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 ’N STORTINGSTERREIN: GEDREUN VAN SWAAR VRAGMOTORS IN 

A/G. EFFE NADER, DEURMEKAAR GESKREE VAN MENSE WAT VULLIS 

DEURSOEK, VERMENG MET DIE GEKRYS VAN HONDERDE MEEUE. 

1. SLANG : [SKREE BRIESEND] Haroen! ... Haroen! ... Moenie daar staan en 

vrek nie, man! Jaag daai klomp mense weg da van daai trok af! En 

waar’s Ougat? ... Hei, Ougat, roer jou man, klim in daar! 

2. HAROEN : [WEG, PROJEKTEER] Die blerrie mense wil nie hoor nie, Slang! 

3. SLANG : [SKREE] Moenie hier vroeg in die oggend met my kom stanne shit 

praat’ie, man! Neuk hulle amal op! 

4. HAROEN : [DOOF TOT OP MIK] Hei, voetsek julle weg hier! Julle weet die’s Slang 

se trok die… En jy, moenie vir jou kom staan en hardegat hou hier 

nie, hoor jy? Los daai vensterframe af! ... Ougat, kom hier my broer. 

5. OUGAT : [DOOF TOT OP MIK] Wat is die storie hier, my gazie? Is dié hond vol 

nwatas? 

6. HAROEN : Ja, my broer. Die ding is vol van sy slim gedagtes… En dit nogal 

nadat ek hom klaar volgemaak het wie se trok dié is. 

7. OUGAT : [ROEP NA ’N KANT TOE] Ek sê jy, wie’s jy vandag? Los daai frame. 

Laain! ... Voetsek! 

8. HAROEN : Ek is bly jy roep’ie vir hom ook gazie nie, want netou dink die ding hy 

is ook ŉ bra van jou. En kyk hoe krap daai anner spanne ook nog. 

9. OUGAT : [AAN DIE SNUFFELAARS] Hei, almal van julle, laain! 

 ONTEVREDE UITROEPE. 

10. HAROEN : [SKREE ONGEDULDIG] Dit baat’ie julle complain nie, vat net vir julle 

weg… [AAN OUGAT] Hier kom ou Klonkies ook darem nou. 
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 ’N VRAGMOTOR VERTREK IN A/G. 

1. OUGAT : Ek sê Klonkies, die ding ruk hier, my gazie. Die is maar nou eers die 

eerste vrag van die dag, en ons moet dit nog uitsort voor die next 

trok inkom. Maar die vark mense hou ons op man. Hulle is vol 

nwatas. 

2. KLONKIES :Los die mense, gents. Julle is wys hulle kom kyk ook maar net hulle 

ding. 

3. HAROEN : Slang wil niks verstaan van daai nie, my broer. Hy’t klaar gesê ons  

moet die mense opneuk. 

4. KLONKIES : Dié mense kom skarrel ook maar net soos ons, gents. As júlle vir 

hulle wil aanrand, is dit julle ding, maar moenie expect ek moet vir 

julle support nie. 

5. OUGAT : Dis nie dat ons vir hulle wil aanrand nie. Dis Slang, my gazie. Jy ken 

tog self, daai man vat niks nonsens hier op sy tip nie. 

6. HAROEN : Is ja. 

7. KLONKIES : [ONTHUTS] Sý tip? Waar kry Slang ŉ tip? Dié is die dumpsite waar 

die council die dorp se vullis kom drop, gents, en enige mens wat 

prepared is om hier in dié stink gemors te kom rondkrap vir ŉ living, 

het die reg om dit te kom doen as hy wil. 

8. HAROEN : Ou Klonkies, my broer, try jy om daai vir Slang te sê. Jy’t self gesien 

hoe hy daai anner jong laas met die mes gesteek het, amper sat! En 

wat dink jy kan ŉ man doen as hy jou miskien instruct om iemand 

met die mes te steek? ...  Niksie, my broer! 
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1. KLONKIES : As jy nie wil nie, kan jy mos refuse om dit te doen. Hy kan jou mos 

nie máák die mense aanrand nie. 

2. HAROEN : As jy vir Slang refuse, dan steek daai man vir jou sat, ou Klonkies. 

3. KLONKIES : Jy’s te veel van ŉ banggat, Haroen. Dis hoekom jy alles doen wat 

Slang jou sê om te doen. 

4. HAROEN : Dissie te sê ek is ŉ banggat nie, ou Klonkies, maar Slang het nog 

allie tyd mooi gekyk by my kant. 

