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FX:   OPENINGSMUSIEK OP EN SPEEL OP VOORGROND, DAN 

NA A/G. (Voorstel: Rodriquez Cold Fact – This Is Not A 

Song, It's An Outburst) ŉ REEKS OGGENDGELUIDE 

VERMENG EN VOLG VINNING OP MEKAAR; WEKKER 

WAT AFGAAN, STORT, TANDEBORSEL, SKEERMES, 

KOFFIEMASJIEN, WATER WAT KOOK/ KETEL WAT FLUIT/ 

BROODROOSTER, MIKROGOLF WAT PING/ PILBOTTEL 

WAT OOPMAAK, SLUK VAN PILLE, ENO’S WAT KOOK IN 

ŉ GLAS, ŉ HARTKLOP EN SWAAR ASEMHALING, 

VERMENG MET: RADIO NUUSBERIG IN VOORGROND: 

1. NUUSLESER : …en later in die nuus vanoggend, die voortslepende hittegolf 

wat tans die land teister eis sy tol; die droogte toestand in die 

Wes-Kaap word deur die Minister van Landbou tot ŉ 

rampgebied verklaar. In ander nuus, studente opstande in 

Nederland laat talle mense dood en gewond toe polisie op 

betogende massas skiet… (DOOF NA A/G/) 

2.  LINDA : (OP MIK) Wat wil jy saam met die koffie hê, Faan? En moenie 

vergeet om jou pille te drink nie. 

3. FAAN : (MOEG) Net ŉ stukkie beskuit is reg. Voel vanoggend soos ŉ 

dinges wat dwars in ŉ munisipale dreinpyp gedraai het… en 

hierdie verdomde hitte help nie juis nie. 

4. LINDA : Jy lyk nie lekker nie. Help die pille nie vir die pyn nie? 
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1. FAAN  : Dis baby-asperien wat daai klein kwak my gegee het. Dis nie 

my rug nie, het gisteraand met ŉ kopseer gaan slaap en weer 

vanoggend so wakker geword. Een of ander sadis is besig om 

ŉ dromsolo aan die binnekant van my skedel te speel. 

2. LINDA  : Ai, my man. Ek wens ek kon iets vir jou doen. 

FX:   DIE SKEL GESKREE VAN HADIDA’S WORD OP V/G 

GEHOOR. DIE VOëLS DOOF EN BLY IN DIEP 

AGTERGROND. 

3. FAAN  : En daai vlieënde toilette daar buite maak dit nog erger. Dis 

genoeg om die dooies op te wek! Ek het die munisipaliteit nou 

al hoeveel keer gevra om iets aan die donners te kom doen. 

Daar’s seker ŉ duisend van hulle in daai bome in die park. 

Hoor net, jy kan jouself nie hoor dink nie! 

4. LINDA  : Hier, vat ŉ sluk water, en neem daai pille. Jy kan nie elke 

probleem in die wêreld oplos nie. Hou tog op met stres. 

5. FAAN  : (SLUK WATER) Dis wat daai doktertjie ook gesê het. Sê ek het 

erg stres. Stres se gat. Dis net ŉ woord wat hulle gebruik as 

hulle nie weet wat met jou fout is nie. Mens sal sweer ek sit aan 

of iets. 

6. LINDA : Miskien is hy reg. Dalk is dit stres. Daai afleggings by jou werk 

hang soos ŉ swaard oor jou kop; oor ons almal se koppe. Ek 

kan sien dit vreet aan jou. 

7. FAAN : Jy weet ek gaan nooit na ŉ dokter toe nie, en die een keer wat 

ek wel gaan, word ek vertel ek verbeel my goed.  
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1. LINDA  : Ai, Faan, hy weet darem seker wat hy doen… 

2. FAAN  : Daai klien windsak met sy stetoskoop? Hy het nog met sy 

poppe gespeel toe ek al op die grens moes gaan baklei het vir 

idiote soos hy.  

3. LINDA  : Ja, mens weet nie meer waar om te gaan met enige probleem 

nie. Jy kry net nie meer kwaliteit diens nie en alles kos ŉ 

fortuin.  

4. FAAN  : Diens? Wat is dit? Ek sal graag ŉ paar mense in die land wil 

“diens” met my voet in hulle dom agterente op, ja. 

5. LINDA  : Faan! (SUG) Maar jy’s reg, elke tweede imbesiel is deesdae ŉ 

ekspert. Sarie Benz is nou die dag amper dood van pille wat 

een van daai jong “dokters’ aan haar voorgeskryf het. 

6. FAAN  : Ek kan dit glo, want jy moet mos deesdae net veertig persent 

op skool kry om deur te stamp op jou velle. En jy kan mos nie 

meer “druip” nie. Nee, jy “voldoen nie aan die 

vorderingsvereistes” nie. Vorderingsvereistes? Is dit nou wat 

hulle dit noem as jy een- en- twintig is en nog in graad tien sit?  

7. LINDA : Ek wil nie vandag in die onderwys wees nie. Daai mense veg ŉ 

verlore stryd. Ek’s bly Amanda maak uiteindelik klaar. 

8. FAAN : Ek wil net weet watter hoender dit uitgedink het? Ons kweek ŉ 

nasie van volslae, opreggeteelde, volbloed, morone. Die hele 

onderwysstelsel is ŉ blerrie grap. 

9. LINDA : (SUG) Soos so baie dinge in die land. 
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1.  FAAN  : Dis orals. As jy in ŉ vliegtuig klim moet jy eers seker maak daai 

fool agter die kontroles het nie ook net veertig persent kennis 

van die ding se werking nie.  

2. LINDA  : Waar gaan dit eindig? 

3. FAAN  : Die hele wêreld is besig om na die hel in ŉ handsak te gaan. 

Ek dink wragtig die einde van die aarde is aan die kom, dis net 

laat soos al die ander goed. 

4. LINDA  : So, van laat gepraat, waar’s Amanda dan vanoggend? 

5. FAAN  : Is sy siek of iets?  

6. LINDA  : Seker maar uitgeput met al die leerdery en die finale eksamens 

wat voorlê. Haar lig het nog tot laat gisteraand gebrand. 

7. FAAN : Sy beter leer en nie ook met veertig persent hier aankom nie. 

9. LINDA : Nie Amanda nie. Sy’s nie Danie nie. Leer weer te veel. Ek 

bekommer my oor haar. Sy spandeer so baie tyd agter haar 

boeke en ŉ toe deur. Die kind het feitlik geen sosiale lewe nie. 

 10. FAAN  : Beter so as wat sy nog ŉ Danie op ons trek. Ek weet partykeer 

nie waar ons met daai mannetjie fout gegaan het nie. Iewers 

langs die pad het hy in die daggaplantasie afgedwaal. 

FX:   ŉ TREIN RAAS IN DIE A/G VERBY 

11. LINDA : Ek weet nie meer met hom nie. Die kind bekommer my. 

12. FAAN : Skuur alles op universiteit op sy pienk, puntige boude deur. 

13. LINDA : Hy gaan dit ook nie hierdie jaar maak nie. 

14. FAAN : Hy moes meer op sy hel gekry het toe hy kleiner was. 
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1. LINDA : Dis ŉ wonderwerk dat hy toelating gekry het tot ŉ graadkursus. 

Ek het so gehoop hy sal verander. Groot word… 

2. FAAN : Amanda gaan nie dieselfde pad loop nie. Te veel meisiekinders 

daar buite wat eenvoudig niks ambisie in die lewe het nie. In 

die rug geskop op agtien en dik gemoer op twintig met ses 

kinders wat sy moet onderhou, terwyl die Munisipale stoetbul 

die aftog blaas en ander weivelde gaan soek. 

3. LINDA  : Moet seker bly wees sy’s nie soos Danie wat gedurig in die 

strate rond lê nie. Sy’s is tog meer selfstandig. 

4. FAAN : Is sy nog deurmekaar met daai klein wash-out van die  

Dorflings daar onder in die straat? Wat noem hulle hom, 

“piesang”, aarbei”… 

5. LINDA  : Abrie. Hoe lank gaan jy nou nog die kind se naam vergeet. 

6. FAAN : (SARKASTIES) Ek probeer baie hard. Hy beter sy piesang van 

Amanda af weghou of ek verander hom in ŉ soprano.  

7. LINDA : Sy’t hom gevra om haar na die matriekafskeid te vat. 

8. FAAN : Nee, wragtig! Vir wat wil sy haar aand met hom gaan bederf. 

Hy’s so toe soos ŉ platiek poppie se poeph — 

9. LINDA : Faan! 

10. FAAN : Hy gaan haar seker op sy skateboard kom haal in een van daai 

broeke waarvan die gat in die waaie van sy bene hang.  

11. LINDA  : Los dit tog. Ek’s bly sy gaan ten minste matriekafskeid toe. Sy’s 

nie meer ŉ kind nie. 

12. FAAN : Dit kan mens duidelik sien. 
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1. LINDA  : Ons moet eerder dankbaar wees dat sy so ywerig is. Sy’s net 

vir my deesdae ekstra stil en eenkant.  

FX:   ‘N KLEIN KEFFERTJIE SE GEBLAF KLINK OP IN A/G EN 

VERMENG MET DIE VOëLS SE GERAAS. 

2. FAAN  : Sy beter haar kant bring hierdie laaste paar maande. Sy gaan 

moet aansoek doen vir beurse vir volgende jaar.  

3. LINDA : Ja, ek dink sy besef dit ook. 

4. FAAN : Danie is besig om ons geld goed genoeg uit te mors op 

Stellenbosch.  

5. LINDA :  Partykeer dink ek hy het uit ŉ meerkatgat gekruip. 

6. FAAN : As hy nie hierdie jaar beter doen nie, sny ek sy water -en -ligte 

vir hom af, dis verseker.  

7. LINDA  : (ROEP) Amanda! (STILTE) AMANDA! Jy gaan laat wees vir 

skool! 

FX:   DIE KLEIN KEFFERTJIE SE GEBLAF NOU HARDER. 

8. FAAN  : Liewe hel! Hoor die mense nie daai ding se geraas nie. 

9. LINDA : Sy naam is Elvis. Los tog die hondjie. Hy’s cute. 

10. FAAN : Elvis? Cute? Het jy dit gesien? Dis ŉ rot wat dink hy’s ŉ hond.  

FX:   KOMBUIS VENSTER WORD OOPGEMAAK 

   VOLG (VAN MIK AF, GIL) Voertsek jou rotgif reject voordat ek 

jou ŉ dosis .22 koors gee! 

11. LINDA : Faan kalmeer tog! Jy kan nie op die hond skiet soos op die 

voëls nie. Die bure praat al klaar nie met ons nie omdat jy die 

hond met suurlemoene gegooi het. 
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1. FAAN : Ek moet sy simpel baas met een gooi, dalk skrik hy wakker. 

Ek beter ook ry. Netnou is ek weer laat vir werk. Die verkeer is 

ŉ totale gatkramp. Ek het nie nodig om hulle nog rede te gee 

om my ook te fire nie. (SLUK LAASTE KOFFIE, KOPPIE 

NEER) Ek sien jou later vanaand. Hopelik het ek nog ŉ werk. 

2. LINDA  : As jy by die huis kom moet jy kyk na jou ma se toilet in die flat. 

Sy kerm en kla al vir drie dae lank dat dit lek. Sy maak my mal. 

3. FAAN  : (OP PAD UIT) Hel, ja, ek het vergeet. Ek sal weer daai jong 

plumbertjie probeer kry om te kom kyk. 

4. LINDA  : Jy bedoel daai mooi mannetjie met die gespierde bo-arms wat 

laas kom kyk het? Hy was baie oulik… 

5. FAAN : (BUITE) Ja, daai een. (OP DIEP A/G GIL) Voertsek jou 

keffende, hondsdol rot! (VRIENDELIKER) Hier, Elvis! Kom 

Elvis! Kom Elvis. Elvis! Elvis! 

FX:   HOND TJANK SKIELIK EN GEBLAF HOU OP 

6. FAAN : (VAN MIK) Kry vir jou, jou mongrel. 

7. LINDA : Faan los die hond! (ROEP) Amanda! (STILTE) Wat maak die 

kind? Amanda jy gaan laat wees! 

FX:   ŉ LOOPRAAM WAT NADER GESKUIFEL KOM\ MOTOR 

VERTREK IN DIEP A/G. 

8. OUMA : (NADER TOT OP MIK) Lindatjie. Is dit Fanus wat daar ry? 

9. LINDA  : (GEÏRRITEERD) Ja, Ma. Ma kan mos sien. 

10. OUMA  : Hy’t nog nie kom kyk na die lek in my badkamer nie. 

11. LINDA  : Nee, Ma, hy’t nog nie tyd gehad nie.  
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1. OUMA  : Dis die toilet, dit loop oor die bak en drup op die vloer.  

2. LINDA  : (HARDER) Ja, Ma, ek het hom vertel. Ons weet. Hy weet! 

3. OUMA  : En ek’s bang ek gly op die nat vloer en val. Dan moet ek julle 

weer moeite aan doen om my hospitaal toe te neem. Ek wil tog 

nie ŉ las wees nie. 

4. LINDA  : (HARDER) Ma. Ek sê dat ek het vir hom gesê. Draai ma se 

hearing aid op. 

