUSTRASIE)  Ai, ai, as  

ons net skoonskip van die Forum kon maak.  

6 DELILA  : Met nuwe mense kon begin.  Pa sê dit al jare.  Ek moet loop.   

Bel my, Pa.  En wees, om godsnaam, asseblief versigtig.  Jy  

weet wat  (SUG)  vier jaar gelede gebeur het. 

7 DAUD  : Ja, my kind.  Ek sal dit nie maklik vergeet nie. 
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BYK : MUSIEKBRUG.   

(BINNESHUIS)  KRUISDOOF IN OP NADERENDE 

HOËHAKSKOENE OP SEMENTVLOER.  STAAL  

HEK WORD OOPGESLUIT, DIE HOËHAKSKOENE  

GAAN DEUR, STAAL HEK KLAP TOE, WORD  

GESLUIT.  DIE VOETSTAPPE KOM TOT EINDE.   

POUSE. (BY MIK)  DIE ROER VAN KETTINGS. 

1 DELILA : Simson, kan jy my hoor? 

BYK : (AF MIK)  DIE KETTINGS SLEEP OOR DIE VLOER. 

2 DELILA : Simson, asseblief. (NA AAN TRANE)  Hoor my.  Ek  

vra.  Dis ek.  Ek wil, ek wil met jou praat.  As jy sal  

luister.  Jy wéét nie wat gebeur het nie.  Jy neem aan.  Jy neem  

sommer ‘n klomp dinge aan. 

BYK : (AF MIK)  KETTINGS ROER EFFENS. 

3 DELILA : (DESPERAAT)  Hoeveel keer moet ek nog —  Soveel  

dinge het met my — en jy luister nie!  Ek vra,  asseblief, sal jy luister? 

BYK : STILTE.  DIE HOËHAKSKOENE STAP STADIG WEG.   

(AF MIK)  DIE STAAL HEK WORD OOPGESLUIT, SY  

GAAN DEUR, DIE HEK KLAP TOE, WORD GESLUIT  
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EN HAAR VOETSTAPPE VERVAAG. 

MUSIEKBRUG.  DOOF UIT. 

 KETTINGS ROER, WORD GESLEEP.  DAN WORD  

DIE KETTINGS TEEN DIE TRALIES GESMYT MET ‘N  

WOEDENDE KREET “Aa” .  SIMSON HYG NA SY ASEM.  

(NADEREND)  DIE HOËHAKSKOENE.  (BY MIK)  

HULLE EINDIG.  STILTE. 

1 DELILA : Simson.   

2 SIMSON : (BRIESEND)  Wat wil jy hê? 

3 DELILA : Praat asseblief met my.  

4 SIMSON : Loop uit.  Loop hier uit!  Wat soek jy hier? 

5 DELILA : Ek sal loop.  Maar jy wéét nie wat gebeur het nie. 

BYK : DIE KETTINGS ROER EFFENS. 

6 DELILA : Jy weet nie. 

7 SIMSON : (GEKNERSDE TANDE)  Wat is daar om te weet? 

8 DELILA : Wat gebeur het.  Wat jy niks van weet nie.  Want jy’t dit  

nie gesien nie. 

BYK  : ‘N WILDE GEKLETTER VAN KETTINGS TEEN DIE  

TRALIES.  SIMSON HYG.  STILTE. 
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1 SIMSON : Jy’t my verraai.  Hoe moet ek voel?  Kyk my oë.  Kyk  

goed.  Stinkende holtes.  Is dit vir jou mooi?  

2 DELILA : (GEWALG)  Uu, Simson. (NA AAN TRANE)  Ek het  

jou nie verraai nie.   

3 SIMSON  : Kyk my rug.  Wat hulle aan my rug gedoen het.  Kyk,  

Delila.  Kyk jou handewerk.  Is jy trots? 

4 DELILA : Simson.   

5 SIMSON   : Wat is dit?  Wat soek jy hier?  Jy kom met vlag en  

wimpel hier aan. 

6 DELILA  : Dis nie waar nie, Simson.  Ek het jou nie verraai nie.   

Hulle het my vasgetrek en gemartel.  Dit weet jy nie.  

En daarna, is dit maande en maande se gesukkel  

om hier uit te kom — eindelose onderhandelings.  My pa  

moes — hy moes hulle nader en — 

7 SIMSON : En jy wil hê ek moet daai kaf gló? 

8 DELILA : Dis die waarheid, Simson.   

9 SIMSON  : Ek, dié ekke, ek is ‘n verlore saak, Delila.  Vir my mense.   

Vir myself.  Wat soek jy hier?  (POUSE)  Watse munt het jy  

daaruit geslaan, as ek mag vra? 
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1 DELILA : Niks.   

2 SIMSON : Jou mense is mos lief vir daai bietjie ekstra, nè.   

Hoeveel was dit?  Hè? 

3 DELILA : Daar was nie geld nie, Simson.  Hoor my.  Maar ek — wat hulle wel 

aan my gedoen het — ek het die bewyse saamgebring. 

4 SIMSON : O?  Watse bewyse kan dit nou wees? 

5 DELILA  : As jy, as jy hou hand — ek steek my arm deur die tralies.   

voel hier, wat hulle aan my arms gedoen het:   met brandysters. 

BYK : KETTINGS ROER EFFENS. 

6 DELILA : Daar, daar. Kan jy voel? 

7 SIMSON : (GEDEMP)  Delila. 

8 DELILA : Ja, dit het, dit het nou alles genees oor die  

maande, maar die letsels bly sit.  Sien, dis so maklik  

om leuens oor jou vyand te glo.   

9 SIMSON  : Hmf. 

10 DELILA  : Die stories, ja. En is dit nog moontlik om dit te sê?  Ek  

was lief vir jou, Simson.   En my noodlot (SUG)  Ek is steeds  

vir jou lief.  

BYK : KETTINGS ROER EFFENS. 



11 
 

 

1 DELILA : Ek en my vader het lank en hard gesukkel om my hier te kry  

Hy self — ja, ek meen die Forumlede slyp hulle messe.  Pas  

voor jy in my lewe verskyn het, was daar ‘n poging op sy lewe.   

2 SIMSON  : Het hulle daardie bôgger ooit vasgetrek? 

3 DELILA  : Hulle het, ja.  Maar hy’s vrygestel.  Met ‘n tik op die pols.  

Jy kan dink wat dit aan my doen.   As mens dink:   sy dogter is  

met die vyand deurmekaar.  (SARKASTIES)  Dalk is sy ‘n  

spioen?  Die moontlikheid van liefde tussen twee mense — hulle  

sal nie dááraan dink nie. 

BYK : STILTE. 

4 DELILA : Hoe voer hulle jou?  In dié plek. 

5 SIMSON : Wanneer hulle lus het. 

6 DELILA : Wat is dit?  Wat gee hulle jou om te eet? 

7 SIMSON  : Ek weet nie wat dit is nie.  Ek sluk dit maar af. 

8 DELILA : Jy’t baie gewig verloor.  Hoe hou jy dit hier?  Die  

stank. 

9 SIMSON  : Ek het nie juis ‘n keuse nie. 

10 DELILA  : Maak hulle, maak hulle ooit die plek skoon ? 
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1 SIMSON  : So eenmaal ‘n maand.  Donder sommer ‘n emmer vol  

water deur die tralies.   

2 DELILA  : Daar is darem ‘n fakkel teen die muur.  

3 SIMSON  : Is daar ‘n fakkel ?  Ek’t gedink ek ruik olie. 

4 DELILA : Ja, sodat hulle seker vir jou in die stygiese somberheid kan  

dophou. My pa wil met jou praat. 

5 SIMSON : Met my praat? 

6 DELILA : My pa staan tussen twee wêrelde, Simson, soos jy  

seker in ons tyd saam agtergekom het. 