5. KLONKIES : Hoe? 

6. OUGAT  :Auw, gazies! Gaan julle twee nou regtag staan en awel, en dit nogal 

oor dié mense? Nee man, los daai gedagtes! 

7. KLONKIES : Ons staan en stry nie man, ek wil maar net by Haroen hoor hoekom 

hy kan sê, Slang het nog allie tyd mooi gekyk by sy kant. 

8. OUGAT : Los daai, my gazie. Sê either vir daai mense hulle kan maar kom 

krap. Ons hét mos nou al klaar al die valuables uitgehaal. 

9. HAROEN : [PROJEKTEER] Ek sê, hier is julle kans nou! Kom krap maar! 

10. OUGAT : [PROJEKTEER] En julle kan sien daar steek daai next trok uit nê? ... 

Bly weg! Ek warn julle. Ons sal vir julle sê wanneer julle nader kan 

kom, okay? 

 MUSIEKBRUG KRUISDOOF MET KNETTERENDE VUURTJIE OP 

V/G EN DIE GEKWAAK VAN PADDAS OP A/G. ’N PRIMUSSTOFIE 

SUIS EFFE WEG. 

11. SLANG : Hoekom moet ŉ man dan elke aand so sit en wag vir jou koffie, 

Haroen? Kook daai water dan nog’ie? 
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1. HAROEN : [EFFE WEG] Moenie worry nie, Slang, daar kom darem al steam uit 

die blik uit. 

2. SLANG : En julle moet uitkyk vir ŉ ketel. 

3. KLONKIES : Praat van ŉ ketel, daai een vrou het nogal ŉ lekker ketel opgetel 

vanoggend. 

4. SLANG : Hoekom het jy dit nie afgevat’ie? Jy’s dan wys ons soek een. 

5. KLONKIES :Haai shame, Slang, hoe kan ek dan nou haar ketel afvat? Sy was dan 

nogal so exited toe sy dit oopkrap. 

6. SLANG : Wat meen jy haai shame? Die mense sal moet gewoond raak 

daaraan lat hulle op Slang se tip is. 

7. HAROEN : Is ja. 

8. SLANG : En moenie lat ek uitvind julle allow die mense om my koper en 

aluminium hier weg te dra nie. 

9. OUGAT : Over my dead body! Daai ketel was nie ‘ellie’ nie… Ons het dan van 

Slang self af geleer wat maak jy met ŉ hond wat Slang se shipment 

hier wil kom wegdra. 

10. HAROEN : Is ja. 

11. SLANG : Is maak’ie saak of dit aluminium was of nie, ons makeer ŉ ketel. 

12. OUGAT : Net môre hijack ek sommer vir ons een, Slang, want my oukapie bly 

sommer so oop. 

13. HAROEN : Is ja. 

14. SLANG : What kind, ou Klonkies? Hoekom is jy dan so stil vanaand? 

15. KLONKIES : Nee, ek is nie stil nie, Slang. Wat kan ŉ man sê? Maar net moeg. 



5 

 

1. SLANG : O ja, jy't mos nog scrapyard toe ook gegaan. By the way, hulle’t jou 

nogal min gegee vir daai cardboard. 

2. KLONKIES : Ja, maar Slang moet onthou, daai seventy rand was mos maar net 

vir die helfte van die cardboard. Die ander helfte lê mos nog altyd 

hier agter die shack. Die waentjie kon nie al daai cardboarde vat nie, 

en Slang weet tog self, die scrapyard is ver. 

3. SLANG : Ja-nee, ek is wys, bra. Daai’s hoekom ek gecheck het om ŉ perd te 

koop, en ŉ grotere wa te maak. 

4. HAROEN : Daai is nogal ŉ kwaai gedagte, Slang! Maar waar gaan die perd bly? 

Die council gaan mos nie toelaat dat ŉ perd hier op die tip bly nie. 

5. KLONKIES : Jy is nogal reg, Haroen. Ons bly al klaar illegal hier. 

6. SLANG : Ou Klonkies, my bra, ek bly nou al langer as drie jaar hier tussen die 

bosse langsaan die tip, en solank as wat die council nie vir my ŉ joint 

kan gee nie, gat ek hier bly. Ek en my oorlede broertjie het al twee 

krismisse hier in dié shack van my geëet. So moenie by my kom 

praat van illegal nie. 

7. KLONKIES : Nee, ek meen dit nie so nie, Slang. Ek meen maar net, hulle kán 

nogal vir ons kom uitsit hier. 

 SINKDEUR WORD EFFE WEG OOPGEMAAK. 