5. OUMA : Hah? Wat sê jy? 

6. LINDA  : (HARDER) Draai ma se hearing aid harder! 

FX:   ŉ OUDMODIESE GEHOORSTUK WORD HARDER GESTEL. 

DIT GEE ŉ SKERP KRINGFLUIT. 

9. OUMA  : Hoe’t jy gesê? 

10. LINDA  : Ek sê dat Faan weet van die toilet wat lek. Hy sal daarna laat 

kyk. (ROEP WEER) Amanda! 

11. OUMA  : Ja, asseblief tog my ou blompot. Ma se rug kan dit nie hou om 

so aanmekaar die water op te vee nie. Ek het maar die 

piepiepot solank onder die lek neergesit. Maar nou drup, drup 

dit weer die hele tyd… 

12. LINDA  : Moet Faan asseblief nie daaroor ook loop en kou nie. Hy’t 

genoeg probleme. 

13. OUMA  : Nee, maar ek kou niemand nie, ek sê maar net. Die water loop 

in strome oor die vloer. En daar’s waterbeperkings. 

14. LINDA  : Ja, Ma. Goed, Ma. Ons het die boodskap gekry. Faan het gesê 

hy sal weer daai plumbertjie kry om te kom kyk sodra hy kan. 
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1. OUMA  : Plumber? Net nie weer daai een met die bak ore wat lyk soos ŉ 

taxi wat met albei deure oop in die straat af kom nie? Ek hou 

niks van hom nie. Laat my aan Popeye dink. 

2. LINDA  : (SUG) Nou waarom nie, Ma? 

3. OUMA  : Sy oë sit te naby aanmekaar. Ek sweer hulle het laas keer geld 

uit my beursie gesteel toe hulle in die flat  gewerk het. 

4. LINDA  : Alweer daai storie. Ons het mos nou al daaroor gepraat. 

Niemand het jou geld gesteel nie. Jy’t dit seker uitgegee of 

gedink jy het dit in jou beursie gehad.  

5. OUMA  : Ek kan met geld werk, en ek sê vir jou daar was geld in daai 

beursie. My winnings van toe ons laas by die Casino was, 

onthou jy? Nadat daai plumbertjie en sy trawante in my flat 

was, is my geld skielik weg. Sit twee en twee bymekaar… 

6. LINDA  : (ONGEDULDIG) Nou goed, Ma. Moet net asseblief nie die man 

daaroor konfronteer as hulle weer hier kom nie. Jy’t geen 

bewyse nie.  

7. OUMA  : Ek wil nie daai mannetjie in my flat hê nie. Hy was ook baie 

stuitig met Amanda. Haar omtrent met sy oë uitgetrek.  

8. LINDA : Kyk is vry, Ma, en Amanda is ŉ mooi meisiekind. Mans gaan 

kyk. Niks wat ek daaraan kan doen nie. 

9. OUMA : Ja, maar nie soos hulle twee met mekaar gekafoefel het nie. 

10. LINDA : Niemand het “gekafoefel” nie, Ma. 
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1. OUMA : Ek ken kafoefel as ek dit sien. Faan moet kom kyk. Hy kom  

nooit daar by my nie. Sal ook dood lê en begin stink voordat 

iemand– 

2. LINDA  : Moet nou nie weer begin nie, Ma. Wil jy die toilet reggemaak hê 

of nie? 

3. OUMA  : Ja, maar Fanus moet kom kyk, nie daai toiletborsel met die 

spiere nie. 

4. LINDA  : (ONGEDULDIG) Die plumber sal kom kyk. En as hulle hier 

kom, dan kom sit jy hier in die huis by my terwyl hulle daar 

werk. Ek wil nie nog moeilikheid hê nie, ons het genoeg 

daarvan in die land. 

5. OUMA  : (SNORK GEBELG) Maar wie maak nou moeilikheid? Julle 

moet sê as julle my nie meer hier wil hê nie. Ek bly nie waar ek 

nie welkom is nie. 

6. LINDA  : Ag, Vader. Hier gaan ons alweer. Jy weet jy kan nie ŉ 

ouetehuis bekostig nie, Ma. Daai woonstel is teen groot 

onkoste vir jou aangebou. Dis vir JOU gebou. Wanneer gaan jy 

dit nou net ŉ slag besef en ophou om ons oor die kop te slaan 

met die feit dat jy hier bly! Wees dankbaar! 

7. OUMA  : Ja, jong, ek sê maar net. Ek wil tog nie in die pad wees nie. 

8. LINDA : (SUG) Ma is nie in die pad nie. (OOMBLIK) Skuif so bietjie ek 

wil by die ketel uitkom. Wil Ma bietjie tee hê? Die ketel het   

gekook. 
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1. OUMA  : (SNUIF VERONTWAARDIG) Ja, dankie, as dit nie te veel 

moeite sal wees nie.  

2. LINDA : (ONDER STEM) Vader gee my genade net nie krag nie. 

(HARDER) Dis nie moeite nie. 

3. OUMA : Ek het nog nie gebreakfast nie. Is daar dalk ŉ ou stukkie toast 

vir my. My broodjie in die flat is op.  

4. LINDA : Ek sal maak. Ek gaan netnou groceries koop. Ma moet vir my 

sê wat jy nodig het. (ROEP WEER) Amanda! 

5. OUMA  : Slaap die kind nog? Is daar nie skool vandag nie? 

6. LINDA :  Nee, Ma. Ek dink sy het verslaap. (SKREE) Amanda!  

7. AMANDA : (NADER NA MIK, KLINK EFFENS AF) Ja, ek is op. (GAAP) Ek 

hoor, ek’s nie ouma nie. 

8. LINDA : O, daar’s jy. Het jy verslaap?  

9. AMANDA : (OP MIK) Nee, Ma. Niemand kan hier verslaap met die 

dieretuin daar buite… of hier binne nie. Hoe laat is dit nou? 

10. LINDA : Jy moet oor ŉ halfuur by die skool wees.  

11. AMANDA : Ek’s moeg en ek voel net nie lekker nie. Die hitte… 

12. OUMA : Wat’s fout? Kan Ouma vir jou ŉ pilletjie gee? 

13. AMANDA : Nee, Ouma. Wat moet ek met ŉ pilletjie doen? Ek’s net moeg. 

14. LINDA : Gaan jy nie skool toe nie? Wil jy eerder by die huis bly? 

15. AMANDA : Die onderwysers behandel al die belangrike goed vir die 

eindeksamens in die klas. Ek wil nie agter raak nie. 

16. LINDA : Is jy besig om siek te word? Kom hier laat ek jou kop voel. 

17. AMANDA : Ek’s nie siek nie, Ma.  
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1. LINDA : Jy lyk nie lekker nie. As jy slegter voel dan laat jy my weet en 

dan kom jy huis toe, hoor jy. Laat hulle my bel by die skool dan 

kom haal ek jou. 

2. OUMA : Ouma het Sinkpyn Spesifiek daar in die flat. Jy moet daarvan 

drink of ŉ goeie dosis Engelse sout. 

3. AMANDA : Nee, dankie, Ouma. (BEWEEG WEG) Ek’s nie lus vir opgooi 

nie. Ek’s klaar naar genoeg. 

4. LINDA : Nou maak vir jou klaar dat jy by die skool kom, jy’s klaar laat. 

(ROEP AGTERNA) En vat iets om te eet! 

5. AMANDA : (OP AFSTAND) Ek’s nie honger nie. Sal vanmiddag iets eet. 

6. OUMA : Is sy laat? 

7. LINDA : Amanda is laat vir skool, Ouma. 

8. OUMA : Amanda is laat?  

9. LINDA : (HARDER) Vir skool, Ouma. (GEÏRRITEERD) Hier’s Ma se tee. 

Ek bring nou die brood. Wat wil Ma op die brood hê? 

10. OUMA : Net ŉ ou broodjie, ja.  

11. LINDA : (HARDER) Ja, ek weet, ek vra wat wil Ma op die brood hê? 

12. OUMA : ŉ Ou kaasie en bietjie appelkoos jampies. 

FX:   BROODROOSTER WAT UITSPRING. BROOD WORD 

GESMEER. 

13. LINDA : As Ma klaar is, moet ek gou winkels toe gaan. Ma moet vir my 

daai lysie maak van wat Ma nodig het voordat ek gaan. 

14. OUMA : (KOU EN SLURP) Ja, ek het klaar een gemaak. Jy moet tog 

versigtig wees as jy daar buite gaan. Die wêreld is omgekrap. 
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1. LINDA : Waarvan praat ma nou? 

2. OUMA : Ek lees in die koerant van die winkelrooftogte daar in Kwaai 

Zulu Natal. Helder oordag skiet hulle op mense en breek in. Dis 

soos die Wilde Weste deesdae. 

3. LINDA : KwaZulu, Ma. Nie – (GEE MOED OP) Kan ma nog lees met 

daai bril? Is dit nie tyd dat ma weer moet gaan vir ŉ oogtoets 

nie? 

4. OUMA : Ek gaan net nie weer na daai verkrampte mannetjie toe nie. 

(SLURP TEE EN KOU LUID) Daai glasloerende insek is nie ŉ 

oogarts se boude werd nie. Ek sal nie eens dat hy na my 

liddorings kyk nie. My oë makeer niks. 

5. LINDA : (EENKANT) Wens ons kan dit van jou ore gesê het. 

6. OUMA : Wat? (EET EN KOU)  

7. LINDA : (HARDER) Ek sê Ma moet mooi eet. Jy mors op jou klere. 

8. OUMA : (SLURP TEE) Ek’s nie doof nie, ek hoor wat jy sê. 

9. LINDA : (EENKANT) Wanneer dit jou pas, ja. 

10. OUMA : Jy moet vir my ŉ bietjie vissmeer koop, myne is op. 

FX:   SKOTTELGOED WORD OPERUIM. NOG ŉ TREIN KOM IN 

DIE AGTERGROND VERBY GERAMMEL. 

11. LINDA : Maak die lysie? Ek gaan nou-nou ry. 

12. OUMA : Ek wil fish paste hê, twee slabs chocolate, melk en ŉ halwe wit 

brood. My ou soetwyntjies is ook min. En ek wil van daardie 

bunion pleisters hê by die apteek. 
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1. LINDA : Maar ek dag Ma sê Ma het klaar ŉ lysie gemaak? Ek gaan nie 

alles so onthou nie. Wil Ma eerder saamgaan dorp toe? 

2. OUMA : Ai my kindjie, ek beweeg so moeilik. Dan moet jy nou weer die 

rystoel en my ou lendelam gat in die kar laai en weer met my 

gaan uit sukkel by die Mall.  

3. LINDA : Nou maar kom dan tog saam, Ma. Dis nie moeite nie.  

4.  OUMA : Ek sit ook net heel dag hier tussen die vier mure… dit sal 

lekker wees om bietjie uit te kom. Daai flatjie raak so warm. 

5. LINDA : Ma kan dan sommer self kyk wat ma kort kom op die rakke. 

6. OUMA : Ek wil nie lastig wees nie. Die ouderdom is nie mooi nie. As ek 

darem dink hoe ek was toe ek ŉ jong meisie was… 

7. LINDA  : Ja, Ouma, dis maar ons almal se voorland. As ma wil 

saamgaan dan moet ons eers daai bloes gaan omruil, dis nou 

vol teevlekke en jamkolle. 

8. OUMA : Ek moet elkgeval die ding uittrek, ek sweet tot op my kopvel in 

hierdie hitte. (GEHEIMSINNING) Kan ons weer so ŉ bietjie by 

daai Casino ŉ draai maak, dan speel ons net so ŉ paar 

randjies. Dalk is ons gelukkig die keer! Die Lotto werk nie, dis 

sommer ŉ verneukspul. 

9. LINDA :  (AF) Ma weet dis nie ŉ goeie idee nie.  

10. OUMA :  Ag, komaan. Ek kom so min uit. Ons speel net elkeen ŉ  

                                honderd randjies en dan loop ons. 

11. LINDA :  Dis wat Ma laas ook gesê het. As Faan moet uitvind dat ek die  

     helfte van die grocery geld weggedobbel het… 
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1. OUMA : Maar ek het jou mos die geld weer terug gegee. Hy hoef nie te 

weet nie. Net ŉ honderd rand. 

2. LINDA : Nee, Ma. Jy weet ek het ŉ probleem. Ek kan nie weer deur 

daai hel gaan nie… 

3. OUMA  : Ag, maar dis mos al jare lank verby. Jy’s mos nou beter. 

4. LINDA : Nee, Ma, dis nie iets wat oorwaai nie. Dit het amper my huwelik 

gekos. Ons kan ŉ koppie tee en koek by daai koffiewinkeltjie 

gaan kry, maar ons bly van die dobbelmasjiene af weg. 

5. OUMA  : Nou goed dan. Laat ek dan net eers vir my gaan regmaak. 

6. LINDA  : Ek sal Ma nou kom kry. Ek wil net eers gou hier opruim en my 

grimering gaan aansit. Groceries en terug, geen dobbel nie. 