7 SIMSON : Wat kan ék vir hom in die sak bring? 

8 DELILA : Hy meen jy kan met jou mense onderhandel en dan  

met ons Forumlede kom praat.  Dis hoe ek dit verstaan. 

9 SIMSON  : Om wat te sê? 

10 DELILA : Die besonderhede … wel, jy sal dit met hom moet  

bespreek.   

11 SIMSON : En wat kry ek hier uit? 

12 DELILA : Jou vryheid, Simson.  Dalk.   

11 SIMSON : So hy wil woorde in my mond lê sodat hy met hulle kan  

wen.   
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1 DELILA : Jy sal self moet besluit, as jy met hom gepraat het.   

2 SIMSON : Sal ek met my eie mense kan beraadslaag? 

3 DELILA : Wel, soos ek gesê het.  En jou vryheid, Simson.   

Dink daaraan.  Wat met die Forumlede — jou  

mense — hiermee doen, dis hulle saak.  Maar vir ons, vir jou  

en vir my — dalk kom jy hier uit.  En dalk — dink net daaraan:   

ek en jy kan weer saam wees.    

4 SIMSON  : Mm.  Is dit hoe die wind waai? 

5 DELILA  : Dis wat ek met my hele hart wil hê. 

BYK   : MUSIEKBRUG.   

(BUITE)  KRUISDOOF NA STADSMILIEU:  MOTORS,  

TOETERS, SYPAADJIEVOETSTAPPE, ens.   

6 AGNAT : (VERDER.  NADEREND)  A, Delila. 

7 DELILA : (BY MIK)  Daar’s jy. 

8 AGNAT : (BY MIK)  Ons kan, ons kan sommer hier ‘n koffie  

drink. 

BYK : (BINNESHUIS)  SNY NA RESTOURANTMILIEU:  MURMER  

VAN STEMME, SAGTE MUSIEK. 

9 AGNAT : Ons kan hier sit. 
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1 DELILA  : Dankie.  Ek waardeer dat jy die tyd neem om — 

2 AGNAT  : Ag, dis niks.  Ek kry die indruk almal in daai gange lê vandag  

bietjie slap.  Die Forum het ongeskrewe reëls van dié aard.   

Koffie vir jou? 

3 DELILA  : Net ‘n koeldrank. 

4 AGNAT : Lemoensap? 

5 DELILA : Goed so. 

6 AGNAT  : (AAN KELNER)  ‘n Lemoensap en ‘n espresso.  Dankie.   

(AAN HAAR)  Ek is, ek is bly jy’t darem dialoog met Simson  

bereik.   

7 DELILA  : Ons het ‘n bietjie — 

8 AGNAT  : Om die waarheid te sê, het ek nie gedink hy sal ooit  

weer met jou praat nie.  Ek sê dit maar:   dat ek gewonder  

het,  oor die afgelope maande , of jy nie jou kop teen ‘n rots  

stamp nie. 

9 DELILA : Ja, Agnat.  Jy hét dit al vir my in die verlede gesê en ek weet —  ja-

nee — ek weet hoe jy oor my voel.  Maar ek kan nie, ek — 

10 AGNAT : Ek verstaan.  Jy hoef niks verder te sê nie.  Ons sê dit al lank. 

11 DELILA : Jy, jy was oor die jare vir my soos ‘n broer. 
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1 AGNAT : Mm.  

2 DELILA : Ek wil hê jy moet met my eerlik wees, Agnat.   

3 AGNAT : Hoe ken jy my? 

4 DELILA : Hierdie Simson ding, watter kanse het my vader  

regtig?  Watse kans het ons?  Sal die Forum werklik luister?  Sal  

hy ooit vir Simson eers daar kry?  By die oudetorium in.  Dit  

voel — hoe kan ek sê?  Dit voel vreemd vir my.  Onhaalbaar.   

Drome is bedrog, Agnat. 

5 AGNAT : Nee.  Nee, laat ek dit vir jou so stel:  jou pa glo hartstogtelik in ‘n 

vredesproses, jy verstaan? 

6 DELILA : Maar die Forum − 

7 AGNAT : Ek weet.  Dit klink onmoontlik, maar dis — 

8 DELILA : Daai klomp — klomp grafstene — hulle gaan nie  

verander nie. 

9 AGNAT : Ja, hy’t al baie vir my gesê, As ons daai Forum, man  

vir man, kon vervang, die hele lot laat verdwyn, dán,  

dán … 

10 DELILA : (IRONIE)  Vrede.  Tussen Ons en Hulle.  Na ‘n eeu of twee.   

Wens ek kon dit glo.  



16 
 

 

1 AGNAT  : Jy moet dit glo.  Jy moet vir Simson oortuig.  Jy is ons skakel,  

Delila. Lyk my, van wat jy sê, lyk dit my Simson is nie heeltemal  

vir die saak toegesluit nie.   

2 DELILA  : Hy is nie.  Hy praat volgende week met my pa. 

3 AGNAT : Maar jou pa het my niks gesê nie. 

4 DELILA : Hy weet nog nie.  Simson het maar gister ingestem.   

5 AGNAT : Wel, dis goeie nuus.  Ek sal sommer in die toekoms  

begin glo.  

6 DELILA : Daar is nog iets. 

7 AGNAT : Wat? 

8 DELILA : My pa se veiligheid.  

9 AGNAT : Hm, ja.  Laat ek dit vir jou so stel, Delila:  jou pa sal  

niks doen wat hom — wel, in gevaar bring nie.   

10 DELILA : Dink die Forum so?  Ons ken almal die stories van mense  

wat verdwyn het.  Daardie poging op my pa se lewe, vier jaar  

gelede. 

11 AGNAT  : Ja, ja.  Dit was ‘n eie houtjie, daai.  

12 DELILA  : So sê hulle. 
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1 AGNAT : Die Forumlede — ja, ten spyte van die politiek,  hulle het ‘n  

hoë dunk van jou pa.  Werk jy net aan Simson.  Alles hang  

daarvan af, Delila. 

BYK : MUSIEKBRUG. 

(BINNESHUIS)  HOËHAKSKOENE.  STAAL HEK  WORD  

OOPGESLUIT, SY GAAN DEUR, HEK KLAP TOE, WORD  

TOEGESLUIT.  SY NADER DIE SEL.  KETTINGS  

ROER.  SY STAAN. 

2 DELILA : Simson.  

3 SIMSON : Ja. 

 4 DELILA : Ek het met my pa gepraat.  Hy sê dis goed vir  

Dinsdagmiddag.  Hy’t dit so gereël. 

5 SIMSON  : Wat is vandag? 

6 DELILA : Saterdag. 

7 SIMSON : Mm.  Ons kan kyk.  Het jy gepraat van my vrystelling? 

8 DELILA : Ja. 

9 SIMSON : En? 

10 DELILA : Hy’t gesê dis te vroeg om daaroor iets te sê. 
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1 SIMSON  : Klink gerieflik.  Ek krap sy rug, maar hy wil niks vir my  

doen nie. 

2 DELILA : Ek vertrou my pa. (POUSE)  Hy is lief vir my en hy sal — ja,  

sorg dat ek gelukkig is. 

3 SIMSON : Hmf.  Hy’t nie juis vir my iets gedoen nie.  Waar sit ek vandag? 

4 DELILA : Wat gebeur het, Simson, dit was buite sy beheer.  Jy moet dit glo. 

5 SIMSON : Hmf.  Gerieflik. 

6 DELILA : Ek het vir jou iets gebring. 

7 SIMSON : Wat? 

BYK : SY VROETEL IN HAAR PAPIERSAK. 

8 DELILA : Iets om te eet.  Stukkie bokmelkkaas, vars neutebrood  

wat ek self gebak het, appelsap.  

BYK : (BUITE) (VERAF, NADEREND)  GOLWE EN SEEMEEUE. 