8. HAROEN : [WEG] Ou Klonkies, waar is die suikerblik, my broer? 

9. KLONKIES : Hier’s dit! Hier staan die koffie ook by ons. Bring jy net die bekers. 

10. HAROEN : Ek is wys, my bra! 

 BEKERS OP AFSTAND HANTEER. 

11. HAROEN : [DOOF TOT OP MIK] Kom, laat ons koffie suip! 
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 BEKERS WORD OP DIE GROND NEERGESIT. 

1. SLANG : Gooi vir my net twee lepels suiker in. Ek wil glad’ie meer so baie 

soetigheid in my lyf hê nie. 

2. HAROEN : Is ja, Slang. 

3. SLANG : Skep solank die pap, Ougat. Is móét darem seker nou al warm 

genoeg wees. 

 WATER WAT IN BEKERS GEGOOI EN GEROER WORD. LEPEL 

WORD OP BLIKBORD GEHOOR. 

4. HAROEN : Hier is Slang se koffie. 

5. SLANG : Sit sommer hier neer. Ek gaan nou eers my pap eet, want ek is nou 

skoons honger gewag vir die koffie. 

6. OUGAT : Hier is hulle, manne! Maak julle maagte vol en onthou, die pap is 

gemaak according to my secret recipy. Ek noem dit sommer, Ougat 

se secret pap! 

7. HAROEN : [LAG] Is ja… En moenie vergeet nie, die koffie word genoem, Haroen 

se black sweetness. 

8. SLANG : Orraait bras, in daai case gat ek dan maar die judge wees. 

9. KLONKIES : Wanneer eet ons dan weer ŉ slag ŉ stukkie vleis, Slang? 

10. SLANG : Oormôre is dit Vrydag, bra, en dan vat ek mos die koper en 

aluminium weg… Dan bring ek vir ons vis en chips. 

11. KLONKIES : Nou gaan ons môreaand maar weer pap en koffie eet? 

12. SLANG : Hou op complain, Klonkies! At least ly jy nie honger nie. 

13. KLONKIES : Nee, ek meen maar net, Slang, ons werk hard deur die dag, en pap 

kan nie eintlik ŉ man se krag opbou nie. 
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1. SLANG : Jy’s die enigste een wat altyd complain oor iets. Ek en die ander bras 

eet dan dieselle kos as jy, maar hoor jy ons complain? Jy moet my 

straight sê as jy nie meer happy is hier by ons’ie, bra. 

2. KLONKIES : Nee, Ek meen maar net, Slang… 

3. SLANG : [ONDERBREEK] Jy meen ma net wat, huh? 

4. KLONKIES : Nee, dis orraait, Slang. [DOOF WEG] Ek gaan maar liewer nou slaap. 

5. OUGAT : [ROEP AGTERNA] Hou solank die kooi warm, gazie, ek is nou daar! 

6. SLANG : Ek weet’ie what kind hier nie, bras, want daar laain ou Klonkies nou 

dikbek kooi toe, sonder om sy pap te eet… Het julle ook miskien 

complaints? Ek praat’ie net van die kos nie… Van enigiets. 

7. HAROEN : Nee Slang, ek het nogal niks complaints nie. Ek weet nie van ou 

Ougat af nie. 

8. OUGAT : Nee, ek ook nie, Slang. 

9. SLANG : Assit is, moet julle my wysmaak… Ek meen ma om te sê, julle was 

lost bras, maar nog altyd het ek vir julle ŉ way gemaak hier… Reg? 

10. HAROEN : Is ja, Slang. 

11. OUGAT : ’n Man sal nie nog daai vergeet nie, Slang. Check maar nou net, 

waar sal ons vandag gewees het as dit nie vir Slang gewees het nie? 

12. SLANG : Sien jy? ... Ma issie te sê ek gooi daai voor julle koppe nie, bras. 

Never! Ek is ŉ man, ek help enigeen. Is ma nou net om te sê, is lyk 

amper vir my asof ou Klonkies begin stemmig trek. 

13. HAROEN : Is ja. 

 MUSIEKBRUG KRUISDOOF MET DIE BEDRYWIGHEDE VAN DIE 

STORTINGSTERREIN. ’N VRAGMOTOR VERTREK IN DIEP A/G. 
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1. KLONKIES : [WEG] Ou grootman, los liewer daai stuk aluminium, dis myne. 

2. OUGAT : Ek het vir julle gesê julle moet wag tot ons julle roep… Voetsek! 

3. KLONKIES : Ougat, nee my ma se kind! Daai is ŉ grootman daai. Moenie so met 

hom praat nie. 