Net ŉ koppie tee… 

FX: MUSIEKBRUG + VINNINGE KLANKE OP MEKAAR, SWAAR 

ASEMHALING, HARTKLOP, SNAK NA ASEM, VERKEER, 

DOBBELMASJIENE, CASINO GELUIDE. VERMENG NA: 

‘N PAAR UUR LATER IN DIE KOMBUIS. SAKKE WORD 

NEERGESIT EN UITGEPAK. KOMBUISGELUIDE. 

7. LINDA :  (ERG ONTSTELD) Hemel Ma, wat gaan ek doen! Faan gaan  

     my skei of vermoor. Tweeduisend vyfhonderd rand in die toilet  

                     af. Wat is fout met my! Waarom het ek na jou geluister?  

                           Waarom het jy my nie gestop nie!  

8. OUMA : Wat? Wat sê jy? 

9. LINDA : Nee, verdomp ma, jy gaan nie nou doof speel nie. 
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1. OUMA : Ek het maar net gehoop ons wen ŉ ietsie, en moet nie so 

tekere gaan nie, Faan hoef niks te weet nie. 

2. LINDA : (NA AAN TRANE) Magtig, Ma, ek het skaars genoeg geld oor 

gehad om hierdie paar goed te koop!  

3. OUMA : Ma sal help…soos laas. Ma help mos altyd. 

4. LINDA : Nee, Ma jy’t genoeg gehelp. Wat sê ek vir Faan as hy koffie 

soek of as die brood op is, of daar is nie seep nie.  

5. OUMA : Ma het nie gedink jy sou so aangaan nie. 

6. LINDA : Jy wéét ek het ŉ probleem, Ma! Ek het jou mooi gevra om my 

nie daar in te sleep nie. Ag hemel…wat het my besiel! 

7. OUMA : (GEBELGD) Dis nie asof ek jou gedwing het nie. Jy was soos ŉ 

haai wat bloed geruik het. 

8. LINDA : Ma verstaan nie — 

9. OUMA : Nee, Ma verstaan, ek weet jy was vir behandeling en alles –  

10. LINDA : Ek praat nie daarvan nie, Ma. 

11. OUMA : Nou maar waarvan praat jy dan? 

12. LINDA : Faan kan enige dag sy werk verloor, Ma. Ons kan nie nou 

hierdie tipe ding bekostig nie; ons kan môre dalk in die straat 

sit…en hy sal nie weer maklik ŉ werk kry nie… 

13. OUMA : Herder, Lindatjie, en jy sê my dit nou eers!  

14. LINDA : En moet dit om vaders naam nie vir hom vertel dat ek jou gesê 

het nie, Ma. Hy is alreeds so gekrenk daaroor. 

15. OUMA : Jy moes my gesê het voordat ons daai One Arm Bandits begin 

speel het. 
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1. LINDA : Dis nou bietjie laat… en die hele maand lê nog voor. Ek sal 

hom nie weer vir geld kan vra nie. As hy moet uitvind ek het 

weer gaan dobbel…na wat alles laas gebeur het… 

2. OUMA : Hy sal dit nie van my hoor nie, Lindatjie. Ma se lippe is geseël. 

3. LINDA : (ONDER STEM) Soos laas keer jou ou vlermuis… 

4. OUMA : Wat sê jy, ek kon nie hoor nie.  

5. LINDA : (HARDER) Ek sê ma moet nie ŉ woord hiervan voor Faan laat 

val nie, asseblief. 

6. OUMA : Maar ek sê mos… Ek het nie bedoel om jou oor die afgrond te 

help nie. 

7. LINDA : Dis nie jou skuld nie, Ma. Ek moes van beter geweet het. Dalk 

maak ons dit deur die maand, sonder dat hy iets agterkom. 

8. OUMA : Maar dink net as ons daai Jackpot kon geslaan het… dan hoef 

Faan nie eens weer te werk nie… 

9. LINDA :  My hemel Ma, het jy ŉ woord gehoor van wat ek nou net gesê 

het?  

10. OUMA : Ma sê maar net, ons kon dalk gewen het. 

11. LINDA : Kyk hoe laat is dit al. Die oggend is verby. Ek sal seker iets 

moet maak vir middagete, Amanda gaan nou-nou van die skool 

af kom. 

12. OUMA : Ja, ek is ook nou honger. Ons het toe nooit eens daai tee gaan 

drink nie. Wat gaan jy maak? 

13. LINDA : Sommer Macaroni en kaas. Dit sal die maklikste wees en dis 

Amanda se gunsteling. Sy’t juis niks vanoggend geëet nie.  
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1. OUMA : Ek wil tog net nie tamatie daarin hê nie, dit sit in my valstande 

vas en gee my gas…  

2. LINDA : Ja, Ma, dankie jy hoef dit nie in detail te beskryf nie. Ek sal die 

kos flat to bring. 

3. OUMA : Nou maar goed. Ek gaan bietjie skuins lê. Dis so warm… 

FX:   DIE LOOPRAAM SKUIFEL WEG MAAR STOP AS 

TELEFOON BEGIN LUI. 

4. LINDA : Hallo? Nee, dis mevrou Vermaak wat praat. My man is by die 

werk. Ons wil niks koop nie dankie. (STILTE) Jammer, wie? 

(VERLEë) O, ek’s so jammer Mnr. De Lange, ek het nie jou 

stem herken nie. Is daar fout ? Amanda was olik toe sy 

vanoggend hier weg is. (STILTE) U kom sien? Ek en my man? 

Dit klink ernstig… (STILTE) Ek verstaan. (STILTE) Môre 

oggend agtuur. Goed Mnr. De Lange. Dankie. Totsiens. 

FX:   TELEFOON NEER.  

5. LINDA : Ag, liewe hemel, wat nou weer…  

6. OUMA : (NADER) Wie was dit? 

7. LINDA : Die skoolhoof. 

8. OUMA : Amanda se skool? 

9. LINDA : (INGEDAGTE) Ja, Ma. Hy wil hê dat ek en Faan hom môre 

moet kom sien. Dis blykbaar dringend. 

10. OUMA : Oor wat? 

11. LINDA : Hy wou nie oor die telefoon sê nie. As dit eers so begin dan 

moet jy weet daar’s moeilikheid. 
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1. OUMA : Maar wat kon die kind tog gedoen het?  

2. LINDA : Die man het ontsteld geklink. 

3. OUMA : Moet jou nie so opwerk nie, ek’s seker dis niks ernstig nie.  

4. LINDA : Ek’s nie so seker nie, Ma. Nou gaan Faan ook nog moet af vra 

by sy werk om saam te gaan. Hy gaan nie daarvan hou nie. Die 

man het aangedring dat ons albei moet kom. 

5. OUMA : Ai my hartjie dis Amanda nie Danie nie.  

6. LINDA : Ja, maar dit klink vir my na moeilikheid, soos die keer toe hulle 

ons ingeroep het oor Danie en die drank… 

7. OUMA : Dis Danie, mens verwag so iets van hom, maar Amandatjie. 

8. LINDA : Ek hoop so, Ma. Ek sal nie vannag kan slaap nie. 

FX:   TELEFOON LUI WEER. 

9. LINDA : (SKRIK) Magtig! Nou wat nou? (ANTWOORD) Hallo? 

10. DANIE : (FILTER STEM) Ma? (BENOUD) Ma… 

11. LINDA : Danie?  

12. DANIE : Is pa daar? 

13. LINDA : (SARKASTIES) Hallo, Ma. Gaan dit goed, Ma? Dankie, Danie. 

14. DANIE : Jammer, Ma. (POUSE) Ek soek vir, Pa. 

15. LINDA : Maar jy weet mos jou pa is by die werk. Bel hom op sy sel. 

16. DANIE : Ek probeer al die afgelope drie ure, Ma.  

17. LINDA : Hy’s seker besig. Hulle het probleme daar by die werk. Wat is 

nou so dringend?  

18. DANIE : Ek moet met pa praat,Ma.  
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1. LINDA :  Nou wat’s ek? ŉ Opsionele bykomstigheid? Wat gaan nou weer  

                                         aan? Soek jy weer geld? 

2. DANIE : Nee… 

3. LINDA : Jy klink benoud. Wat het jy nou weer gedoen?(STILTE) Danie? 

4. DANIE : Sommer niks nie… 

5. LINDA : Klink nie vir my na niks nie. (STILTE) Danie? Om hemels naam 

moet net nie vir my sê jy’s geskors of so iets nie… 

6. DANIE : Nee,Ma. Dis nie dit nie. 

7. LINDA : Ag dank die vader…Jou pa sal ŉ aanval kry. 

8. DANIE : Dis my kar… 

9. LINDA : Jou kar? 

10. DANIE : Ja, Ma. (STILTE) Dis weg. 

11. LINDA : Wat? Hoe bedoel jy, weg? 

12. DANIE : Ek’s gehijack, Ma. 

13. LINDA : Liewe hemel, Danie. Is jy okay? 

14. DANIE : Ja, Ma, gelukkig. 

15. LINDA : Waar is jy? 

16. DANIE : Ek staan langs die pad in die hitte. Pa moet my kom haal. Die 

son gaan my hier dood brand. 

17. LINDA : Maar ek kan jou mos kom haal, waarom moet jou pa jou kom 

haal? 

18. DANIE : Ek het net gedink dis beter as pa my kom haal…dis nie baie 

veilig hier nie. 

19. LINDA : Waar? 
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1. DANIE : Langs die pad. 

2. LINDA : (ONGEDULDIG) Dit weet my gat ook, Danie! Waar! 

3. DANIE : Op die R300 by Mitchells Plain… 

4. LINDA : Wat! Dis skollienes. 

5. DANIE : Hulle het my hier langs die pad gelos, Ma. 

6. LINDA : Ag liewe hemel my kind… 

7. OUMA : (NUUSKIERIG) Wat gaan aan, Lindatjie? 

8. LINDA : Dis Danie, Ma. Hy’s gekaap en sy nuwe kar is gesteel. 

9. OUMA : My aarde! Is die kind veilig? 

10. LINDA : Ja, Ma.  (AAN DANIE) Danie. Bly net waar jy is, ek sal die werk 

bel. Gaan staan iewers op ŉ veilige plek. Ek bel jou nou terug.  

11. DANIE : Ja, Ma. 

12. LINDA : Het jy al die polisie gebel? 

13. DANIE : Nee, Ma ek het nog nie kans gehad nie… 

14. LINDA : Wag daar ek bel jou pa. (GESPREK EINDIG) Hemel is die 

duiwel dan vandag los? Geen wonder dis so warm nie. Eers 

Amanda se skool en nou dit! 

15. OUMA : Wat sê hy? Wat het gebeur? Wie’t hom gekidnap?  

16. LINDA : (VERWARD) Nie nou nie, Ma. Ek moet vir Faan in die hande 

kry. Een van ons sal vir Danie moet gaan haal. 

17. OUMA : Nou waar’s die kind nou? Waar’s hy gekidnap? 

18. LINDA : Iewers langs die pad naby Mitchells Plain. Hulle slaan nog sy 

kop inmekaar… 

FX:   BEL. TELEFOON LUITOON. GEEN ANTWOORD NIE. 
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1. LINDA : En Faan antwoord nie sy foon nie. 

2. OUMA : Dis hierdie hittegolf. Dit tas mense se breine aan, ek het 

daarvan in die koerante gelees. Dis gammastrale… 

3. LINDA : (BEËINDIG OPROEP) Geen antwoord. Ek moet die werk se 

nommer kry. Ek het nog nie eens kos gemaak nie… 

4. OUMA : Moet nou nie eers daaroor worry nie, gaan kry eers die kind. 

5. LINDA : (BEL WEER) Hallo. Dis Linda Vermaak. Ek’s opsoek na my 

man, Faan Vermaak. (STILTE) Nee, hy’s nie by die huis nie. 

6. OUMA : Wat sê hulle? 

7. LINDA : Wag, Ma. (Op FOON) Wat bedoel jy? (STILTE) Al elfuur weg? 

Maar ek verstaan nie. (STILTE) Ek sien…dankie. 

(GESPERK EINDIG) 

8. OUMA : Lindatjie? Kom sit hier. Jy lyk of jy gaan omval. 

9. LINDA : (VERDWAASD) Genade, Ma… 

10. OUMA : Wat’s fout ? Jy’s so bleek soos ŉ doodskleed. 

11. LINDA : Hulle sê Faan is al elfuur vanoggend van die werk af weg. 

12. OUMA :  Hoe nou? 

13. LINDA : Hy’s een van die wat afgedank is vandag. (KORTASEM) Ek 

kry nie asem nie… die grocery geld… 

14. OUMA : Los dit nou, moet nou nie eers daaraan dink nie. 

FX:   KOMBUISDEUR GAAN OOP. FIETS WORD INGESTOOT. 

                          NOG ŉ TREIN RAMMEL IN DIE A/G VERBY.  

15. AMANDA : (GEMAAK VRIENDELIK) Hallo julle. 

16. OUMA : Hallo, my kind. 
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1. AMANDA  : Ma? Ouma wat’s fout met my Ma? Het julle weer baklei? 