9 DELILA : Kan jy onthou?  Alles wat ons geëet het en gedrink het  

toe ons die eerste keer strand toe is. 

BYK : (BUITE) DOOF STRANDMILIEU STERK IN:  GOLWE,  

STEMME VAN BAAIERS, SEEMEEUE. 

10 SIMSON : (VERAF)  Delila!  Hei, man, ko-o-om n-o-u.  Die water is  

heerlik.  
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BYK : (BY MIK)  GOLF BARS.  DOOF TOT ONDER. 

1 DELILA : Oooe!  Nie so koud nie.  

2 SIMSON : (BY MIK)  Lekker, nè!  Vat só! 

BYK : HY KLAP DIE WATER. 

3 DELILA : (LAG)  Ag nee, Simson, man! 

4 SIMSON : Hier kom ek!  Gaan jou voete onder jou uitduik! 

5 DELILA : (GENIET DIT)  Oe!  Ne-e-e!  Simson!  Nee! 

BYK : SKATERLAG.  (VERDER)   DIE GOLWE IS NOU  

VERDER AS HULLE UITASEM OP DIE STRAND  

LOOP.  HOU SEEKLANKE ONDER. 

6 SIMSON : Sê my — hier’s jou handdoek.   

7 DELILA : Dankie. 

8 SIMSON : Sê my nou eers:  weet jou pa ons is vandag hier? 

9 DELILA  : Nee.  Ek is vandag ‘n stoute kind.  Hoop net daar’s  

niemand hier wat my ken nie. 

10 SIMSON : Moenie bekommer nie:  mense is lief vir minnaars.  Maar jou  

pa — 

11 DELILA : Wat? 
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1 SIMSON : Daai glim in jou pa se oë toe ons nou die dag vir die eerste keer 

bladskud. 

2 DELILA : Wel, dis nie vir hom maklik nie:   ek en jy.  A, hier’s ons goed.   

Trek bietjie die handdoek aan jou kant reg.  Dan kan ek hier  

sit. So ja. 

3 SIMSON : So? 

4 DELILA  : Doodreg.  Dè.  Skink jy vir ons. 

BYK : GLASE KLINK. 

5 SIMSON : Oe, dit gaan nou lekker smaak.  Gesondheid ! 

BYK  : GLASE KLINK. 

6 DELILA : Mm, heerlik.  Nee, my pa sal seker met my raas, maar,  

weet jy, hy’s sagter met my vandat my moeder heen is. 

7 SIMSON : Jou pa is ‘n belangrike man in die politiek.  Soos ek die ding  

uitkyk. 

8 DELILA : Hy is, maar hy’t vyande.  Hy wil so graag vrede hê,  

tussen jou mense en ons.  En Dit word met Agterdog Bejeën.   

(RETORIES)  Hoe lank kan die haat hou?  Hoe lank is die  

bloedvergieting al aan die gang? 
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1 SIMSON : Ja, maar dis omdat julle so verdomp koppig is, Delila.  Dit moet  

jy in daai mooi kop van jou kry.   

2 DELILA : Kry vir jou brood.  Ek het self gebak.  Kaas. 

3 SIMSON : Bokmelkkaas, nogal.  (ETEND)  Hm-mm. 

4 DELILA : Julle is net so koppig, Simson. 

5 SIMSON  : Gaan ons nou op ons eerste uitstappie Woorde  

Wissel?  ‘n Uitstappie wat baie definitief teen die  

gebruike van jou mense is.  My mense is ‘n bietjie  

meer vooruit, verlig, moet ek jou sê.   

6 DELILA  : Hmf. 

7 SIMSON  : Kom hier, dan kan jy voel hoe voel vrede met my lippe —  

mm-mm-mm.  

8 DELILA : (MET GENOT)  Ooe! 

9 SIMSON : In jou nek!   

10 DELILA : Oe … (SKAAM)  die mense!   Wat sal hulle  — 

11 SIMSON  : Hulle kan vlieg. 

BYK : HULLE LAG.  DOOF UIT.  POUSE.   

(BINNESHUIS)  KETTINGS ROER.  
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1 SIMSON : (ETEND)  Hm, lekker, die kaas.  Wanneer laas het  

ek — 

2 DELILA : Laas jaar.  Toe ons laas gelukkig was.   

3 SIMSON : Jou pa sal seker – gee my nog ‘n stukkie brood. 

4 DELILA : Hier kom dit.  Het jy dit? 

5 SIMSON  : Ons sal seker moet reël om my ouens hier te kry, maar  

dis alles nadat ons —  

6 DELILA : ‘n Groot ding vir hom.  Hy sal die Forum moet oortuig om jou  

daar in te kry. 

BYK   : SIMSON SĒ IETS ONHOORBAAR. 

7 DELILA : Wat, wat nou?  Ek hoor nie. Wat sê jy? 

8 SIMSON : Nee, ek vloek net.  Klomp Dooie Donders.   

(GEKNERSDE TANDE)  Ek sal, ek sal hulle nog kry.  Soos  

waar as vet. 

9 DELILA : Jy kannie met daai gesindheid hierdie ding — 

10 SIMSON : Bôgger die gesindheid.  Ek sal maak hoe ek lekker kry, Delila.   

Verstaan my mooi.  Is daar nog kaas? 

BYK : MUSIEKBRUG. 
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 (BUITE)  STADSMILIEU:  VERKEER, ens.  MOTORDEUR  

WORD OOPGEMAAK. 

1 DAUD : (AF MIK)  Klim in, klim in, Delila. 

2 DELILA : Is daar iemand wat ons volg?  Pa is — 

BYK : DIE DEUR KLAP TOE.  SNY STADSKLANKE. 

3 DELILA  : Pa is op Pa se senuwees. 

4 DAUD : (BY MIK)  Nee wat, nee wat.  Daar’s nie — laat ek net in die  

truspieël kyk.   

BYK : MOTOR WORD AANGESKAKEL EN TREK WEG.   

HOU ONDER. 

5 DAUD : Nee, niemand wat ons koekeloer nie. 

6 DELILA : Wat het Pa reggekry? 

7 DAUD : Ek praat more met Simson en more oormore kan hy  

met sy eie mense beraadslaag.  Ek het hulle darem in die hande  

gekry.  Ek hoop net — vertrou — hulle’t my mooi verstaan.  Met  

hulle weet mens nooit.  Ja, en dan … dan begin my Groot Taak. 

8 DELILA : Om met ‘n klipmuur te praat.  
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1 DAUD  : Ek meen dit sal nie só moeilik wees nie.  Ons het al  

groter besluite deurgemaak.   As ek dink aan drie jaar  

gelede, toe daar amper oorlog was … 

2 DELILA : Dink Pa, dink Pa daar’s ‘n kans?  Dat Simson by  

daai plek sal uitkom.   

3 DAUD : Ek kan regtig nie vir jou sê nie, my kind. 

4 DELILA : Maar, jy weet tog, Pa, die geringste moontlikheid — 

Jy kan mos sien. 

5 DAUD  : Daar is te veel veranderlikes, Delila.  Jy kén hierdie mense.  

Enige iets kan gebeur.   

6 DELILA : Maar, Pa — 

7 DAUD : Kry nou énd hiermee, Delila.  Ek kan regtig nie vir jou  

enige sekerheid gee nie.  Jy moes aan dié dinge  

gedink het, die dag toe jy met dié man betrokke geraak  

het.   

8 DELILA : Pa — 

9 DAUD : Jy sou jou lewe anders gehad het, eenvoudiger, as jy een van  

jou eie mense gekies het.  Dalk iemand soos Agnat. 
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1 DELILA : Ek is lief vir Agnat.  Ons het al hieroor gepraat, Pa.  Ek en hy.  