4. OUGAT : Auw, gazie, jy vat dan sy aluminium af. 

5. KLONKIES : Ja, maar ek sê nie vir hom voetsek nie. En nog ŉ ding, daai 

aluminium ís mos ons s’n. Ek sê maar net vir hom hy moet dit los. 

6. OUGAT : Okay, dan moet ons maar either maak soos Slang maak. Ons laat 

hulle krap, maar dan vat ons maar net alles af wat ons wil hê. 

7. HAROEN : Is ja. 

8. KLONKIES : Die was nou die laaste trok van die dag... Wanneer kom Slang dan? 

9. OUGAT : Ek het al self begin wonder, gazie, want daai man is mos darem al 

vroeg vanoggend hier weg. 

10. HAROEN : Ja, maar nou moet julle nie vergeet nie, daai waentjie was tjok en 

blok gelaai van al die koper en aluminium. So, Slang het swaar 

getrek op die Vrydag. 

11. OUGAT : Jy’s reg, gazie. Daai was nou regtag ŉ vrag en ŉ half, én, Slang is 

alleen. 

12. KLONKIES : Nou hoekom het hy dan nie een van ons saamgevat om te help nie? 

13. OUGAT : Jy ken tog self, gazie, Slang laain elke Vrydag alleen met die shipment. 

14. HAROEN : Is ja… En vanaand vreet ons weer blinkbek, my broer! 

15. OUGAT : Is so gazie! Slang het mos klaar eergisteraand gesê, vanaand is 

weer vis en chips aand… Hosh! 

16. HAROEN : Is ja! ... En soos ek vir Slang ken, is die dop natuurlik ook by…! 
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1. KLONKIES : En julle is nou baie happy. 

2. OUGAT : Hoe dan nie, gazie? Is nie elke dag wat ŉ man dit so kry nie. 

3. KLONKIES : Maar jy moet jou elke dag in jou hel stanne sukkel om koper en 

aluminium hier in die stink gemors te soek. En vir wie? ... Vir Slang? 

4. OUGAT : Nee, jy moet dit nie nog so sien nie, gazie, dis vir ons almal. 

5. HAROEN : Is ja. 

6. KLONKIES : Vir ons almal? Nou waar is die geld? In die week moet ék scrapyard 

toe march… Hoekom? Want dis net ŉ klomp ysters en blikke of 

cardboarde. Maar as dit kom by die koper en aluminium, dan laain hy 

self, en nogal alleen… Hoekom? 

7. OUGAT : Slang vat dit seker so, ou Klonkies, as hy nog ŉ man saam met hom 

moet vat, dan bly hier net twee man oor. Twee man kan mos nie al 

die werk doen nie? 

8. HAROEN : Is ja. 

9. KLONKIES : Hoekom kan twee man dan die werk doen as ék scrapyard toe moet 

gaan? ... Of help hy miskien vir júlle? 

10. OUGAT : Los die gedagtes van jou, my gazie. Ons kom almal uit die tronk uit, 

ou Klonkies, en jy het self gesê, dis difficult om te survive hier buite. 

Maar nog altyd was Slang die man wat vir ons ŉ living kom gee het. 

11. HAROEN : Is ja. 

12. KLONKIES : Sê liewer, óns gee vir hóm ŉ living, gents. Slang is ŉ ag! Julle het 

self daar binne gesien, die agge likes om ander mense te gebruik om 

hulle vuil werk vir hulle te doen. 
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1. OUGAT : Jy might miskien reg wees, my gazie, maar een ding moet jy onthou. 

Slang het nie sy nommer maklik gekry nie, hô. Om ŉ ag te word, 

moet jy deur klomp dinge gaan. 

2. HAROEN : Is ja. 

3. KLONKIES : Never mind klomp dinge. Dié shipment van vandag, gaan ek sjaaf, 

gents! Ons gaan nie meer alles net so vir Slang gee nie. 

4. HAROEN : Jy sê so maklik jy gaan dit sjaaf, ou Klonkies, maar wáár? Ek weet 

nie van ŉ wegsteekplek hier naby nie, my broer. 

5. KLONKIES : Moenie vir jou oor daai worry nie, my ma se kind. Ek sál ŉ plek kry 

om die shipment te sjaaf. 

6. OUGAT : Nou soek jy vir ŉ ding wat maar liewer kan gebly het, gazie. Slang 

sal mos automatically wil weet waar is vandag se shipment. 

7. KLONKIES : Dan sê ons net daar was niks! 

8. OUGAT : Nee, ou Klonkies! Daai man sal mos nooit so iets glo nie! Jy kan mos 

maar self check, gazie, die hele Vrydag se trokke het ingekom, maar 

nie een van hulle het koper of aluminium gehad nie? Nee man! 