2. OUMA : Nee, my hartjie. Jou ma het baie slegte nuus gekry. 

3. AMANDA : So, die hoof het ma klaar gebel… 

4. LINDA : (VERWARD) Ja, hy het, maar dis nie daaroor nie. Ek kan net 

nie nog slegte nuus verwerk nie… 

5. AMANDA  : Wat bedoel,Ma? Ek dag dis oor wat by die skool gebeur het. 

6. LINDA : Nee, ons moet jou skoolhoof môre gaan sien. Wat gaan aan? 

7. AMANDA : (HALF VERLIG) Ag, sommer niks, Ma. Watse slegte nuus? 

9. OUMA  : Hulle het jou broer gekidnap. 

10. AMANDA : Hoe nou, Ouma? Kidnap? Vir Danie? Wie wil hom kidnap? 

11. LINDA : Ouma bedoel, gehijack. 

12. AMANDA : Danie is gehijack? Regtig? Waar? 

13. OUMA : Ja, naby daai Michael Jackson’s Plein op die Kaapse Flatse. 

14. LINDA : Ons sal hom moet gaan optel voordat hy iets ergers oorkom.  

15. AMANDA : (ONGELOWIG) Gehijack? Regtig? Danie? Wanneer? 

16. OUMA : Nou net. Sjuut! Jou ma probeer bel. 

17. LINDA : (OP FOON) Faan as jy my boodskap kry, bel my asseblief 

dringend! Danie is in groot moeilikheid… (FOON AF) 

18. OUMA : En jou pa het sy werk verloor… 

19. LINDA : Dankie,Ma. Ek kon dit vir haar myself gesê het. 

20. AMANDA : Wat?  

21. LINDA : Hulle sê jou Pa is saam met ŉ klomp ander vanoggend 

afgedank. Dis wat ons die heeltyd gevrees het.  

22. AMANDA : (BEKOMMERD) O, hel, dit ook nog…Ek gaan maar kamer toe. 



25 
 

1. LINDA : Nie so vinnig nie, madam. Waarom moet ons môre jou 

skoolhoof gaan sien? 

2. AMANDA : Ag, dis sommer net ŉ misverstand, Ma.  

3. LINDA : Klink vir my meer na ŉ klomp mis veroorsaak deur niks 

verstand nie. 

4. AMANDA : Kan ons later daaroor praat, Ma. Ek voel nie lekker nie. 

5. LINDA : Jy kan bly wees jou pa is nie nou hier nie en dat ek nou met 

hierdie ander probleem van jou broer moet opsit, anders… 

6. AMANDA : Asseblief, Ma, kan ons later daaroor praat, ek dink ek gaan 

naar word…hierdie hitte… 

7. LINDA : Gaan tog badkamer toe, voordat ek nog jou gemors ook moet 

skoonmaak… 

8. OUMA : Kom ouma gaan saam met jou. Jy’s amper net so bleek om die 

kiewe soos jou ma. Kom, Kinta, voordat jy ŉ gemors maak in 

die kombuis…  

FX:   DIE LOOPRAAM SKUIFEL WEG. 

9. LINDA : (INGEDAGTE) Het iemand die malhuis se deure oopgemaak? 

Waar kan Faan wees? Vader gee tog dat hy net nie weer aan 

die suip gegaan het nie…asseblief tog net nie weer dit nie. Wat 

gaan van ons word…wat gaan van ons word… 

FX: OORGANG. SOOS MET BEGIN VAN DRAMA. ŉ REEKS 
OGGENDGELUIDE VOLG VINNING OP MEKAAR PLUS ŉ 
HARTKLOP  EN SWAAR ASMEHALING, HARTMASJIEN, 
POLISIE SIRENE, VERMENG MET RADIO NUUSBERIG IN 
VOORGROND: 
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1. NUUSLESER : Indien wêreldleiers nie op die komende COP21-klimaatberaad 

tot ’n vergelyk kan kom oor hoe aardverwarming teen die einde 

van die eeu tot 2 °C beperk kan word nie, sal die wêreld kwaai 

onder die gevolge daarvan deurloop. ’n Nuwe studie deur die 

WNNR het gewys dat temperature in die subtropiese dele van 

Suider-Afrika die afgelope vyf dekades met meer as dubbel die 

globale tempo gestyg het. ’n Verdere verwarming van 4 °C tot 

6 °C word teen die einde van die eeu verwag indien niks 

gedoen word om klimaatsverandering te stuit nie. 

   In ander nuus: ŉ Man van Boksburg wis sy hele familie uit en 

hang homself daarna in die gesin se motorhuis. Die rede vir die 

moorde is nog onbekend. Meer hieroor net na die 

handelsbreek… (DOOF NA A/G) 

 
1. LINDA : Dagga! Regtig? Dagga? 

2. FAAN : Dagga? Jy kon my met ŉ veer omtik! Dwelms! Jy? 

3. LINDA : Liewe hemel, Amanda? Waarom? 

4. FAAN : As dit Danie was sou ek dit nog kon glo, maar jy van alle 

mense? Wat het jou besiel? Hoe lank gebruik jy al die gemors? 

5. AMANDA : (GESKOK) Ek gebruik dit nie, Pa. (NA AAN TRANE) Hoe kan 

Pa so iets van my dink… 

6. LINDA  : Dank die vader daarvoor... 

7. FAAN  : (SKREE) O, jy gebruik dit nie, maar jy verskaf dit net aan die 

kinders by die skool! Eers my seun, die wash-out, en nou my 

dogter, die drug pusher!  
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1. LINDA : Faan! Kalmeer. 

2. AMANDA : Ek’s nie ŉ druggie nie, Pa, en ek’s ook nie ŉ “pusher” nie…Pa 

behoort my beter te ken as dit. 

3. FAAN : Ek weet nie wie de hel jy is nie! ŉ Hele skoenboks vol dwelms 

vertel my iets anders? Jy kan goddank bly wees dat die hoof 

nog nie die saak by die polisie aangemeld het nie. Ek verwag 

enige oomblik ŉ blerrie klop aan my deur!  

4. LINDA : Weet jy hoe ons moes voel toe ons daar sit en daai man moet 

ons vertel dat jy met dwelms op die skoolterrein gevang is? 

5. AMANDA : Ek’s jammer... 

6. LINDA : Dis erger as die keer wat Danie met drank by die skool betrap 

is. Aarde sluk my in…Waarom, Amanda? 

7. AMANDA  : (ONTSTELD) Julle verstaan nie… 

8. FAAN : (KWAAD) Verdomp reg ons verstaan nie! Verstaan jy dat jy 

met jou gat in die tronk kan beland! Magtig! 

9. LINDA : Faan. Koel af. Die kind is alreeds so ontsteld. 

10. FAAN : Sy’s ontsteld? Ek het regtig gedink jy’t meer tussen daai twee 

mooi ore van jou as dit, Amanda! 

11. LINDA : (KALMER, AAN AMANDA) Ons wil verstaan. Jy’t niks gesê in 

die hoof se kantoor nie. Net daar gesit. Maak ons verstaan. Dit 

maak nie sin nie! Wat gaan aan? 

12. AMANDA : Dit is nie my dwelms nie. Ek kon nie iets anders doen nie– 

13. FAAN : Waarvan praat jy? Wie’t die gemors aan jou verskaf? 
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1. LINDA : Amanda? Jy’t gehoor wat jou skoolhoof gesê het. Hemel, my 

kind dis nie speletjies die nie!  

2. FAAN : Jy kan vir die res van jou lewe ŉ kriminele rekord saam met jou 

sleep. 

3. LINDA :  Jy sal moet vertel wie nog hierby betrokke is. As hulle die 

polisie inbring… 

4. FAAN : Wie het die goed aan jou verskaf? Waarom het jy by so iets 

betrokke geraak? (HYG NA ASEM) Bliksem, ek kry nie asem 

nie…en hierdie hitte…(HYG ERGER) 

5. LINDA : Faan! Kom sit hier. Ek het jou gesê jy moet kalmeer. Jy’s reeds 

nie lekker nie… sit voordat jy ŉ aar bars. Amanda, kry vir jou pa 

ŉ glas water! 

6. FAAN : (HYG) Donner dit maak my mal. Eers Danie se kar, toe my 

afdanking en nou dit…wat de hel doen ek verkeerd?  

FX:   DIE BURE SE HOND BEGIN WEER TE BLAF IN DIE A/G. 

7. FAAN : En nou nog dit ook. (GIL VAN MIK AF) Sharrup, jou rot! (AAN 

AMANDA UIT ASEM) Praat Amanda... 

8. LINDA  : Moet nie vir jou so ontstel nie. Hemel jy’s bloedrooi in jou gesig. 

Kalmeer tog. Dit help nie jy gaan so af nie. 

9. FAAN  : Ek kan dit nie help nie, as ek ontsteld raak dan gaan ek in auto 

pilot in…dis al hoe ek daarmee kan cope... 

10. AMANDA : Hier, Pa. 

11. LINDA : Drink Faan. (OOMBLIK) Faan waarheen gaan jy nou? FAAN? 
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1. FAAN : (VAN MIK AF) Ek gaan daai keffende kombuis kakkerlak se 

bek vir hom permanent toemaak! 

2. LINDA : Ag, hemel Faan, los die hond! FAAN! Jy kan nie die hond skiet 

nie! FAAN! Is die hele wêreld aan die gek raak. En nou nog 

hierdie besigheid van jou by die skool. Magtig, Amanda, het 

Danie ons nie al genoeg in die skande gesteek by daai skool 

nie? 

3. AMANDA : Ek het nie ŉ keuse gehad nie, Ma… 

4. LINDA : Wat bedoel jy? Jy het altyd ŉ keuse. 

FX:   ‘N SKOOT KLAP IN DIE A/G. DIE BURE SE HOND 

HARDLOOP TJANKEND WEG. HADIDAS VLIEG AL 

RAASEND OP IN DIEP A/G. 

5. LINDA : (VOLG) FAAN! Is jy mal! (AAN HAARSELF) Het ons nie al 

genoeg moeilikheid nie. FAAN! Kom in huis toe! Los die brak. 

6. AMANDA : Wat’s fout met pa, hy raak al hoe erger by die dag. 

7. LINDA : Jou pa is al deur diep waters my kind. Dinge soos die maak dit 

nie vir hom beter nie, en nou sit hy nog sonder werk ook. 

8. AMANDA : Hy maak my bang, regtig. Hy wil alles reg skiet. Hy gaan nog 

eendag iemand vermoor… 

9. FAAN :  (NADER) Blerrie irriterende brommer. Kef, kef, kef.... 

10. LINDA : Magtig,Faan, ek hoop nie jy’t die hondjie geskiet nie. Het ons 

nie al genoeg moeilikheid nie? 

11. FAAN : (SLUK WATER) Nee, ek het die donnertjie gemis. Maar hy’t sy 

gat weggeskrik. Môre is nog ŉ dag, maatjie…wag maar. 
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1. LINDA : Amanda kom sit nou hier dat ons kan hoor.   

2. FAAN : (KORTASEM, SLUK NOG WATER) Praat Amanda, of die 

hemel hoor my ek sal jou myself by die polisiestasie gaan 

aflaai… 

3. AMANDA : (TRANE NABY) Hulle het gesê dat dit net die eenkeer sou 

wees.  

4. LINDA  : Wie is hulle? Van wie praat jy? 

5. AMANDA : Ek moes dit net eenkeer vir hulle verkoop dan sou hulle hom 

nie seermaak nie… 

6. FAAN :  (ONGEDULDIG) Hou op om bubbles te hap, Amanda!  

7. LINDA : Wie wou vir wie seermaak? 

FX:   DIE LOOPRAAM SKUIFEL NADER. 

8. FAAN : Wat ek ook wil weet. Is dit daai klein boyfriendtjie van jou met 

die bakore hier anderkant? Piesang? Ek sweer ek versuip hom 

in die naaste toilet! 

9. AMANDA : Nee, Pa. Abrie het niks hiermee te doen nie. 

10. OUMA : (NADER) Wie skiet so klappers? Ek probeer ŉ bietjie rus. 

11. FAAN : Nie nou nie, Ma. Ons is besig met ŉ ernstige familiegesprek. 

12. OUMA : Wat hoor ek van ŉ toilet? Gaan jy nou daarna kom kyk, Faan? 

Dis soos die Howick-watervalle daar in my flat. 

13. LINDA : (ONDER STEM) Ag, hemel… (HARDER) Nie nou nie, Ouma. 

Ons praat van iets anders. Later asseblief. En los nou die toilet! 

Ons het groter probleme as dit op die oomlik. 
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1. OUMA : Nou waarvan praat julle? (AAN AMANDA) En waarom is jy so 

betraand, Amandatjie? Toemaar jou pa sal weer werk kry. 

2. AMANDA : Dis nie daaroor nie, Ouma. 

3. FAAN : Wil Ma ons nie net ŉ kans gee nie, daar’s iets wat ons moet 

bespreek met Amanda. Privaat. As Ma nie omgee nie. 

4. OUMA : Ek gee om ja. (TREK STOEL NADER) Ek is net so deel van 

hierdie gesin as julle. Ek sit net hier. Ek loop not-a-damn. Wat 

gaan aan? Ek wil ook hoor. (POUSE) Kan ek koffie kry? 

5. LINDA : (GEE OP) Nou goed dan, Ma. Bly tog maar. Maak self koffie. 

6. OUMA : Ongepoets. 

7. FAAN : Dis oor wat by die skool gebeur het, Ma. 

FX:   DIE LOOPRAAM SKUIFEL. KOFFIE GEMAAK IN A/G. 