Hy’s dierbaar.  Ons het saam grootgeword, maar ek —  

2 DAUD : Hierdie weg wat jy gekies het om te wandel … daar is  

net trane vorentoe. 

BYK : DOOF UIT.  (BINNESHUIS)  DOOF IN GEVANGENISMILIEU:   

VOETSTAPPE OP SEMENT VLOER, STAAL HEK  

WORD OOPGESLUIT / TOEGESLUIT.  POUSE. 

KETTINGS ROER OP SELVLOER. 

3 DAUD : (BY MIK) (SAAKLIK)  Simson, ek is Daud Sanbar. 

4 SIMSON : Mm.  

5 DAUD  : Delila se vader. 

6 SIMSON : Ek onthou.  

7 DAUD : Ja.   Ons moet vandag sommer ‘n klomp goed afhandel.   

Daar is druk.  Die Forum se jaar begin oor ‘n week.  Dit plaas  

druk op wat ons wil doen, jy verstaan.  Ek stel voor ons wikkel. 

8 SIMSON : Hm. 

9 DAUD : Jy kan vir my name onder jou leiers gee en hulle kan  

iemand kies.  Ek sal reël dat die gekose persoon vir jou binne ‘n  

dag of twee kan kom sien.   
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1 SIMSON : Ja.  Ek het iemand in gedagte.  Wat moet ek vir jou Forum sê?   

2 DAUD : Jy weet waaroor dit gaan.  Maar ek stel voor dat jy  — dat jy die  

ding uit ‘n nuwe hoek benader:   die kwessie van grondbesit,  

byvoorbeeld. 

3 SIMSON  : Hmf.  Julle kan ook net nie daarvan ontslae raak nie. 

4 DAUD  : En julle wil net nie ons kant van die storie aanhoor nie. 

5 SIMSON  : Oukei, oukei. 

6 DAUD  : Wanneer jy iets het, kan jy vir my net in die breë sê.   

7 SIMSON : Mm. 

8 DAUD : Jy moet mooi besef, Simson, dat jy nie in hierdie sel vir langer  

as ‘n jaar, agtien maande, sal hou nie.  Ek meen ek hoef dit nie  

vir jou te sê nie.  

9 SIMSON   : Hmf. 

10 DAUD   : Jy kan sien wat hulle doen.  Die vyand se media sal nie ‘n  

bohaai kan opskop nie, want ons mense (IRONIES)  hou jou net  

aan.  Maar dis ‘n stadige doodsvonnis, dié.  En ek bied jou nou  

‘n alternatief.  Moenie dink dat die internasionale gemeenskap  

iets vir jou sal kom doen nie.  Hulle weet nie eers die plek  

                  bestaan nie.  Die Forum kan hier met gevangenisse maak wat hulle wil. 
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1 SIMSON : Vertel my wat ek nie weet nie.  

2 DAUD : Bygesê, jy weet en ek weet dat ons kanse met die Forum is  

skraal, om dit sagkuns te stel. 

3 SIMSON : Dis so.  Praat maar.   

4 DAUD  : Jy weet dat die lede van die Forum nie vervang kan word nie.   

Ons stem nie soos julle nie. Hulle is lewenslank daar, ‘n posisie  

wat geërf word.  Vir daardie rede kan ons verwag dat  

verandering – tussen jou mense en myne − eers oor  

‘n eeu sal plaasvind.  Dalk.  Die groot Dalk.   

5 SIMSON : Hmf.  Ja-nee.  

6 DAUD : Behalwe … 

7 SIMSON : Wat? 

8 VADER : Die saak wat ek vandag met jou wil bespreek is dit.   

Jou mense dra jou op hande.  Jy is onder hulle ‘n groot  

held, maar huidig, moet ek jou sê, verspoel jou status.  Jy kan,  

met ‘n enkele besluit, jou mense se grootste held word.  Nou  

en vir altyd.  En … hier is die saak … om vrede tussen ons  

mense, joune en myne, vir die eerste keer in eeue te  

bewerkstellig … dis in jou hande. 
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1 SIMSON : (SINIES)  Klink goed.  Waar het jy jou toorlesse geneem? 

2 DAUD : Jy’s moeilik, weet jy.  Dis nie toordery nie, Simson.  Dis harde  

feite, dalk harder as wat jy sal aandurf.  Ek weet nog nie hoe  

dapper jy is nie.  Of jy net ‘n grootbek is.  Dit sal ons  

binnekort sien.  

3 SIMSON : Hmf. 

4 DAUD : Ek noem nou vir jou wat ek in gedagte het.  Dan kan jy  

besluit.  Onthou net:  as jy nie aanklank hiermee vind  

nie, het jy seker net effens meer as ‘n jaar van jou lewe oor.   

Daarvan kan jy seker wees.  En ek, al wil ek, sal jou nie hier  

uitkry nie. 

5 SIMSON  : Hmf. 

6 DAUD  : Nou goed.  Om te begin — 

BYK : DOOF UIT.   

DOOF IN VOETSTAPPE, STAAL HEK OOP EN TOE,  

VOETSTAPPE NA SEL TOE.  VOETSTAPPE STAAK. 

7 DELILA : Simson?  Slaap jy? 

BYK : KETTINGS ROER, SLEEP OOR VLOER. 

8 SIMSON : (NADEREND)  Nee. 
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1 DELILA : Ek het vir jou lekker kos gebring.   

2 SIMSON : (BY MIK)   ‘n Dop wyn? 

3 DELILA : Nee, hulle laat dit nie toe nie. 

4 SIMSON  : Kyk hulle alles wat jy bring deur? 

BYK: PAPIER RITSEL. 

5 DELILA : Lekker soetbeskuit. Daar  — het jy dit?  ‘n Fles koffie.   

Ek skink vir jou. 

BYK  : KOFFIE WORD GESKINK. 

6 DELILA : Was jou mense gister hier? 

7 SIMSON : Ja. 

8 DELILA : Daar’s jou koffie.  En?  Wat sê hulle?  

9 SIMSON : (ETEND)  Nie veel nie. (SLURP KOFFIE.) 

10 DELILA  : Jy klink baie af. 

11 SIMSON : Nee, ek’s nie af nie.  Dink net. 

12 DELILA : En my pa? 

13 SIMSON : Alles gereël. 

14 DELILA : Maar, Simson, gaan jy my nie vertél nie? 

15 SIMSON : Wel, jy weet, hulle sal my oor ‘n paar dae kom haal en  

dan neem hulle my na die Forum se ouditorium toe.  
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1 DELILA : En?  En wat gaan jy sê? 

2 SIMSON  : Ek werk nog daaraan.  Die besonderhede.  

3 DELILA : Klink baie vaag, as jy my vra. 

4 SIMSON : Nee wat.  Dis nie vaag nie.  Dis net, ek dink nog oor  

die ding.  Ek wil nie nou hier staan en alles … alles  

uitblaker nie.  

5 DELILA : Maar alles is —  is alles afgehandel? 

6 SIMSON : So te sê. 

BYK : RITSEL VAN PAPIER. 

7 DELILA : Dadels — ek het vir jou dadels gebring.  Steek jou  

hand deur.  So ja.  Ek dink  — ek dink so baie  

aan, ja, wat hierna kan gebeur.  Ek het gedink ons  

kan — as jy wil — na daai plekkie toe gaan, in die  

berge waar ons baie was om ons Groot  

Geheim te bewaar. 

BYK : (BUITE)  WOESTYNMILIEU:  DOOF IN VOËLS WAT SKREE;  

SKAPE WAT BLĒR.  
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1 DELILA : (DEERNIS)  En die opslaanhuisie waar ons — waar  

ons so lekker gebly het.  Met die snaakse dak.  Onthou  

jy nog die skaapwagter? 

BYK : SKAAPKLOKKE, GEBLĒR.  DOOF UIT. 