9. HAROEN : Is ja. 

10. KLONKIES : Okay, dan sjaaf ek die helfte. 

11. OUGAT : Either só, gazie, maar nie alles nie! 

12. HAROEN : Is ja. 

13. KLONKIES : Ek wil maar net hê julle moet volraak van hoeveel zak Slang regtig 

maak uit die shipment uit wat ons so stanne uitkrap elke dag. 

14. HAROEN : Is dit dan só important vir ons om te weet hoeveel geld Slang maak, 

my broer? 
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1. KLONKIES : Dit ís, my ma se kind. Daai is die enigste way wat julle gaan uitvind 

hoe Slang eintlik vir ons gebruik. So? ... Is almal game? 

2. OUGAT : Ek mind nie, ou Klonkies. Ek check maar net. As Slang moet 

uitvind…! 

3. KLONKIES : Gaan julle hom vertel? 

4. OUGAT : Auw, gazie, ons is mos nie piempers nie man! 

5. HAROEN : Is ja. 

6. KLONKIES : Duidelik! ... Kom ons tjaila, gents. Ons het genoeg gesweet vir die 

dag. 

7. HAROEN : Is ja! Ek gaan sommer nou die hout bymekaar maak vir die vuur. 

8. OUGAT : [PROJEKTEER] Yes! ... Julle kan maar kom kyk wat julle kan kry! 

 MUSIEKBRUG KRUISDOOF MET KNETTERENDE VUURTJIE EN 

DIE GEKWAAK VAN PADDAS OP DIE AGTERGROND. 

9. SLANG : [MOND VOL KOS] Het die sweaters darem gepas, bras? 

10. HAROEN : Ja-nee, myne sit sommer lekker, Slang. 

11. OUGAT : Nommerpas, Slang, nommerpas! Maar hoekom het Slang dan vir my 

ŉ rooie gekoop? Ek likes nogal daai bloue van ou Klonkies. 

12. SLANG  : Ek wou nie dieselle colours vattie, man. Netou stry die bras weer oor 

wie het wie se sweater aan, en daai was in any case die enigste 

colours wat die chinaman gehad het. 

13. KLONKIES : Jy kan saam met my swop as jy wil, Ougat, hoekom ek likes nogal 

weer die rooie. 

14. OUGAT : Dis met ŉ korrek, gazie. Dit ís mos dieselfde size, of hoe? 

15. SLANG : Amal is large, ja. 
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1. HAROEN : Ek swop saam met niemand nie, my broer, ek hou van geel. Dankie, 

Slang. 

2. SLANG : Is orraait, bras, julle deserve daai. As dinge weer orraait lyk next 

week, da koop ek vir man-man ŉ jeans. 

3. OUGAT : Hosh! ... Dan kan ŉ man mos next Saterdag ŉ nxa cherrie gaan 

losslat daar in die lokasie…! 

4. SLANG : [LAGGEND] Jy sê da dowwel jy net, loverboy! ... Hei, Haroen, skink 

vir die brasse ŉ dop daar man, hoe’s jy dan? Ek is seker die brasse 

is nou al lekker dors na daai vis en chips. Ek is self nou lekker vol geëet. 

5. HAROEN : Is ja! ... Eerste die biere en dán die kraantjie?... Of hoe wil julle dit hê? 

6. OUGAT : [LAG OPGEWONDE] Jy is die driver, gazie… Gooi nat! 

 BOTTELS EN BEKERS EN SKINKGELUIDE. DIE MANNE LAG 

VROLIK. KRUISDOOF MET WATER WAT KABBEL OOR KLIPPIES 

EN VOËLTJIES OP DIE AGTERGROND. 

7. HAROEN : [WEG, PROJEKTEER] Slang! ... Slang! 

8. SLANG : Hier’s ek!...Vir wat laat jy my so skrik, Haroen? 

9. HAROEN : [DOOF TOT OP MIK] Sorry, Slang, maar ek het nie vir Slang gesien 

nie. Die bosse is baie dig hier langs die rivier. 

10. SLANG : What kind? 

11. HAROEN : Nee, ek kom maar net vir Slang sê, daar is ŉ skelm wat daar by die 

shack uitgesteek het wat vir Slang wil sien. 

12. SLANG : Wie’s die skelm? 

13. HAROEN : Hy’t nie nog sy naam gesê nie, maar hy sê hy ken vir Slang. 

14. SLANG : Waar’s hy nou? 
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1. HAROEN : Hy sit daar voor die shack, in die son. 