8. OUMA : O, ja. Wat was toe so erg dat die hoof-mannetjie-oor- honderd 

sy poppe so uit die pram moes gooi in privaatheid? 

9. LINDA : Amanda is in die moeilikheid,Ma. 

10. FAAN : Sy’t ŉ baie stupid ding gaan aanvang. 

11. OUMA :  Ag ouma se kind, dis darem nie so erg nie. Dit gebeur met die 

bestes van ons. 

12. LINDA : Hoe nou, Ma? 

13. AMANDA : Ouma? (BESEF) Ouma... 

14. FAAN : Ag hel, Ma, jy verstaan nie mooi nie. 

15. AMANDA : (PROBEER OUMA KEER) Ouma, nie nou nie, asseblief… 
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1. OUMA : Julle twee moet julle oë laat toets. Ek sien juis in die koerant 

hier by Spectacles for Africa kan jy nou twee brille kry vir die 

prys van een. 

2. FAAN : Waarvan praat, Ma tog?  

3. LINDA :  Ma? Ons praat van wat by die skool met Amanda gebeur het. 

4. OUMA : Maar ek ook. Het hulle dit by die skool ook agter gekom?  

5. AMANDA : (BESEF) Ouma! Moenie, ek sal self vir hulle…(vertel) 

6. OUMA : Wel, daar’s niks met my oë fout nie. 

7. FAAN : Hoe weet Ma hiervan? 

8. OUMA : Ek kan mos al die tekens sien. 

9. LINDA : Ma? Ons praat van die dwelms by die skool. 

10. AMANDA :  Ouma! Asseblief… 

11. OUMA :  Dwelms? Watse dwelms? 

12. LINDA : Die dwelms waarmee Amanda by die skool gevang is. 

13. FAAN : Hoe het ma daarvan geweet? 

14. OUMA : Ek weet niks van dwelms af nie. Ek het net die kind iets gegee 

vir die naarheid. 

15. AMANDA : Ouma… 

16. OUMA : Ek dag dis waaroor julle praat, dat julle dit al agtergekom het. 

17. LINDA : Wat, Ma? 

18. FAAN : Ma? Waarvan praat jy? 

19. AMANDA : Ouma…ek sal hulle vertel…as die tyd…(reg is) 

20. OUMA : Ag nee wat my hartjie, ek dink daai koei is deur die kerk, en 

sommer klaar met die pad langs… 
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1. LINDA : (BESEF) Amanda? O my hemel. Is jy…?(verwagtend) 

2. FAAN : (BESEF NOG NIE)  Wat gaan aan? Praat ons nog oor die 

dwelms by die skool? 

3. LINDA : (VERDWAAS) Ag, liewe hemel my kind, nie nog dit ook nie. 

4. FAAN : Sal iemand my sê wat die donner nou aan die gang is. 

5. OUMA : Brood in die oond, Faan. 

6. FAAN : Los nou die blerrie brood, Ma! Linda het nog nie kos gemaak 

nie ons het nou net by die huis gekom –  (BESEF) Ons praat 

nou hier oor… (SAGTER) brood… in die… bliksems? 

7. LINDA : My liewe magtig, Amanda! Ag nee my kind! Leer hulle julle dan 

niks in LO nie? 

8. OUMA : En julle kom niks agter nie? Die kind loop al vir dae lank en 

gooi op oor die hele werf soos ŉ lekkende Karoo-windpomp. 

9. AMANDA : (SARKASTIES) Dankie Ouma. Baie dankie… 

10. OUMA : Wel, hulle sou dit een of ander tyd besef, kinta. 

11. AMANDA : En teen vanaand sal die hele buurt dit seker ook weet. 

12. FAAN : Wie is jy en wat het jy met my dogter gedoen? Ek dag Danie is 

die probleem in die familie… 

13. LINDA : Weet jy wie die pa is, Amanda? 

14. AMANDA : Ja, Ma, natuurlik. Ek slaap nie rond nie. 

15. FAAN : (KOOK) Nè!  Ek het ŉ goeie idee. Die Vader straf jou mos met 

dit wat jy nie kan verdra nie… Is dit daai Piesang onder in die 

pad? 

18. AMANDA : Sy naam is Abrie, Pa! (STILTE) En, nee, dis nie hy nie. 
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1. FAAN : (SARKASTIES) Dankie vir klein genades. 

2. LINDA : (MISMOEDIG) Kan ons net een probleem op ŉ slag hanteer? 

3. FAAN : Ja, ons sal later verder hieroor praat. Ek dink nie ek wil nou 

hoor wie dit is nie, ek kan nie nog skokke hanteer nie. 

4. OUMA : (SLURP KOFFIE) Wat was dit van dwelms by die skool? 

5. FAAN : Dis waaroor ons ingeroep is, Ma. Hierdie swanger madam is by 

die skool gevang met dwelms. ŉ Boks vol! 

6. OUMA : Wragtig? Drugs? 

7. LINDA : Kalmeer Faan. Ma, gooi asseblief vir Faan iets in ŉ glas dat hy 

daai pille kan sluk wat die dokter vir hom voorgeskryf het. 

8. FAAN : Dwelms, en nou dit…twee vir die prys van een… bargain! 

9. OUMA : Sy’s reg Faan, kalmeer. Jou bloeddruk is nou weer deur die 

dak. Waar’s die pille? 

10. FAAN : Amanda moes op die verdomde pil gewees het. 

11. AMANDA : (TRANE) Hou tog net op, Pappa. Ek’s jammer, okay! 

12. LINDA : Die pille is daar op die rak Ma, langs die broodblik. 

FX:   DIE LOOPRAAM SKUIFEL . 

13. OUMA : Sit julle maar, ek sal dit kry. 

14. LINDA : Nou toe, Amanda. Uit daarmee. (STILTE) Iewers vandag, 

Amanda. Ons wag... 

15. FAAN : (SARKASTIES) Ja, verkieslik voordat ek oupa word… 

16.  AMANDA : (IN TRANE) Julle verstaan nie! (HARDLOOP HUILEND WEG) 

17. LINDA : Amanda! Kom terug! 
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1. FAAN : Waarheen dink jy gaan jy! Kom terug. Ons is nog lank nie klaar 

gepraat nie ou girlie! 

2. OUMA : Was dit nou nodig? Los haar tog. Die arme kind het genoeg 

probleme. 

3. FAAN : Sy’t probleme? Dis ŉ blerrie grap. 

4. LINDA : Ma’s reg, los haar tog dat sy kan afkoel. En jy ook. Kyk hoe 

staan die are op jou nek uit. Hier drink die pille. 

5. OUMA : Ja, my kind, elke huis het sy kruis en elke kombuis cupboard 

het sy half-jack. Ma het vir jou so ŉ ietsie in die glas bygevoeg. 

6. FAAN : Jy weet ek mag nie aan die hardehout vat nie, Ma.  

7. OUMA : Ag vader my kind wat sal die ou bietjie nou aan jou doen? 

8. FAAN : ...maar ek het dit nodig. Ek voel of die aarde onder my voete 

begin uitval.…(SLUK PILLE) Jammer daar’s nie ŉ pil vir hierdie 

hitte nie of vir onnosel mense nie. 

9. LINDA : Ons gaan weer ŉ versengende dag hê. Dis nog nie eens elfuur 

nie en dis al klaar kokend warm. Ek’s bly jy hoef nie vandag in 

hierdie hitte iewers op ŉ bouperseel te werk nie. Daar’s altyd 

iets om voor dankbaar te wees. Hoe voel jou kop? 

10. FAAN : Daai helsem met sy dromme het sy maatjie met die drukboor 

gaan haal… Hulle hou nou party.  

11. OUMA : Jy moet jou tog nie so ontstel nie. Dis nie goed vir jou nie. Jy’s 

beslis jou pa se produk. Hy was ook so. 

12. FAAN : So daarvan gepraat, waar is daai ander produk van my? Lê 

seker nog tussen die piepievele asof daar niks gebeur het nie. 
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1. LINDA : Los tog die arme kind. Hy is gister deur ŉ helse traumatiese 

ervaring.  

2. FAAN : Ek weet nog nie lekker wat gebeur het nie. 

3. LINDA : Hy ly seker maar nog aan skok. Hy kon dood gewees het. 

4. FAAN : Ek wil weet hoe dit gebeur het dat hy dáár opgeland het. Sy 

storie maak nie vir my lekker sin nie. Hy’t daar by die polisie 

gestaan en tong kou. Iets is nie pluis nie. 

5. LINDA : Hoe bedoel jy? Sê jy Danie lieg vir ons? 

6. FAAN : Dis nie die eerste keer nie, is dit? Hy was baie teensinnig om 

polisie toe te gaan en ŉ verklaring af te lê.  

7. LINDA : Die kind was onder groot stres. Hoe sou jy opgetree het as dit 

jy was? 

8. FAAN : Hy beter sy agterent uit daai bed kry dat ons die assuransie 

kan gaan sien. Goddank, die kar was verseker.  

9. LINDA : En die ding het ons ŉ klein fortuin gekos. 

10. FAAN : Duisende rande se kar in sy maai. 

11. LINDA : Moet tog nie die kind daaroor verwyt nie, Faan. Hy kon mos nie 

voorsien het dat so iets sou gebeur nie. 

12. OUMA : Ai die arme kind. Dit kon met enige iemand gebeur het. Ek’s 

net bly hulle het hom nie met ŉ mes gesteek of so iets nie. 

13. LINDA : Ja, Ma. Dis wat ek ook sê. 

14. DANIE : (NADER, GAAP) Môre, Ma. Môre, Pa. Hallo Ouma. 

15. FAAN : Praat van die duiwel… 

16. LINDA : Môre, my kind.  
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1. FAAN : (BARS) Ek en jy moet gesels. 

2. DANIE : Ja, Pa. 

3. LINDA : Het jy darem kon slaap na gister se drama? 

4. DANIE  : Ja, Ma, so ŉ bietjie. 

5. FAAN : Bietjie? Dis amper elfuur, kyk waar sit die son al. 

6. OUMA : Kom sit hier dan maak ouma vir jou bietjie koffie. 

7. LINDA : Die water het netnou al gekook. Wil jy beskuit by hê? 

8. DANIE : (STOEL UITGETREK) Nee, dankie, dis te warm vir koffie. 

9. FAAN : Nou toe, roer dan jou gat, ons moet by die assuransie 

aangaan.  

10. DANIE : (AARSELEND) Ja, Pa…  

11. FAAN : Ek hoef nie vandag te gaan werk nie so ons moet sommer die 

saaknommer nou by die polisie gaan kry. 

12. DANIE : Ek’s jammer om te hoor hulle het pa gefire. 

13. FAAN : Ek’s nie “gefire” nie. Ek’s afgedank. Daar’s ŉ verskil. 

14. DANIE : Ja, dis wat ek bedoel. 

15. FAAN :  Nou wees meer presies. Mik  jy waar jy skiet, of skiet jy waar jy 

mik? 

16. DANIE : Hoe bedoel pa nou? 

17. LINDA : Ai, gee die kind ŉ breek, hy’s deur ŉ helse ding gister. 

18. FAAN : Vertel my weer presies wat gister gebeur het? 

19. DANIE : Maar pa het dan alles gister gehoor by die polisiekantoor.  

20. FAAN : Wel, ek wil dit weer hoor. Wie, wat, waar, hoekom, hoe. 

21. OUMA : Ja, Ouma wil ook hoor wat gebeur het. Ek weet nog niks nie. 
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1. DANIE : Nou goed dan. Dit het alles so vinnig gebeur, Ouma. 

2. FAAN : Waar het hulle jou gejack? 

3. DANIE : By Klapmuts se vierrigting stop. 

4. FAAN : Wat de hel het jy daar gesoek? Was jy nie veronderstel om in 

die klas te wees nie? 

5. DANIE :  Ek het ŉ periode af gehad, toe ry ek net gou deur Paarl  

                                            toe. 

6. FAAN : Vir wat? 

7. DANIE : Daar was ŉ ou op die internet wat ŉ game wou verkoop.  

8. FAAN : ŉ Game? 

9. DANIE : Ja, ek moes hom by die garage kry. 

10. FAAN : Game? Jy’t tyd vir blerrie gampies speel terwyl jou uitslae lyk 

soos die mynramp van 1960. 

11. DANIE : Mens kan nie net heeltyd werk nie. 

12. FAAN :  Al wat by jou werk is jou bloedsomloop, maar jy ry agter 

gampies aan? 

13. DANIE : Ek moet tog seker ook ontspan… 

14. LINDA : Faan, kalmeer… 

15. FAAN : Ontspan? Dis al wat jy gedoen het verlede jaar! ONTSPAN! Op 

my onkoste. Sestigduisend rand se ontspanning per jaar! 

16. LINDA : Faan… kalmeer. 

17. FAAN : Nee, laat ons sommer nou daaroor ook gesels.  

18. DANIE : Ek probeer beter doen die jaar, Pa. 
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1. FAAN : Te laat. Hierdie wandelende kitsbank is gesluit. Shangrila se 

deure is toe, Boetman. Die Casino is toe. Koning Midas is 

afgetree! Elvis has left the stage! Verstaan jy my?  