2 DELILA : Ek kon hom skaars verstaan.  Seker ‘n woestyndialek  

wat hulle daar praat.  Hy het altyd vir ons gegroet in die  

verbygaan.   

BYK : DOOF IN WATERSTROOM.  DOOF NA ONDER. 

3 DELILA : En die stroompie, sommer ‘n paar treë van  

ons voordeur.  En jy !  (SY KRY LAG)  Jy’t sommer  

die eerste dag jou klere daar neergesmyt en net so poedelnaak  

die water ingespring. 

BYK : (AF MIK)  HY BALJAAR IN DIE WATER, ROEP EN  

LAG. 

4 SIMSON : (AF MIK)  Hei, my soete, kom spring by my in.   

5 DELILA : Haai, skaam jou, Simson. 

6 SIMSON  : (AF MIK)  Hierdie water is hemels!  Seker van die  

sneeurif op die berge.  Kom, man.  Niemand kan jou sien nie.   

Dis die woestyn, dié. 
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BYK    : (BY MIK)  WATERKABBEL. 

1 DELILA : Oe!  

BYK : WATERKABBEL ONDER.  

2 SIMSON : (BY MIK)  Lekker, nè!  Vat só! 

BYK : HY KLAP DIE WATER. 

3 DELILA : (SY LAG)  Ag nee, Simson, man! 

BYK : DOOF UIT.  DOOF VUUR IN. 

4 DELILA : En saans, die vuur.  Daar was soveel droë hout wat  

daar rondgelê het. 

BYK : DOOF VUUR OP.  DOOF TOT ONDER. 

5 DELILA : (VERDER)  Ons het genoeg hout.  Los dit nou.  Daar’s  

genoeg. 

6 SIMSON  : (NADEREND)  Nog net ‘n tak —  

BYK : DROË TAKKE WORD GEBREEK. 

7 SIMSON : — of twee om ons aan die gáng te hou.   

BYK : VUUR OP.  DOOF TOT ONDER.  DOOF IN SIMSON  

OP ‘N LUIT.  HY SING ‘N VERS OF TWEE VAN ‘N LIED MET  

HARTSTOG EN DIE LIED EINDIG.  DELILA KLAP. 

8 DELILA : Pragtig, Simson.  Jy’t regtig ‘n baie mooi stem. 
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1 SIMSON : Dis ‘n lied uit my kinderjare uit.  Laat my aan my ouers  

dink. 

2 DELILA : Seker ‘n ou volkslied. 

3 SIMSON : Net so.  Ek moet vir jou sê, Delila, ek is baie lief vir my  

mense.  Ons kultuur, ons geskiedenis, ons geloof. 

4 DELILA : Ek twyfel nie.  Ek is lief vir my mense.  Maar dis nie te  

sê ek kan nie vir jou lief wees nie.   

5 SIMSON : Hoe lyk — mm — daai kole?  As ek so kyk — mm, hulle lyk  

vir my reg.  Het jy die vleis?   

6 DELILA : Hier is dit.  En die kruie. 

7 SIMSON  : Ja, dis nie altyd ons mense se gebruik om hierdie soort kruie by te sit 

nie. 

8 DELILA  : Dan sal ek dit sonder kruie geniet. 

BYK : DOOF VUUR OP.  KRUISDOOF MET WOESTYNVOËLS.   

(BINNESHUIS)  KRUISDOOF NA KETTINGS WAT OP DIE  

SELVLOER SLEEP. 

9 DELILA : Dink jy ooit daaraan, Simson?  Die tye in die woestyn. 

BYK : KETTINGS ROER. 

10 DELILA : Wanneer kom hulle jou haal?  
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1 SIMSON : Dinsdag. 

2 DELILA : Drie dae.  Ek sal more kom, as hulle my toelaat. 

BYK   : MUSIEKBRUG. 

 (BUITE)  DIE MILIEU VAN ‘N PARK:  VOËLS,  

KINDERSTEMME. 

3 AGNAT : (NADEREND)  A, Delila. 

4 DELILA : Hallo, Agnat. 

5 AGNAT : (BY MIK)  Mm, lekker koel hier onder die boom. 

6 DELILA : Ek was gister by Simson. 

7 AGNAT : En? 

8 DELILA : Hy’s vreemd, Agnat. 

9 AGNAT : Hoe vreemd?  Wat bedoel jy? 

10 DELILA : Hy wou nie juis met my praat nie.  Ek het hom oor  

more se storie gepols, maar hy — hy wil niks sê nie. 
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1 AGNAT : Jy moet besef, Delila, daar’s baie op die spel.  Hy  

meen dis sy laaste kans om ons mense en sy mense  

om die tafel te bring, bymekaar te kry, om die — die  

bloedvergieting wat net nie end kry nie. En om die  

waarheid te sê, hy’s seker reg.  Hierna lê daar vir ons jare der  

jare van haat en venyn.  So, of sy kop is deur of sy nek is af,  

om dit so te stel. 

2 DELILA : ‘n Saak van lewe en dood. 

3 AGNAT  : In die kol.  

4 DELILA  : Wat weet jy van die saak, Agnat?  Of gaan jy my nie sê  

nie? 

5 AGNAT : Net soveel as wat jou pa my toelaat om te weet.   

6 DELILA : En dit is? 

7 AGNAT : Hulle sal more so twaalfuur se kant, ná die trompetgeskal, die  

verrigtinge begin.  Simson sal ouditorium toe geneem word,   

dalk nog met sy boeie, podium toe, en sy toespraak — dit sal  

deel wees van die openingsrede.   

8 DELILA : En my pa? 
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1 AGNAT : Hy sal daar wees en seker daarna op Simson se woorde  

reageer, namens die Forum. 

2 DELILA : Klink so maklik.  Sal die Forum eers luister na Simson?  Sal  

hulle na my pa luister? 

3 AGNAT : Wel, ons kan net hoop. 

4 DELILA : En jy? 

5 AGNAT : Uhm, ja — wel, ek sal seker vir ‘n ruk daar wees. 

6 DELILA : Maar sal jy nie – 

7 AGNAT : Nie vir Simson se hele toespraak nie, nee — uhm — jou pa  

wil hê jy moet vir ‘n tydjie die stad verlaat. 

8 DELILA  : Die stad verlaat?  Wat sê jy nou? 

9 AGNAT  : Kyk, hy voel dis — ag, hy is seker bekommerd oor die  

algemene reaksie in die Forum.  En almal weet dat  

jy — jy en Simson —   Ek kan jou sê, die mense dra baie  

gevoeltes daaroor, selfs ná Simson se vaskeer en die marteling. 

10 DELILA : Maar dit maak nie vir my sin nie, Agnat.  Vir wat moet ek — 

11 AGNAT  : Dis te doen  — hoe kan ek dit stel ?  Dis te doen met  

die kompleksiteite van hierdie ding, Delila.  Ons werk nie altyd  

met redelike mense nie. 
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1 DELILA  : Maar hoe — hoe moet ek die stad verlaat? 

2 AGNAT : Ek sal jou uitneem, uit die stad uit.  Jy sal dokumente  

nodig kry, en jou pa het dit alles gereël.  Ek het die lêer.   

3 DELILA   : Wys my. 

4 AGNAT   : Jy kan dit more sien.  Daar’s ’n blokkade op die hoofweg uit en  

ek … ek sal dit hanteer.  Met my dokumente en met jou  

dokumente.  Hulle verwag ons. 

5 DELILA : Maar Agnat, ek verstaan nie.  My pa het my niks hiervan vertel nie. 

6 AGNAT : Ja.  Dis seker so.  Hy het sy redes, Delila.   

7 DELILA : En die vreemdste van alles — 

8 AGNAT  : Ek weet wat jy gaan sê. 

9 DELILA :  — is Simson. 

10 AGNAT : Kyk, hy … hy sal seker vir ‘n uur sy storie kwytraak en  

daarna —  

11 DELILA : Wat? 

12 AGNAT : Dis wat ons nou bespreek.  As jy kyk, van hier af, sien  

jy die agterkant van die Forumgebou. 