2. SLANG : Saam met die brasse? 

3. HAROEN : Is ja, Slang… Maar ons is eintlik nou haastig, Slang, dis al amper 

nine o’clock. 

4. SLANG : Gaan julle lokasie toe? 

5. HAROEN : Is ja, Slang. 

6. SLANG : Gat julle nou weer julle kroon op daai shebeenqueens gat waste? 

7. HAROEN : [LAGGEND] Nee, ons het klaar wysgeraak, Slang. Ons vat nou net 

elkeen ’n thirty bucks saam. 

8. SLANG : Gedagtes, bra, gedagtes! Maak daai skelm wys waar ek sit. Sê hy 

moet hientoe kom. 

9. HAROEN : Is ja, Slang… Dan sien ons vir Slang vanmiddag. 

10. SLANG : Orraait! [TOT HOMSELF] Ek wonner wie’s die skelm wat sê hy ken 

vir my? En hoe weet hy nogal lat ek hier bly? Ek beter my maar reg 

hou, want ’n man kan nie trust’ie… [SKIELIK OPGEWONDE] Daar’s 

hy! My eerste byt vir die oggend!... Kom, kom, moet nou nie vir jou 

kom stanne astrant hou hier nie… Stadig… stadig… So-ja… Jislaaik, 

ma jy’s darem klein, jong! Ek sal vir jou ma trug in die water moet 

gooi, solat jy jou ouer broers en susters kan gat roep en hier na my 

toe stuur… Wag, laat ek net gou die hoek uit jou mond uit kry. So-ja, 

gat swem maar weer verder, en kom trug as jy grotere is, nê? 

11. BALLIE : [WEG] Hoe lyk dit dan vir my jy práát nou al met die visse, Boeta? 

Was ek dan só lank weg? 

12. SLANG : [OORSTELP] Ballie?... Issit rerag jy?... Kom hier, man! ... Jislaaik! 
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1. BALLIE : [DOOF TOT OP MIK] Dis rerig ek ja… Hoesit, Boeta? 

2. SLANG : Jô-jô-jô… [OMHELS HOM] What a surprise! 

3. BALLIE  : [PRAAT MOEILIK] Stadig, Boeta, jy druk my wind uit… Los my nou. 

4. SLANG : Ek kan dit noggie glo nie, man! Ek is bly om jou te sien. What kind 

dan, het jy escape? 

5. BALLIE : [LAG EN HOES DEURMEKAAR] Nee man, hulle het my vrygelaat. 

6. SLANG : Hoe’t dít gebeur? Jy’t dan vyf jaar gekry vir daai moord. Jy was 

noggie eers ’n volle twee jaar da binne nie. 

7. BALLIE : Ek is siek, Boeta… TB… 

8. SLANG : What kind? Ek is sorry om te hoor, Ballie. Rêrag baie sorry…  

9. BALLIE : Thanks, Boeta… Ja, ek is een van die ouense wat op siek parole vrygelaat 

is. Maar nie nét omdat ek siek is nie, hulle sê ek is ’n model prisoner. 

10. SLANG : [LAG GEFORSEERD] Model prisoner?.... Jý? 

11. BALLIE : Dis waar. Ek het nie meer wind vir almal die wrongs nie man. Ek het 

dan die meeste van my tyd daar in die tronk se hospitaal gelê. Kan jy 

dan nie sien hoe maer is ek nie? 

12. SLANG : [HARTSEER] Ek het dit ge-note, ja. First time toe ek jou sien, en toe ek jou 

hug, het ek gevoel lat jy is net vel en been. Kom, sit hier op my stoeltjie. 

13. BALLIE : [KREUN AS HY MOEITEVOL GAAN SIT] Dankie, Boeta. [POUSE] 

So, ek sien jy vang maar nog altyd vis op ’n Saterdagoggend? 

14. SLANG : Soos hulle sê, old habits never die. 

15. BALLIE : En daar is nog nie ŉ lady in jou lewe nie, Boeta? 

16. SLANG : [LAG] Nee, noggie man. Ek dink dis seker al die tattoos in my gesig 

wat hulle bang maak… [OORGANG] Wanneer het jy uitgekom? 
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1. BALLIE : Vanoggend, six o’clock. 

2. SLANG : En jy kom nóú eers hier aan? Is seker nou al past nine. 

3. BALLIE : Ek het eers daar by auntie Rose gaan inloer. 

4. SLANG : Issit? En wat het sy toe weer te sê gehad? Toe ek mos laas uit die 

mang uit gekom het, het sy mos gesê ek kannie da by haar plek bly 

nie, want sy’s bang ek gat haar kinders tronkmaniere leer. 