2. DANIE : (BEDRUK) Ja, Pa. Ek verstaan. 

3. FAAN : Nee jy verstaan nog nie. Jou studiedae is verby. 

4. DANIE : Pa? 

5. FAAN : Waarmee dink jy gaan jy verder studeer? Jy’t nie ŉ beurs nie, 

jy’t nie ŉ werk nie, en ook nie meer ŉ kar nie. 

6. DANIE : Maar, pa… my vriende en al my goed… 

7. LINDA : Jou pa is reg, Danie. Ons sal nie kan aangaan soos wat ons 

gedoen het in die verlede nie. Jy sal moet opskop en gaan 

werk soek.  

8. DANIE : (SLUK) Maar, Ma. Werk soek? Ek? Nou? 

9. FAAN : Ja, Danie, WERK! Daai ding wat  mense doen om aan die lewe 

te bly. 

10. OUMA :  Miskien kan ek die kind help met ŉ paar rand in die maand. 

11. FAAN : Oor my dooie liggaam. Jy’t skaars genoeg om jouself aan die 

lewe te hou, Ma.  

12. OUMA : Ai, my arme kind lyk my jy is ook vir die ongeluk gebore… 

13. FAAN :  Jou vakansie op Stellenbosch oor is. 

14. DANIE : (BEKAF) As dit nie anders kan nie, Pa. Hel… 

15. FAAN : Dit kan nie. (STILTE) Gaan voort. Toe ontmoet jy die lot by die 

garage? 
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1. DANIE : Ja. Daar was vier van hulle in die kar. Toe ek uitklim toe 

omsingel hulle my en dwing my terug in my kar terwyl een met 

hulle eie kar agterna gery het. 

2. LINDA : My arme kind. Wat wou hulle hê? 

3. DANIE : Alles wat ek aan my gehad het, Ma. My beursie, my geld. Toe 

sê hulle, hulle gaan die kar ook vat, want dis al wat iets werd is. 

4. FAAN : Net so? En hulle ry met jou tot op die Kaapse Vlaktes en los 

jou daar… met jou selfoon? 

5. DANIE : Ja. 

6. FAAN : Hulle vat alles, maar los jou selfoon? 

7. DANIE : Ja, Pa. Ek sê mos so. 

8. FAAN :  Hoekom? Het hulle nie gehou van die ringtone nie? 

9. DANIE : Hoe moet ek weet, Pa. Dalk stel hulle nie belang in selfone nie. 

10. LINDA : Dis gelukkig dat hulle dit wel nie gevat het nie…anders kon jy 

ons nie bel nie. 

11. FAAN : (SARKASTIES) “Gelukkig”? Nice van hulle om jou ŉ selfoon te 

los sodat jy die polisie kan bel. Hulle het nie dalk die GPS ook 

vir jou ingestel sodat jy hulle by die naaste polisiestasie kon 

gaan aangee nie? 

12. DANIE : Ek weet hoe dit klink, maar ek sweer dis wat gebeur het, Pa.  

13. FAAN : Hier’s iets aan die gang, ek voel dit met ŉ sesvoet paal aan... 

14. DANIE : Dis wat gebeur het pa… 

15. FAAN : En daar is niemand wat daar rond was om jou te help nie? 

16. DANIE : Ek kon nie iets doen nie; daar was vier van hulle en ŉ mes.  
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1. FAAN : ŉ Mes?  

2. DANIE : Ja, een het ŉ mes gehad. 

3. FAAN : Daar was nie gisteraand by die polisiestasie sprake van ‘n mes 

nie. 

4. DANIE : Wel,daar was ŉ mes. 

5. FAAN : Waarom kry ek dieselfde gevoel soos die keer toe jy met drank 

op die skoolgrond betrap is en jy ons ook aan ons neuse 

rondgelei het… 

6. LINDA : Moet nou nie weer ou koeie uit die sloot gaan haal nie, Faan. 

Die kind het gister genoeg stres gehad vir ŉ leeftyd. Hy’s net 

verward. 

7. FAAN : Hou op om vir hom te skerm, Linda! Ek moes sy naelstring al 

lankal vir hom afgesny het. 

8. DANIE : Hel, Pa, dit was een fout wat ek gemaak het. Het Pa nog nooit 

ŉ fout gemaak nie? 

9. FAAN : Ja, ek kyk na ŉ blerrie groot een… 

10. DANIE : (BROM) Pa dink ook altyd net die ergste van my.  

11. FAAN :  (SARKASTIES) Ek wonder hoekom? 

12. DANIE : Ek was amper dood, Pa. En nou maak Pa asof ek die krimineel 

hier is. Hoekom sal ek nou lieg oor so iets? 

13. FAAN : Dis wat ek ook wil weet. Jou storie maak nie sin nie. En as jy 

eers begin “sweer” dan staan my nekhare regop…  

14. DANIE : Pa sien ook almal as terroriste en skelms aan. Pa ontsien nie 

eens Pa se eie vlees en bloed nie. Bloed is dikker as water. 
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1. FAAN : In jou geval is dit net tamatiesous. Jy’s besig met een van jou 

liegspeletjies. Ek voel dit.  

2. DANIE : Ek lieg nie, Pa. Ek swee —  

3. FAAN : En waarom was jy so ontwykend toe die polisie jou gevra het 

om beskrywings van jou aanvallers te gee? 

4. DANIE :  Ek was gestres, Pa. (POUSE) Hulle het my geblinddoek en 

agter in die kar gelaai. Hulle lyk vir my anyway almal dieselfde.  

5. FAAN : Jy was geblinddoek? Agter in die kar? 

6. DANIE : (AARSEL) Uhm, ja… 

7. FAAN : Jy dit nie gister gesê nie. 

8. DANIE : Ja ek het dit in die verklaring gesê. 

9. FAAN  :  Nee, jy het nie! Ek was daar. Jy’t gesê hulle het jou in die kar 

gedwing. Daar was nie dalk ŉ paar groen mannetjies van Mars 

ook nie? 

10. LINDA : (NOU OOK AGTERDOGTIG) Danie? 

11. FAAN :  Jy’s besig om goed op te maak soos jy aangaan. En jy’s nie 

baie goed daarmee nie! 

12. OUMA : Danie? Lieg jy alweer? Ag nee magtig my kind! 

13. DANIE : Ek het maar net vergeet. Ek kan nie so mooi onthou nie 

(STILTE) Waar’s Amanda? 

14. FAAN :  Nee, moet nie nou die onderwerp verander nie. Die waarheid! 

Uit daarmee. 

15. LINDA : Danie? Hoe kan jy oor so iets lieg! Is dit weer jou matriekjaar 

van vooraf? Lieg jy vir ons? 



43 
 

1. OUMA : Nee, kyk, na wie sal die kind aard dat hy so kan lieg. Kom nie 

van my familie se kant af nie... 

2. DANIE : Nie nou nie Ouma. Dit het niks met ouma uit te waai nie. 

3. FAAN : Hey! Jy praat nie so met jou ouma nie, en dit het met haar baie 

uit te waai. Sy het die deposito vir jou nuwe kar neergesit, 

Boetman. ŉ Kar wat nou missing is…  

4.  DANIE : Ek lieg nie, Pa. Ek sweer — 

5. FAAN : Ag stoppit! Jy lieg dat die salpeter op jou uitslaan. Jy sweet 

meer as wat jy sweer.  

6. LINDA : Kalmeer, Fanus! Asseblief! 

7. FAAN : Die spul wat jou ontvoer het, het met ŉ kar gekom? 

8. DANIE : Ja, Pa ek het mos so gesê. 

9. FAAN : En jy het nie die registrasienommer of die maak en model van 

die kar gesien nie? Niks. 

10. DANIE : Nee, Pa, dit het alles so vinnig — 

11. FAAN : Ja, ek weet, dit het alles so vinnig gebeur en daar was ŉ mes… 

(SUG) Jy weet wat Danie. Ek het iets geleer op die Angolese 

grens in die tagtigs… 

12. DANIE : Net nie weer ŉ grensoorlog storie nie…ek dink ek gaan naar 

word. 

13. FAAN : SIT! Ek’s nog nie klaar nie, en jy gaan luister.  

14. DANIE : Ja, Pa. 
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1. FAAN : Dis jammer jou generasie kan nie doen wat ons gedoen het 

nie, dalk sal julle meer ruggraat gehad het, so jy kyk verniet 

neer daarop. 

2. DANIE : As pa so sê... 

3. FAAN : Seuns jonger as jy het hul lewens daar verloor… 

4. DANIE : Ja, Pa… dis nie my skuld nie… 

5. FAAN : (STILTE, FAAN SLUK SY WOEDE AF) Daar het ek geleer dat 

wanneer jy in ŉ traumatiese situasie is, een van lewe en dood, 

dan gebeur daar iets baie eienaardig met jou… 

6. DANIE : Daar gebeur iets in jou broek?(GIGGEL) 

7. FAAN : (BLY KALM MET MOEITE) Nee, Danie. Jou sintuie gaan op 

overdrive…jy sien en hoor elke klein dingetjie klok helder. 

8. DANIE : So? 

9. FAAN : So, jy kan niks onthou nie? Nie ŉ gesig, motor, nommer, kleur, 

broek, baadjie, bril, boggerôl?  

10. DANIE : (ONSEKER) Ek sweer ek lieg nie, Pa. (STILTE) Waarom kyk 

julle so na my?  Magtig, glo niemand my dan nie? 

11. AMANDA : (EFFENS VAN MIK AF) Hou op, Danie! Hou net op… 

12. OUMA :  Amandatjie? 

11. LINDA : Ek dag jy’t kamer toe gegaan, Amanda? 

12. AMANDA : Nee, Ma ek het gegaan om Danie te gaan wakker maak. Met 

hom te praat, sodat hy die waarheid kan kom vertel… 

13. DANIE : Amanda, moenie — 

14. FAAN : Ek het dit geweet. Wat gaan hier aan? Uit daarmee! 
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FX:   OUMA SE GEHOORSTUK GEE KRINGFLUIT SOOS SY DIT 

HARDER STEL EN PROBEER OM BETER TE HOOR. 

1. OUMA : Hoe nou? Wat sê sy? Praat harder. 

2. AMANDA : Nee, Danie, ek gaan nie verder vir jou lieg nie. Jy’t my klaar in 

soveel moeilikheid… 

3. LINDA :  (GESKOK) Ag goeie hemel, moet nie vir my sê jou eie broer 

het jou in die ander tyd —  

4. OUMA : Danie? Liewe herder, met jou eie suster? Berge val op ons! 

5. FAAN : Wat? Amanda? Het Danie jou  — 

6. DANIE : Is julle gek! 

7. AMANDA : (KEER) Eeeewh!Nee! Danie het niks daarmee uit te waai nie… 

Stop dit! Is julle siek! My eie broer…hoe kan julle dit dink van 

my… 

8. OUMA : (VERLIG) Ag dank die gode… 

9. LINDA : Nou waarvan praat jy dan?  

10. FAAN : Kan iemand in hierdie huis net vir mens ŉ reguit antwoord gee?  

11. AMANDA : Praat Danie, of ek gaan. 

12. FAAN : Wat het hy gedoen? 

13. DANIE : Amanda! Shut up! 

14. FAAN : Bly jy stil! En bly net daar sit, mannetjie. Jy beweeg nie. Kom 

Amanda, uit daarmee. (HOES) Eina…(HOES) my 

bors…(HAAL MOEILIK ASEM)…my kop… 

15. LINDA : Faan! Ag hemel! Sien julle nou wat doen julle aan julle pa. 

16. OUMA : Sit my kind. Haal diep asem…kalmeer…Wat’s fout? 
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1. FAAN : (HYG) Ek kry nie asem nie…water… 

2. LINDA  : Moet nie net daar op jou agterent sit nie Danie, bring vir jou pa  

ŉ glas water… 

3. DANIE : Maar hy’t gesê ek moet sit. (STILTE)  

4. LINDA : Danie! 

5. DANIE : Ja, Ma. (BEWEEG WEG) Ek kry die water, Ma hoef my nie so 

aan te gluur nie… 

6. OUMA : Hier, Faan neem een van Ma se valuims, dit sal jou kalmeer. 

Neem, sommer twee. (AAN DANIE) Roer jou, Danie. 

7. FAAN : (PRAAT MET MOEITE) Dankie, Ma… wat is dit? 

8. OUMA : Kalmeer pilletjies wat ek by ou Martie gekry het. Dit werk 

wonderlik vir allerhande kwale en stres. Ek’s seker dis baie 

beter as daai lekkergoed wat daai klein kwak van ‘n dokter vir 

jou voorgeskryf het. 

9. FAAN : Jy kan wragtig ŉ apteek oopmaak met al die pille wat jy in daai 

handsak van jou rond dra, Ma. 

10. DANIE : (BRING WATER) Wat’s fout met Pa? 

11. LINDA : Jou pa is nie gesond nie, en ons het regtig nie nog sulke 

probleme ook nodig nie. Veral nie van ons eie gesin nie. Hier 

sluk die pille, Faan. 

12. FAAN : (SLUK) Amanda. Wat gaan aan? Wat het hierdie swernoot nou 

weer aangevang? 