13 DELILA  : Wat ek lewenslank al ken. 

14 AGNAT : Daar kan jy die drie palmbome sien.  
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1 DELILA : Ja.   

2 AGNAT : Daar in die hoek van die parkeerterrein. 

3 DELILA : Ja ? 

4 AGNAT : Ek sal tussen twaallfuur en eenuur met my  

paneelwa daar wees.  Jy ken dit mos.  Die witte. 

5 DELILA : Mm? 

6 AGNAT : Seker, as ek moet skat, nader aan twaalfuur.  Vanaand kom ek by jou 

langs en jy pak alles in wat jy nodig gaan kry:   kos, klere en so.  Seker 

vir ‘n maand.  

7 DELILA : En iemand sal vir Simson uit die Forumgebou lei en hom — hom na 

die paneelwa toe bring ? 

8 AGNAT  : Wel —  

9 DELILA : En my pa? 

10 AGNAT : Wel, hy sal natuurlik die reaksie van die Forum moet hanteer.   

Sal seker nie maklik wees nie.  Jy sal hom nie ná die tyd kan  

sien nie. 

11 DELILA : En Simson se vrylating is alles afgehandel?  Dit klink  

so eenvoudig, Agnat.  So maklik dat ek dit skaars kan  

glo.  Hier’s iets nie lekker nie. 

12 AGNAT : Wat kan ek sê, Delila?  Jy moet jou eie vader vertrou. 
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1 DELILA  : Ek’s bang, Agnat.  Ek’s bang iets loop verkeerd. 

2 AGNAT : Ek kan dit verstaan.  Dis ‘n ongewone situasie, dié.  

3 DELILA  : Ek is lief vir Simson. 

4 AGNAT : Ek weet.  Ek leef al hoelank daarmee —  paar jaar.  Ek gaan jou nou 

huistoe neem sodat jy jou goed kan regkry.  En  

later vanaand sal ek daar ‘n draai gooi.  

5 DELILA : Iets is nie reg nie, Agnat.  Ek’s bang.  Is my pa veilig? 

6 AGNAT : Jou pa kan vir homself sorg.  Kom ons ry.  Dan sien ek jou ‘n  

bietjie later.   

BYK : DOOF UIT.  (BINNE)  DOOF IN OP SELFOONSEIN.  DIT  

WORD GEANTWOORD. 

7 DELILA : Pa? 

8 DAUD : (FILTER)  Hallo, my kind. 

9 DELILA : Agnat was nou net hier.  Hy het die goed vir my en   

Simson kom haal. 

10 DAUD : (FILTER)  O, dis — dis goed.  

11 DELILA : Ek wil net weet:  Waar gaan ons?  As Agnat bestuur. 

12 DAUD : (FILTER)  Die plek wat jy beskryf het, Delila.  Daar in  

die berge.  Waar jy altyd — Waar jy en Simson —  
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1 DELILA : Sal Agnat ons daar loop aflaai? 

2 DAUD : (FILTER)  Wel ja, so iets.  Jy moet self met hom  

onderhandel. 

3 DELILA : En Pa, sê my net een ding:  is jy veilig? 

4 DAUD : (FILTER)  Ek is veilig.  Waarom sal ek nie veilig wees  

nie? 

5 DELILA : Want ons het met die Forummense te doen. 

6 DAUD : (FILTER)  Mm. 

7 DELILA : Jy weet goed waartoe hulle in staat is, wat hulle   

Simson toegedien het en wat hulle aan my gedoen het.   

En wat vier jaar gelede — 

8 DAUD  : (FILTER)  My kind, my kind, asseblief.  Dis ou koeie, daai.  Ons gaan 

nie weer — 

9 DELILA  : Hulle is nie juis simpatieke karnalle nie, Pa. 

10 DAUD : (FILTER) Nee, my kind, alles is onder beheer.   Wat  

ookal gebeur, sal daar vir jou sorg wees. 

11 DELILA : En Simson gaan by die poorte van die Forumgebou net  

so uitstap? 

12 DAUD : (FILTER)  Wel, Delila, dis wat — dis wat ek gereël het.   
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1 DELILA : En Pa is eerlik met my? 

2 DAUD : (FILTER)  Wees jy net op jou pos, waar Agnat met jou  

afgespreek het. 

BYK : DIE VOLGENDE IS DELILA SE DROME GEDURENDE DIE  

NAG.  ‘N MENGSEL VAN BINNESHUIS EN BUITE. 

MUSIEKBRUG :  ATONALE MUSIEK WAT HAAR  

KOMMER VOORSTEL.  FRAGMENTE WAT DEURMEKAAR  

KRUISDOOF, SOMS MET EGGO-EFFEK, SOMS MET  

ATONALE MUSIEK OP DIE AGTERGROND OF TUSSENIN. 

SIMSON SE LUIT EN STUKKIES VAN SY SANG. 

3 DELILA : Kan jy onthou?  Alles wat ons geëet het en gedrink het  

toe ons die eerste keer strand toe is. 

BYK : SKAAPKLOKKE, GEBLĒR. 

4 SIMSON : (BY MIK)  Lekker, nè!  Vat só! 

BYK : HY KLAP DIE WATER. 

5 DELILA : (LAG)  Ag nee, Simson, man! 

BYK : SIMSON SE SANG MET SY LUIT.  SELFOONSEIN.  GOLWE  

EN SEEMEEUE.  ATONALE MUSIEK.  KETTINGS WAT  

SLEEP.  SELFOONSEIN. 
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1 DELILA : Kry vir jou brood.  Ek het self gebak.  Kaas. 

BYK : KRUISDOWE:  WOESTYNVOËLS.  VUUR WAT VLAM.   

WATERSTROOM. 

2 DELILA : Haai, skaam jou, Simson. 

3 SIMSON : Ek moet vir jou sê, Delila, ek is baie lief vir my mense. 

BYK : KRUISDOWE:  SKAAPKLOKKE, GEBLĒR.  WATERSTROOM.   

VUUR WAT OPVLAM.  KETTINGS WAT SLEEP.   

VOETSTAPPE WAT OP SEMENTVLOER WEERKLINK.   

STAAL HEKKE WAT TOEKLAP.  KETTINGS WAT SLEEP. 

4 SIMSON : Kyk my oë.  Kyk goed.  Stinkende holtes.  Is dit vir jou  

mooi? 

5 DELILA  : Stinkende holtes. 

6 AGNAT  :     Stinkende holtes. 

7 VADER : Stinkende holtes.   

8 DELILA : Is dit vir jou mooi? 

9 SIMSON :      Mooi. 

10 AGNAT :    Mooi. 

11 VADER :     Mooi.   
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BYK : STAAL HEK WAT OORDONDEREND TOEKLAP. 

DELILA SKRIK WAKKER. 

1 DELILA : Uhh, oe, uu — slegte droom.  Watse nagmerrie is dit?  Aaklig … 

aaklig (SUG)  Ag, hoe kan ek eers op só nag slaap?  Laat ek — laat ek 

maar vir my koffie loop maak.  Ag, dis nou eers drie-uur. 

BYK : DIE KETEL FLUIT.  SY SKINK VIR HAAR KOFFIE. 

2 DELILA : Hierdie dag wat kom — as dit eers verby is — ek sal  

nie weer kan slaap nie.  Nie met dié nagmerries nie.   

En Simson?  Slaap jy?  Hoe dink jy oor alles?  Weet  

jy iets wat ek nie van weet nie? 

BYK : SY SKINK VIR HAAR NOG KOFFIE. 