5. BALLIE : Sy het weer vanoggend vir my vertel, sy is bang ek gaan almal in die 

huis aansteek met die TB. En ek het nie eers daar gegaan om 

blyplek te soek nie. Ek het maar net gaan groet, en vir haar vertel dat 

ek nou weer ŉ vry man is. 

6. SLANG : En om te dink daai is onse enigste auntie wat nog lewe. Ons is haar 

eie suster se seuns! ... Maar nou ja, is ook seker maar onse eie skuld 

lat die family niks meer met ons te doen wil hê nie. 

7. BALLIE : Wie is die ouense daar by die shack, Boeta? 

8. SLANG : Is sommer ŉ paar skelms wat ook maar hier oppie tip kom skarrel 

het. Seker net so twee weke agter die boere jou hier kom mang het, 

het twee van hulle hier uitgesteek. Daai vet een en daai kleintjie. 

9. BALLIE : Toe trek jy hulle sommer in? 

10. SLANG : Hoekô dannie? Ek is alleen, en ek sien dan hulle likes om te krap. 

Maar ek het hulle sommer daai eerste dag wysgemaak om te sê, hier 

word nie net kom krap’ie. Hier vra jy vir mý of jy kan kom krap… 

Hulle was ook kind of reject deur hulle families, toe offer ek hulle ŉ 

job en ŉ blyplek. 
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1. BALLIE : Ek het hulle stoekas gesien. Al drie s’n is nogal op die voorarm  

uitgechub… Hulle is almal Sesse! 

2. SLANG : Sien jy? ... Maar die eerste dag wat ek daai tattoos op hulle voorarms 

sien, het ek net vir myself gesê, ek gat’ie allow lat ŉ paar Sesse my 

brood hier kom wegdra nie… Never! 

3. BALLIE : Nou waar kom die derde een dan vandaan? 

4. SLANG : O, daai lange? Nee, hulle het mos amal saam gemang. Die anner 

twee het hom een Sondag gat visit, en sommer wysgemaak waar 

hulle nou operate. Toe hy uitkom, het hy sommer straight hientoe 

gekom en my kom vra of hy nie ook maar hier kan kom lam’ie. Dís 

hoe hy dan hier beland het. Ma hy’s harregat man! Ek hou hom dop! 

5. BALLIE : Is dit daai een met die rooi sweater? 

6. SLANG : Is hy daai, ja. 

7. BALLIE : Trust jy vir hulle, Boeta? 

8. SLANG : Ballie, jy weet jouself, ek het nog nooit ŉ anner skelm getrust’ie. 

Especially nie ŉ Ses nie. 

9. BALLIE : Wat is die hardegat een se naam? 

10. SLANG : Klonkies. 

11. BALLIE : Wil jy hê ek moet hom uitsort? 

12. SLANG : Hô hô hô, Ballie! Los daai goeters vir my. Jy’s nou ŉ siek man. 

13. BALLIE : Nee, ek meen maar… Boeta moet net praat. 

14. SLANG : Kyk hiesa, Ballie, die dag toe Mams afsterwe, was haar laaste 

woorde aan my: Belowe my jy sal agter Ballie kyk… En ja, ek hét 

haar belowe. 
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1. BALLIE : Ek verstaan wat jy sê, Boeta, maar om daai jong uit te sort, is gou! 

2. SLANG : Lossit, Ballie. Die laaste keer wat die boere jou hier kom mang het, 

kon ek niks doen nie, oorlat hier te veel witnisse was wat gesien het 

hoe jy daai skelm sat gesteek het. Maar ek gat’ie laat daai weer 

gebeur nie. Ek wil nou my promise wat ek aan Mams gemaak het, 

nakom. 

3. BALLIE : Ek appreciate daai, man. But ek meen maar, ek is mos nie meer ŉ 

laaitie nie, (en ek het ook nie my nommer…) 

4. SLANG : [ONDERBREEK] Ek sê nie jy is nog ŉ laaitie nie, Ballie, en ek weet jy 

is ook ŉ Ag, but just allow me to keep my promise, asseblief man. 

Heel eerste, moet jy gesond raak. Het jy pille? 

5. BALLIE : Hulle het my ŉ maand se supply gegee. 

6. SLANG :Good! ... Klere saamgebring? 

7. BALLIE : Ek het my jersey daar in die shack gelos. 

8. SLANG : Okay, los die res vir my. 

9. BALLIE : Ek wil nie op jou nek kom lê nie, Boeta. Ek wil werk net soos die 

ander ouense werk. 