13. AMANDA : (AARSEL) Gaan jy hulle vertel of moet ek? (STILTE) Danie? 

(STILTE) Ek gaan nie tronk toe nie… 
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1. DANIE : Ek sal tronk toe gaan… hulle sal my doodmaak… 

2. LINDA : Ag vader, waarmee is julle deurmekaar? 

3.  OUMA : Dit klink nie goed nie… 

4. AMANDA : Die dwelms by die skool, dis nie myne nie,Pa, dis Danie sin. 

5. FAAN : (HYG) Hoekom is ek nie verbaas nie. 

6. LINDA : Danie? 

7. DANIE : Hel, Amanda, jy’t belowe jy sal nie praat nie! 

8. AMANDA : Dis voordat hulle die goed in my locker gekry het, Danie! 

9. DANIE : O, hel. Ek het nie geweet nie... 

10. FAAN : Dis Danie se skoenbos gemors daai? 

11. AMANDA : Ja,Pa. Ek het dit vir hom gedoen as ŉ guns, om hom te help. 

Hy’s in die moeilikheid. Hy’t gesê dit sal net die een keer wees. 

12. LINDA : Liewe hemel, Danie! En jy sleep jou suster daarby in! 

13. OUMA : Na wie sal die kind aard… 

14. FAAN : (KOOK) My hande juk…Wat die hel is fout met jou! Ek’s lus en 

gaan lê ŉ klag teen jou by die polisie myself! 

15. DANIE : Watse klag? 

16. FAAN : (ONTPLOF) ONNOSELHEID! Iewers in die donnerse Vrystaat 

is daar ŉ klein dorpie wat sy idioot soek! 

17. LINDA : My magtig Danie! Ag nee my kind! 

18. FAAN : (KALM) Gebruik jy die goed? 

19. DANIE : Nee, Pa, dis ander mense sin. Ek’s nie stupid nie.  

20. FAAN :  (LAG) O, jy’s nie? Jy maak seker ŉ grap! Wie is hierdie 

mense? 
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1. DANIE : Die tipe wat ŉ gun op jou gaan leegmaak net om te sien of die 

ding werk. 

2. LINDA : Ag hemel. Gangsters? 

3. FAAN : En jou kar is nie gesteel nie… 

4. AMANDA : Hulle het die kar gevat, want hy skuld hulle geld… 

5. FAAN : Watse geld. Vir wat? Hoeveel? 

6. DANIE : Ek het net ŉ paar bets gemaak…  

7. LINDA : Dobbel? Jy’t gedobbel? 

8. FAAN : Hoeveel? 

9. OUMA : Dan aard die kind na jou Lindatjie. 

10. FAAN : Sharrup, Ma!  

11. OUMA : Ekskuus dat ek lewe. 

12. LINDA : Ma! Bly asseblief stil. 

13. OUMA : Ek sê maar net… 

14. FAAN : Hoeveel! 

15 DANIE : R150 000. 

16. FAAN : R150 000? (HYG) Liewe donner… 

17. DANIE : Ek sweer ek was voor, Pa… en toe val alles uitmekaar. 

18. FAAN : Hulle het jou gespyker, jou fool! Jy’s vir ŉ ride gevat. Ek wil 

eerder nie vra met watter geld jy gedobbel het nie… 

19. DANIE : Die kar se assuransiegeld. Ek het dit opgegee, Pa. 

20. FAAN : Jy’t die assuransie gestop? Die een ding wat jy moes betaal. 

21. DANIE : Ek het gedink ek kan so spaar. 

22. FAAN : Doen my ŉ guns en hou op om te dink!  
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1. AMANDA : As Danie hul dwelms vir hulle bemark by die skool sou hulle sy 

skuld afskryf en nie sy longe vir navorsing skenk nie.  

2. OUMA : Nee, kyk, nou praat ek nie meer nie…drank, dwelms, seks, 

wie’t nou die sepies op TV nodig. 

3. FAAN : En jy’t hulle geglo? R150 000 se skuld? 

4. DANIE : Ek het nie ŉ keuse gehad nie, Pa. Hulle was ernstig. Toe kry ek 

die idee… 

5. FAAN : Nog een van jou entrepreneur idees? 

6. DANIE : Daai skool is vrot van die dwelms,Pa, al van my dae af.  

7. FAAN : En jy besluit toe om ŉ bydrae te maak. Mooi, man. 

8. DANIE :  Daai kinders se ouers het die geld daarvoor. Amanda moes dit 

net die een keer daar hou… 

9. LINDA : Die ironie van die saak is dat jy nie eens kan polisie toe gaan 

nie. Jy’s net so skuldig. Hulle sal jou toesluit. Hemel! 

10. FAAN : Wat die hel het geword van universiteit, ŉ ordentlike werk en ŉ 

familie?  

11. DANIE : Ek het gedink ek sou Pa kon uithelp…die geld wat ek gemors 

verlede jaar vinnig terug maak. Ek wou net help. 

12. FAAN : (SARKASTIES) Ek sien, jy’t dit dus vir my gedoen. 

13. LINDA : My arme kind… 

14. FAAN : Arme kind my armpit! Kyk waarin het hy ons nou gedompel. 

Het jy dan niks geleer uit jou ma se siekte nie?  

15. DANIE : Ja, Pa. Ek’s jammer, ek sê mos so. 
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1. FAAN : En dit moet alles regmaak? Vet lot wat dit help. So, jou kar is 

gevat vir waarborg, of het jy hom ook weggedobbel? 

2. DANIE : Nee, Pa. Ek sweer… 

3. FAAN : Hou op met sweer! Netnou ontsteek jy! As jou verbrande IK 

enigsins laer was sou ons jou moes water gee… Het jy 

enigsins ŉ besef van wat jy gedoen het? Het jy!! 

4. LINDA : Ai my kind, ons het jou mos nie so groot gemaak nie. 

5. FAAN :  (MOEG) Nee, ons het. Ons het hom so groot gemaak. Ek en 

jy. Hy’s ons uitvoerproduk. 

6. LINDA : Amanda? Ek kan nog verstaan as Danie sulke onsin aanjaag, 

maar jy? Waarom het jy jou hierby laat insleep?  

7. AMANDA : Oor wat Danie gesê het en ek was bang vir wat pa sou doen. 

8. LINDA : Dat hulle Danie sou doodmaak? 

9. AMANDA : Dit ook. Danie het gesê hulle het gedreig om my te verkrag as 

ek nie saamwerk nie… en… 

10. FAAN : En wat? 

11. LINDA : Danie? Waarheen gaan jy? Bly net daar waar jy is. Wat, 

Amanda? 

12. AMANDA : Hy’t gesê hy sal julle vertel as ek nie saam werk nie. 

13. LINDA : Vertel? Wat vertel? 

14. AMANDA : Oor… ma weet. My toestand. Dat ek rondgeslaap het… 

15. OUMA : Jy bedoel wie jou in die ander tyd gesit het? 

16. AMANDA : Ja, ouma. Hy’t my afgepers… 

17. FAAN : (MISMOEDIG) Ek dink nie ek kan meer veel vat nie. 
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1. AMANDA : Dan beter ek seker nie nou vir julle sê wie dit is nie. 

2. OUMA : (STEL GEHOORSTUK HARDER) Wie sê jy is dit? 

3. FAAN : Sy’t nie gesê nie. Ma moet daai volume afdraai, netnou bars 

ma ŉ oordrom. 

4. OUMA : Kondoom? Wat? Wie? 

5. LINDA : (HARD) Niks, Ma. (AAN AMANDA) Wel? Ons wag in spanning. 

Wie moet ons bedank? 

6. DANIE : (OPSETLIK) Die plumber. Dis die plumber. 

7. LINDA/ FAAN: Wat?! 

8. OUMA : Die plumber? Het julle hom laat kom?Is hy hier? 

9. LINDA : (ONTSTELD) Ma! Los nou die verdomde toilet!  

10. OUMA : Ek laat nie so met my praat nie! Geen opvoeding. 

11. LINDA : Die plumber? Die plumber! Regtig! 

12. OUMA : Geen wonder jou kinders is sulke wash-outs nie… 

13. LINDA : Ma, asseblief! Gaan na ma se flat toe. Ek dink Ma het genoeg 

gehoor… 

14. OUMA : Ek’s nie ŉ kind nie. 

15. LINDA : (AAN AMANDA) Die plumber? 

16. AMANDA : Dankie, Danie! Ek hoop hulle gooi jou domgat in die tronk! 

FX:   DIE HADIDAS RAAS BUITE. NOG ŉ TREIN RAMMEL BUITE 

VERBY. 

17. DANIE : Ek return net die favour klikbek. 

18. AMANDA : Idioot! 

19. DANIE : Koei! 
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1. AMANDA : Drug pusher! 

2. DANIE : Slet! 

3. FAAN : (HARD) Sal julle altwee julle bekke hou! Julle is erger as daai 

voëls daar buite! (STILTE) Bly net stil. Bly net stil! 

FX:   DIE HADIDAS EN TREIN VERVAAG IN DIE A/G. STILTE. 

4. FAAN : (KALM MET MOEITE) Het die mannetjie ŉ naam? 

5. AMANDA : Willem. Hy was baie nice… 

6. FAAN : (NOG KALM) Ons kan dit sien, ja. (STILTE) Dis warm hier 

binne, is daar ŉ ruit oop? 

7. LINDA : Maar is hy nie getroud nie? Hy’t ŉ touring aan sy... 

8. AMANDA : Hy’t my lief… 

9. LINDA : Hemel Amanda! Dis ŉ getroude man! 

10. FAAN : (VREEMD KALM) Beter en beter… kinders wat kinders het. 

Julle twee gaan julle eie gemors regmaak…My deure is toe. 

11. DANIE : Pa kan ons nie sommer net so afskryf nie. Dis nie snaaks nie.  

12. FAAN : Lyk dit vir jou of ek lag? Jy het jou erfporsie weg…daar is niks 

wat ek meer vir jou kan doen nie. Jy was ŉ slegte belegging… 

13. DANIE : Pa kan my nie net so versaak nie. Hulle gaan my in die tronk 

gooi, Pa! Daai skollies gaan my lem. Ek het nie die geld nie. 

14. OUMA : Hier, Fanus drink nog ŉ bietjie water, jy lyk koorsig. 

15. FAAN : (SLUK WATER) Nee ek voel goed, Ma. Daai pille wat ma my 

gegee het werk goed. Ma moet met Danie ŉ deal doen… 

16. LINDA :  Faan? Is jy okay? Jy klink vreemd…Ma, watse pille was daai 

wat ma hom gegee het?  
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1. OUMA : Dis net kalmeerpilletjies. (EENKANT) Ek’s dink so... 

2. FAAN : En Amanda… 

3. AMANDA : Pa? 

4. FAAN : Ons weet nou dat daar niks met jou plumbing fout is nie… 

5. AMANDA : Pa? Waarvan praat, Pa. 

6. FAAN : Jy en daai plumbertjie gaan daardie bed waarin julle gespring 

het, self opmaak. 

7. AMANDA : Pa? Ma? Wat sê, Pa?  Ek verstaan nie. 

8. FAAN : O, jy sal nog verstaan, gee net nege maande kans… 

9. DANIE : Pa kan my nie so ignoreer nie. Pa sal my moet help.  

10. FAAN : (STEEDS KALM) Danie. 

11. DANIE : As ek daai skollies nie betaal nie gaan hulle iets afsny… Pa? 

12. FAAN : Danie… 

13. DANIE : Pa?  

14. FAAN : Hoe oud is jy? 

15. DANIE : Ek’s amper een-en-twintig, Pa. Hoekom vra, pa nou dit? 

16. FAAN : Ek het my een-en-twintigste verjaardag op die Angolese grens 

gevier met ŉ blik Bully Beef, ŉ dog biscuit met blou koffie en 

blase op my voete.(OOMBLIK) Jy’t tien minute om jou sleg gat 

uit my huis te kry of ek doen aan jou wat ek met die bure se 

brak gedoen het…en ek gaan nie weer mis nie. 

17. LINDA : Faan? Is jy van jou sinne beroof? Jy kan dit nie bedoel nie… 

18. OUMA : My kind? Jy bedoel dit nie… 

19. AMANDA : Pappa? Pa kan nie vir Boetie skiet nie. Pa? 
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1. FAAN : (SONDER VEEL EMOSIE) Die terroriste op die grens was niks. 

Jy’t geweet wie hulle is. Wie die vyand is. Jy skiet hulle. BAM! 

Einde van die probleem… eenvoudig. Maar jou eie vlees… 

2. LINDA : Faan? Wat’s fout met jou? Jy maak nie sin nie. 

3. DANIE : (ONTSTELD) Pa gaan nog spyt wees, as hulle my doodmaak 

gaan dit op pa se gewete wees…my dood sal op julle wees… 

4. FAAN : As ek hulle nie voorspring nie… Is jy nog hier? 

5. AMANDA : (BEKOMMERD) Jy beter gaan Boetie…hy lyk nie lekker 

nie…gaan net, asseblief! 