3 DELILA : Die laaste paar kere wat ek jou gesien het — Jy was  

afsydig.  Geen kwessie daaroor nie.  Jou brein en — en  

seker jou hart was op ‘n ander plek.  Ek’t so half  

gevoel:   ek is nie meer wat ek vir jou was nie.  Dis  

amper asof — asof — durf ek dit sê?  asof jy jou  

vir die dood regmaak.  Nee, nee, ek gaan dit nie dink  

nie.  Na die dag wat kom, maak ons vir ons ‘n ander  

lewe. 
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BYK : (VERAF)  SKAAPKLOKKE, WOESTYNVOËLS. 

1 DELILA : Daar in die woestyn. 

BYK : KRUISDOOF NA (BY MIK)  WATERSTROOM. 

2 DELILA : Ver van alles. 

BYK : KRUISDOOF NA (BY MIK)  VUUR.  DOOF NA ONDER. 

3 DELILA : In vrede. 

BYK : DIE LUIT SPEEL SAG.  KRUISDOOF NA  

MUSIEKBRUG WAT DIE SPANNING VAN DIE DAG  

VOORSTEL.  (BUITE)  DOOF UIT NA STADSMILIEU.  HOU  

ONDER. 

4 DELILA : Ek wens — ek wens ek kon hom sien.  Net voor hy  

daar ingaan.  Net om hom teen my hou en vir hom  

alle sterkte toe te wens.  Hoe sal daardie klomp in die  

Forum op hom reageer?  Sal hulle eers luister na wat  

hy te sê het?  Hy is so hulpeloos voor hulle, sonder sy  

oë, sonder sy krag.  Pa moes dit deurdink het.   

BYK : STADSMILIEU OP:  MOTORS, TOETERS, ‘N SIRENE  

OP ‘N AFSTAND.  DOOF NA ONDER. 
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1 DELILA : En dis Pa se laaste, dié.  Hierna sal die Forum hom  

afskryf en hom dalk iets aandoen.  Wie weet?  Het die vrede en  

die liefde nog plek op dees aarde? 

BYK : MUSIEKBRUG.  DOOF UIT.  (BUITE)  PARKMILIEU:  VOËLS,   

KINDERSTEMME.  HOU ONDER. 

2 DELILA : Ek wil dit nie dink nie, maar dalk het ek Simson verloor.   

En nog moeiliker:  dalk was hy nooit myne nie.  Dalk was ons ‘n  

skim.   

(AF MIK, ONDER)  DELILA EN SIMSON LAG SAAM. 

Ek was seker vir hom aantreklik – die verbode vrugte −   

maar dis nooit genoeg nie.  Die liefde moet bo sulke nietigheid  

staan.  Dit moes groter as ons tekortkominge gewees het, maar  

dit was nie.  Kon dit ooit groter as die haat tussen ons mense  

gewees het? 

BYK   : PARKMILIEU OP.  DOOF TOT ONDER. 

3 DELILA  : Hoe laat is dit?  Half twaalf. 

BYK : (OP ‘N AFSTAND)  KANONSKOTE. 

4 DELILA : A, daar begin die openingsseremonie nou. 

BYK : (OP ‘N AFSTAND)  MILITĒRE MARSMUSIEK. 
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1 DELILA : O, Simson, my hart klop in my keel.  Vandag is vir ons  

alles.  Ek sien jou, hoe hulle jou by die gevangenis kom  

haal.   

BYK ; DOOF MARSMUSIEK UIT. 

2 DELILA : En hierna, is ons weer saam:   My grootste wens.   

Dalk — dalk het hierdie wêreld tog vir Simson en Delila  

plek.    

BYK : PARKMILIEU:  OGGENDVOËLS, KINDERSTEMME. DOOF TOT 

ONDER. 

3 DELILA : Laat ek maar stadig nader staan.  Ek wonder of — ja,  

dit lyk soos Agnat se wit paneelwa wat daar by die  

palmbome — mm — lyk of daar ‘n pelaton  

sekuriteitswagte by die agteringang van die Forum  

wagstaan.   En dis waar — dis waar Simson sal uitkom,  

as ek reg het.  Sal hulle hom deurlaat?  Mens moet vertrou. Ek  

het darem vir ons genoeg voorrade in.  Net :   hy sal nie sy luit  

daar hê nie. 

BYK : DOOF IN MEER STADSKLANKE. 
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1 DELILA : Ja.  Hulle lei hom seker nou by die voorportaal in, na  

die ouditorium. Pa sal heelvoor sit.  Ek wonder  

net:   hoe sal die lede op Pa se toespraak reageer?  

BYK   : STADSKLANKE. DOOF TOT ONDER. 

2 DELILA  : Ja.  Ek kan sien.  Daar sit Agnat agter die stier.  Dis nou op  

die kop twaalfuur.   Ek — ek kan dit nie hou nie.  Ek weet   

my pa gaan kwaad wees, — 

BYK : SY TIK ‘N NOMMER OP HAAR SELFOON. 

3 DELILA : — maar ek gaan hom nou bel. 

BYK : DIE SELFOONSEIN.  HAAR VADER ANTWOORD. 

4 DAUD : (FILTER)  Delila, dis regtig nie nou die tyd om — 

5 DELILA  : Ek moet weet, Pa.  Is alles soos jy dit beplan het?  Is  

Simson daar? 

6 DAUD : (FILTER)  Simson is hier.  Hulle’t hom — Hulle’t hom  

bietjie skoongemaak, en hy’s uitgedos.  Lyk amper  

soos een van ons, in die kaftan.  Hy het iemand om hom net  

met die trappe te help en so. 

7 DELILA : Het hy met jou gepraat, Pa? 

8 DAUD : (FILTER)  Ons het ‘n paar woorde gehad. 
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1 DELILA : Hoe klink hy?  Hoe voel hy oor alles? 

2 DAUD : (FILTER)  Nee, hy voel goed, lyk dit my.  Hy aanvaar  

heeltemal wat vir hom voorlê.  Hy is toegewy aan die saak.   

En, soos ons dit bespreek het, so wil hy dit hê. 

3 DELILA : En die Forumlede?  Hoe aanvaar hulle die storie? 

4 DAUD  : (FILTER)  Hulle is verbaas, maar nie, op hierdie  

stadium, antagonisities nie.  Nuuskierig, dalk. Hulle is in elk  

geval steeds in die magssetel.   

5 DELILA : Wees eerlik met my, Pa.  Kan daar niks verkeerd loop  

nie? 

6 DAUD : (FILTER)  Delila, my kind, ek kan regtig nie meer met  

jou praat nie.  Die intog gaan nou by die voorportaal in en ek —   

ek moet nou —   

7 DELILA : Ek is so bekommerd, Pa. 

8 DAUD : (FILTER)  Ek weet, my kind.  Maar op die ou einde sal  

alles goed uitwerk.  En jy sal verstaan.  Jy sal moet verstaan,  

my kind. 

9 DELILA : (NA AAN TRANE)  Pa —  

10 DAUD : (FILTER)  Wees sterk. 
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BYK : DIE SELFOON WORD AFGESKAKEL.  POUSE.   

DELILA VIR ‘N OOMBLIK IN TRANE. 

1 AGNAT : (NADEREND)  Delila —  (BY MIK)  Delila, kom.   

Kom gou.  Ons moet padgee.  Tyd is min. 

2 DELILA : Maar, Agnat, wat van Simson?  Die seremonie daar  

binne het nog nie eers begin nie. 

BYK : AGNAT SE SELFOON KLINK.  HY SKAKEL. 

3 AGNAT : Daud.  Waar is jy?  Al uit?   

4 DELILA : [SKERP AGTERDOGTIG]  Al uit? 

5 AGNAT : [STEEDS OP ‘FOON]  Goed.  En die padblokkade? … Reg, reg, 

dankie … Ja, ek verstaan, verstaan … Simson op sy pos … Hoe lyk die 

lede vir jou … Ja, mens kan dit verwag …  Nee, sy’s hier.  Ons ry nou.   

BYK : DIE SELFOON AFGESKAKEL. 

6 DELILA : (ONTHUTS) Agnat ?  Is my pa dan nie in Forum-ouditorium nie?     

Wat gaan aan?   

7 AGNAT : Wees rustig.  Nee, jou pa is nie daarbinne nie. 

8 DELILA : Maar, Agnat, waarom nie?  Hy sal mos met die lede —  So is dit 

afgespreek. 

9 AGNAT : Ek weet, ek weet.  Ek’s net bly hy’s — hy’s daar uit.  Hy’s veilig. 
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1 DELILA : (STYGENDE WOEDE)  “Veilig”?  Wat — wat —   Agnat, het julle vir 

my gelieg?  Wat gaan aan?  Wat doen julle?   

BYK : DIE AANVANG VAN ‘N AANEENLOPENDE KLANK,  

ONNATUURLIK, WAT GELEIDELIK NA ‘N CRESCENDO TOE BOU.  

EERS ONDER. 

2 DELILA : Julle het vir my gelieg, Agnat.  Jy en my pa.  Jy praat  

niks van Simson nie.  Jy praat net van my.  Wat gaan  

met Simson gebeur?  Julle het vir my gelieg, Agnat.   

Gelieg! 

BYK : DIE CRESCENDO, NOU OP, BEREIK ’N  

HOOGTEPUNT. POUSE.  ‘N MASSIEWE  

ONTPLOFFING (OP ‘N AFSTAND)   

3 DELILA : (VERSKRIK)  Die — die Forum — ‘n bom — (MEER BESEF)  

Simson — Wat kon — Nee —  NEE!  

4 AGNAT : (DRINGEND)  Kom, Delila.  Kom.  Klim in, klim in. 

5 DELILA :  (VERSLAAN)  Simson — Pappie — 

6 AGNAT : Jou pa is veilig. Ek sê mos vir jou.  Nee, Delila, waar gaan jy?   

Nee!  Kom terug. 
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BYK :  (VERAF)  SIRENES  LOOI.  MENSE SKREE.  

AGNAT VOER MET HAAR STRYD SOOS SY POOG OM BY  

DIE GEBOU IN TE GAAN. 

1 AGNAT : (BY MIK) (GEKNERSDE TANDE)   Waar gaan jy?  Jy kan nie  

nou hier in nie. 

2 DELILA : Los my.  Los my, Agnat! 

BYK : (AF MIK)  STEMME WAT UIT DIE PUIN OP MEKAAR SKREE.  

3 AGNAT : (SUKKELEND)  Jy … gaan nêrens … heen nie.  Jy … kan  

nie … nou … daarin nie.    

4 DELILA  : Los — MY!  Jy maak my seer, Agnat.   

BYK : MENSE WAT VLAKBY VERBYHARDLOOP MET PYNKREUNE. 

5 AGNAT : Ek wil jou nie seermaak nie.  Hoor jy vir my.  Daar’s niks wat  

jy kan doen nie.  Asseblief, Delila.   

BYK : ‘N NOODVOERTUIG MET SIRENE JAAG VLAK VERBY. 

6 DELILA : (ANGSBEVANGE)  Simson — Hy is daar.  Wat het  

met hom —  Die hele gebou — die hele plek is totaal — 

alles — 

7 AGNAT  : Ek gaan jou moet dwing, Delila. 

8 DELILA   : (TRANE)  Simson — Wat het hy gedoen? 
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1 AGNAT : Kom nou.  Dit was sy keuse, Delila.  Hy wou dit so hê.  Kom.  Al moet 

ek jou sleep. 

BYK : KLANKE VAN SUKKEL.  VOERTUIGDEUR WORD  

OOPGEMAAK. 

2 DELILA  : Los my.  Los my.  Ek moet gaan kyk of — of  — 

3 AGNAT  : In, in !  Ek sal jou in hierdie deur kry.  Jou voet.  In, in. 

BYK : DIE DEUR VAN DIE VOERTUIG KLAP TOE.  AGNAT  

SKAKEL DIE MOTOR VAN DIE VOERTUIG AAN.   

4 DELILA : (VERLORE IN HAAR TRANE)  Nie jy nie, nie jy nie. 

5 AGNAT : Daar’s niks, niks wat jy kan doen nie, my liewe mens.  Jy kan  

ontmoontlik nie nou daar ingaan nie.  En as daai mense jou  

erken — Hulle skiet sommer vir jou, op die daad, Delila. 

BYK   : DIE MOTOR TREK WEG.  HOU ONDER.  VERAF,  

SIRENES, MOTORS WAT TOET.  SY GEE HAAR AAN DIE  

VOLLE BESEF OOR.  

6 DELILA : Simson, nie jy nie, nie jy nie.   

7 AGNAT  : Dis erg, dis erg … ek weet …  

8 DELILA  : Nie jy nie.  
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BYK : MUSIEKBRUG.  DOOF MUSIEK UIT.  

(BUITE)  KRUISDOOF NA DIE WOESTYNVOËLS.   

KRUISDOOF NA WATERSTROOM.  VERLANGS, DIE LUIT.   

DOOF NA ONDER.  DIT IS JARE LATER: DELILA SE  

STEMTOON IS KALM.  

1 DELILA  : (DEERNIS)  Die bergkranse — hulle is my bure.  Die  

woestyn is my vriend.   

BYK : KRUISDOOF NA SKAAPKLOKKE, GEBLĒR. 

2 DELILA : Die ou skaapwagter — hy het oor die jare my  

geselskap geword.  Al verstaan ons — al verstaan ons mekaar  

van g’n kant. 

BYK : KRUISDOOF NA DIE VUUR.  DOOF NA ONDER.  DIE  

LUIT SPEEL.  DOOF NA ONDER. 

3 DELILA : En Simson, hy sal altyd by my wees.  Ek wonder steeds of hy 

 sy lewe in liefde of in haat gegee het.  Liefde vir sy mense; haat  

vir ons.  En sy liefde vir my — dit kon nooit oorwin nie.  Ek  

wonder steeds of hy regtig in my pa se strategie geglo het.   

BYK   : LUIT OP.  DOOF TOT ONDER. 
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1 DELILA  : In elk geval, soos Agnat al vir my gesê het, het niks daarvan  

gekom nie.  My mense het net verder in hulle doppe ingekruip.   

Maar sy mense — hy is nou blykbaar hulle grootste  

held.    En dit sal seker in die anale van hulle geskiedenis so  

opgeteken word.  

BYK : VERAF, SING SIMSON.  HOU ONDER. 

2 DELILA  : A, Simson, jy was nie oor jou liefde vir my eerlik nie.   

BYK   : DOOF SIMSON UIT.  DOOF VUUR IN. DOOF TOT ONDER. 

3 DELILA : My pa, hy moes destyds vlug, en nog steeds ‘n banneling. Dis Agnat 

wat my bestaan hier moontlik maak, bring elke week vir my kos.  Ek 

weet hoe hy nog steeds oor my voel en dalk in die jare wat voorlê, wie 

weet?  Hy’s ‘n dierbare man. 

BYK : DOOF VUUR OP.  DOOF TOT ONDER.  VERLANGS, DIE LUIT. 

4 DELILA  : Maar ek dra altyd vir Simson in my hart, ‘n liefde wat  

niks met die geskiedenis van ons tye en mense te doen gehad  

het nie.     

BYK : DOOF VUUR EN LUIT UIT.  KRUISDOOF NA TEMA-MUSIEK.   

HOU ONDER. 

5 DELILA : Ek wonder soms:   as daar iemand is wat hierdie verhaal sou  

skrywe, hoe sal ek onthou word?  Ek wonder soms. 
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BYK : TEMA-MUSIEK OP. 
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