6. LINDA : Faan, jy kan dit nie bedoel nie, dis jou seun… FANUS! 

7. FAAN : (KALM) Hel is ander mense… 

8. OUMA : My kind. Jy kan nie jou eie seun versaak nie. 

9. DANIE : Waarvan gaan ek lewe, Pa? Hoe gaan ek oor die weg kom? 

10. FAAN : Tyd dat jy Bully Beef en ŉ dog biscuit ontmoet… 

11. LINDA : Faan is jy gek! Dis nie die army nie!  

12. FAAN : Ek het hom in hierdie wêreld ingebring, ek sal hom wragtig uit 

vat… 

13. LINDA : FAAN! Stop hierdie onsin. Hoor jy my! Dis ons kind! 

14. FAAN : Dit was toe soveel eenvoudiger. Jy’t geweet wie die vyand was. 

15. LINDA : FAAN wat de hel is fout met jou! 

FX:   DIE BURE SE HOND BEGIN WEER VERSIGTIG IN 

AGTERGROND BLAF. DIE GEBLAF RAAK STADIG AL HOE 

HARDER IN DIE A/G GEDURENDE DIE VOLGENDE 

SPREEKBEURTE. 
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1. FAAN : Fout met my? Wanneer was jy van plan om my te vertel dat jy 

die grocery geld vir die tweede keer uitgedobbel het? 

2. LINDA : (BESEF) Ma?  Jy’t belowe… 

3. OUMA : Dit het net uitgeglip. 

4. LINDA : Twak, Ma! Dit glip nie net uit nie, jy doen dit met opset. 

5. OUMA : Ek weet nie waarvan jy praat nie, Lindatjie. 

6. LINDA : (NA AAN TRANE) Jou wonderlike seuntjie wat jy nie kan 

afstaan aan enige ander vrou nie. Jou onderduimse ou kraai! 

7. OUMA : Fanus hoor hoe praat jou vrou met my! Geen respek! Ek het 

haar nooit gedwing om te dobbel nie, het ek? 

8. FAAN : (HOOG KALM) Ons vaar op die Titanic… Kaptein, O my 

Kaptein! 

9. LINDA : Verdomp hou op om soos ŉ mal mens te praat. 

10. FAAN : Die ysberg kom… geen reddingsbote nie… 

11. DANIE :  (PAAI) Pa sal weer werk kry. Dinge sal weer regkom. 

12. FAAN :  En gaan jy my ŉ werk aanbied? Ek sal jou  

          seker kom help met jou dwelmverkope onder skoolkinders 

                           (STILTE) Daar is ŉ polis bo in my lessenaar se laai.  

13. LINDA :   Waarvan praat jy? Jy maak nie sin nie. 

14. FAAN :  Niks maak meer sin van 1984 af nie. Ek wil nie meer baklei  

                                   nie. Ek het klaar baklei vir my land en volk…ek kan nie meer  

                            baklei nie. 
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1. LINDA :  Dinge sal weer beter gaan, ons kan die huis  

                   verkoop, ŉ kleiner plekkie kry wat ons kan bekostig, ek kan  

                          probeer om ŉ werk te kry. 

2. FAAN :  Waar? By die Casino? 

3. OUMA :  Ma kan koeksister bak en verkoop… 

4. AMANDA :  Ek kan kinders oppas… 

5. FAAN :  Of maak… 

6. DANIE :  Ek sal die kar terug kry, Pa. Ek sal ŉ plan maak. 

7. FAAN :  (STILTE) Is jy wragtig nog hier? 

8. DANIE :  Pa? Waantoe moet ek gaan, Pa? 

FX:    DIE HOND SE GEBLAF HARDER OP VOORGROND 

9. FAAN :  (VAAG) Soos ŉ bal en ketting … Hadidas wat raas en skree,  

                                            skree en raas, hondjies wat kef, kef,kef… bla, bla,bla…  

10. AMANDA :  (BEKOMMERD) Ma? Wat’s fout met Pa? 

11. FAAN :  (VAAG) Armblanke voëls wat in bome sit en raas. Besoedeling  

                             in die rivier… 

12. LINDA :  Komaan Faan, hou op om so te stres, kalmeer tog…as ŉ deur  

                                toegaan… 

13. FAAN :  Dan bly hy toe vir die met skrapnel in die kop… 

14. OUMA :  Ma kan maar na ŉ outehuis gaan… 

15. FAAN :  En waar gaan jy die fortuin vandaan kry om dit te kan bekostig?  

                            Gaan jy en Linda dit vir ons iewers uit-dobbel? 

16. LINDA :  Verdomp. Gaan jy my nou elke minuut oor my kop slaan  

                            daarmee? Danie is reg, maak jy nooit ŉ fout nie?  
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1. FAAN :  ŉ Fout? My hele blooming lewe is ŉ fout… 

2.  OUMA :  Moet tog nie so praat nie my kind. Nou wat wil jy doen? 

3. FAAN :  (STILTE) Elvis. (HALF VAAG) Elvis needs to leave the stage… 

4. LINDA :  Wat? Waarvan praat jy. Los tog die verbrande hondjie? 

5. OUMA :  Wat van Elvis? 

6. AMANDA :  Wat praat pa van Elvis? Pappa? 

7. LINDA :  Faan waarheen gaan jy? Ons praat hier. FAAN! 

8. FAAN :  (EFFENS VAN MIK) Waenhuis. Daar’s ŉ polis in die kas...Elvis  

                           has left the building...en ander verhale... 

9. LINDA :  Los die simpel brak. Jy kan nie alles in die lewe met ŉ koeël  

                             regmaak nie! FAAN! Hoor jy wat ek sê. 

10. FAAN :  (OP AFSTAND) En Danie. Ek skiet waar ek mik. 

11. AMANDA :  (BEKOMMERD) Danie, ek dink jy moet gaan, sy geweerkluis is  

                      in die waenhuis. Pa lyk nie lekker nie. 

12. LINDA :  Faan! Is jy mal! Kom terug. Jy kan nie jou eie vlees en bloed  

                              wil skiet nie! FAAN! Ag, hemel tog, is almal gek! 

13. OUMA :  Waar gaan Faan nou heen? Wat gaan nou aan? Wat is fout   

                            met die kind? Moet ons die polisie bel? 

14. LINDA :  Sê jy vir my, Ma. Jy’t hom grootgemaak. 

15. OUMA :  Ek sê julle dis hierdie gammastrale wat deur die wolke kom en  

                            mense se breine aan tas, dit was op die radio… 

16. AMANDA :  Ma. Ek’s bang. Wat as pa regtig vir Danie skiet. As hy so  

                                          raak…soos laas.  
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1. LINDA :  Hy dreig maar net my kind, hy sal nie regtig vir Danie skiet nie.  

2. DANIE :  Sal hy nie? Soos die keer wat hy gedreig het om my kop in die  

                                toilet af te spoel? 

3. AMANDA :  Jy’t byna versuip. Ons het toe ook gedink hy’s nie ernstig nie. 

4. LINDA :  (DINK) Miskien moet jy tog eerder gaan Danie. Net totdat jou  

        pa afgekoel het. Jy kan my kar vat. 

5. DANIE :  Ek dink hy dreig sommer, Ma. Hy lyk nie juis kwaad nie.  

6. AMANDA :  Dis dalk net die stilte voor die storm…hy is baie vreemd. 

7. OUMA :  Nadat Faan destyds van die grens af gekom het, was hy nie                           

                        meer dieselfde nie. Hy het verander… daar is ŉ donkerte in  

                                   hom… 

8. AMANDA :  Dis asof pa kwaad is vir die hele wêreld. 

9. LINDA :  Ek leef al jare lank saam met daardie woede. Hy’s soos ŉ  

                                          vulkaan wat enige oomblik kan ontplof.  

10. DANIE :  Ek dink hy’t sy brein iewers in die bos in Angola verloor… 

11. AMANDA :  En jy’t joune in die toilet verloor toe hy jou kop daar ingedruk  

                                       het. Hoekom moet jy altyd moeilikheid veroorsaak! 

12. DANIE :  Toemaar Pappa se dogtertjie. Jy is glad nie meer so vlekkeloos  

                     soos jy wil voorgee nie,is jy? Welkom by die klub. 

13. AMANDA :  Vlieg in jou hel, Danie. Jy’s ŉ sosiopaat. 

14. DANIE :  Ja, en raai wie’t my so gemaak? 

15. LINDA :  (ONTSTELD) Bly stil! Altwee van julle. Kyk wat het julle  

                           veroorsaak! 

16 DANIE :  Dit sal weer regkom, Ma. 
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1. LINDA :  Ja? En hoe kom jy by daai een? Jy’t jouself hierdie keer  

                                  oortref! Jy het jou pa se hart al jare terug gebreek… 

2. DANIE :  Ja, maar… 

3. LINDA :  Ek wil dit nie hoor nie! En jy, Amanda. Wat de hel het jou  

                                          besiel om met ŉ getroude man wat jy van geen kant af ken nie  

                                in ŉ bed te spring soos ŉ common tert! 

4. AMANDA :  Ons het mekaar lief… 

5. LINDA :  Spaar my dit! (STILTE) En dan’s daar ek. Wat ŉ teleurstelling  

                                   moet ek nie wees nie… 

FX:    DIE HOND SE GEBLAF VOORT IN A/G. ŉ GEWEERSKOOT  

                                        KLINK HARD OP. KLANK VAN GLAS WAT BREEK EN  

                               BLIKKE WAT OMVAL VOLG DIE SKOOT. DIE HOND HOU  

                            OP MET BLAF. OOMBLIK TASBARE STILTE. 

6. LINDA :  Hemel tog! Ek dink jou pa het Elvis geskiet. (MAAK DEUR  

                                      OOP EN SKREE) FAAN! My magtig, los die hond om 

    vadersnaam met rus! Het ons nie al genoeg moeilikheid nie! 

         Die bure sal die SPCA op jou sit! 

                     (STILTE) Faan!  

            (STILTE) Faan? Antwoord my.... 

FX:    DIE HOND SE GEBLAF BEGIN WEER VERSIGTIG IN  

                    DIE A/G. DIE VOLGENDE SPREEKBEURTE VOLG MEKAAR  

                       VINNIG OP EN VERMENG MET DIE HOND SE  

               IRRITERENDE GEBLAF WAT AL HOE DRIFTIGER RAAK,  

                                  HADIDAS BEGIN RAAS WEER, ‘N TREIN WAT VERBY  
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                   RAMMEL EN DOOF STELSELMATIG UIT NA DIE EINDE.  

        NET  ŉ DOWWE HARTKLOP BLY OOR WAT AL HOE  

                     STADIGER KLOP. 

1. LINDA :  (VOLG) Faan? (BESEF) Faan? O nee, nee…nee… 

2. OUMA :  (HARD OM GEHOOR TE WORD) Wat het alweer so geklap?  

3. AMANDA :  (HARDER) Ma? Dit was binne in die waenhuis… 

4. LINDA :  Nee… Faan! (BREEK) Faan… wat het jy gedoen…  

5. OUMA :  Wat het so gebars? Linda? Waarom lyk jy so verskrik? 

6. AMANDA :  (BANG, TRANERIG) Mamma?  

7. DANIE :  (BEWEEG VAN MIK AF) Ek gaan universiteit toe… 

8. LINDA :  (ONTSTELD) Sal iemand asseblief gaan kyk wat gebeur het…   

9. AMANDA :  (TRANE) Nee, ek kan nie, ek kan nie… Danie, kom  

                                          terug jou lafaard! Danie! 

10. OUMA :  Het Faan die bure se hond geskiet? Maar hy blaf dan nog… 

11. LINDA :  (PREWEL) Hy’t nie die hond geskiet nie… Hy’t nie die hond  

                                            geskiet nie… Hy’t nie die hond geskiet nie… 

12. AMANDA :  (SNIK) Nee, mamma, hy het…Hy het uiteindelik iets gekry om  

                          te skiet…hy het die hondsdol brak geskiet… 

FX:   SOOS DIE DIALOOG EN GELUIDE UITDOOF, VERMENG ‘N  

NUUSBERIG OP DIE RADIO NA DIE VOORGROND SAAM 

MET DIE HARTKLOP IN DIE A/G:  
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1. NUUSLESER : Die  IPCC, die organisasie wat die uitwerking van  

     aardverwarming op die mens se gesondheid ondersoek, het  

     vandag in ŉ verklaring die effek daarvan beskryf as ŉ “koors”  

       wat nie net die aarde nie, maar ook die mensdom kan siek  

     maak. Die Wêreldgesondheidsorganisasie (WGO) beraam dat  

     aardverwarming reeds jaarliks tot meer as 150 000 sterftes lei  

          en die oorsaak van vreemde siektes by 5 miljoen mense is. Die  

                      effek op die psige van die mens kan egter nog nie bepaal word  

      nie. 

        In ander nuus:  

      Die versengende hittegolf en droogte wat tans  

                      die Wes- Kaap teister, eis nog twee lewens nadat bejaardes in  

                        ŉ plaaslike ouetehuis van hitte-uitputting beswyk het. 

               ŉ Man van Bellville skiet  homself in sy motorhuis... 

 

 DIE NUUSBERIG DOOF UIT NA DIE A/G TERWYL DIE HARTKLOP STEEDS IN 

DIE A/G STADIG TOT ŉ FINALE STADIGE PULS KOM EN DAN STOP. STILTE. 

 

 

Einde 