10. SLANG : Okay, werk sal jy werk, ma jy sal nie nou al in die vullis kan krap’ie. 

So, vir jou het ek ŉ special job. Maar daar is nou net een ding wat jy 

sal moet onthou. Ek het vir die brasse vertel om te sê, my broer is dood. 

11. BALLIE : Auw, maar jy is darem haastig, Boeta…! 

12. SLANG : [LAG] Wat meen jy haastig? Ek het mos geweet time to come gát jy 

uitsteek, en dan wil ek nie hê enigeen moet weet ons is broers’ie. 

Sien jy? 
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1. BALLIE : Ek sien ja. So, wat is die special job?  

2. SLANG : Wag, laat ek net gou my fishline oprol, da gat maak ek vir jou ŉ 

lekker beker koffie, en da vertel ek jou. Die main ding wat jy eerste 

sal moet leer, is om my nie Boeta te noem’ie. Jy noem my Slang, net 

soos die brasse my noem. 

3. BALLIE : Sure, ons kan seker maar try. 

4. SLANG : Right, kom ons gooi. 

 MUSIEKBRUG. DOOF NA KNETTERENDE VUURTJIE MET 

KWAKENDE PADDAS OP DIE AGTERGROND. 

5. KLONKIES : Die is nogal die eerste Saterdagaand wat ek so moeg voel. As ons 

nou nie so lekker hier by die vuur gesit het nie, het ek al lankal gaan slaap. 

6. OUGAT : Onse nuwe gazie is nogal stil daar binne in die shack. [OORGANG] 

So, Slang ken hom glad nie? 

7. SLANG : Van g’n kant af nie. Al wat ek weet, is lat sy naam is Ballie, en lat hy 

saam met ŉ bra van my gemang het. Daai bra het hom na my toe gestuur. 

8. KLONKIES : Ken ons die bra van Slang? 

9. SLANG  : Ek doubt dit. Julle het mos in Bosdam se tronk gelê, en ons kom van 

Vlakspruit af. Maar da moet brasse in Bosdam wees wat hom ken, 

want hy het vir twee jaar da gesit. 

10. OUGAT : Wat is sy naam, Slang? 

11. SLANG : Woelag. 

12. HAROEN : [LAG DRONKERIG] Ish ja! ... Hy’sh sheker ŉ woelige hond. 

13. SLANG : Haroen, jy’s gesuip! Voetsek! Jy praat’ie so van daai man nie. 

Woelag kap vir jou op soos stukkies biltong. 
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1. HAROEN : Shorry, Shlang, ek hettie so gemeen nie. 

2. SLANG : Hoekom is Haroen da so gesuip en julle twee is glad’ie so dronk’ie? 

3. OUGAT : Slang ken mos, die gazie is mos maar baie lig op petrol. En hy het 

ook nie daar by ons gesit nie. Hy het daar saam met ŉ paar lai-lai 

meide gesit en suip. 

4. KLONKIES : Ja, en enige tyd dan gee een van hulle die ou net so ŉ ligtige 

soentjie, en dan kóóp hy maar net weer! [LAG BAIE LEKKER] 

5. HAROEN : Nee, moet’ie so lieg nie, ou Klonkiesh. Daai cherriesh het ook wyn 

gekoop man. 

6. SLANG : Issie ŉ wonner lat jy so oorlams gesuip issie… Wag, laat ek gou gat 

kyk of ou Ballie al slaap. 

 MUSIEKBRUG. KRUISDOOF MET DIE BEDRYWIGHEDE VAN DIE 

STORTINGSTERREIN. 

7. SLANG : [SKREE] Klonkies! ... Klonkies! 

8. KLONKIES : [WEG, SKREE] Ja, Slang? 

9. SLANG : Kô gou hier! 

10. KLONKIES : [DOOF HAASTIG TOT OP MIK] Ja, Slang? 

11. SLANG : Kyk hiesa, ek wil hê jy moet vir Ballie kliniek toe vat vir sy pille, while 

dit nog vroeg is. Ek dink’ie die kliniek sal nou al so vol wees’ie. Hy’s 

ma nou eers drie weke hier by ons, en daai maand se supply wat hy 

van gepraat het, is al weer op. 

12. KLONKIES : Maar ou Ballie kan dan nie loop nie, Slang. 

13. SLANG : That’s why wat ek wil hê jy moet hom met die waentjie wegvat. 

14. KLONKIES : Orraait, Slang. 
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1. SLANG : Gat sê gou vir die brasse hulle moet maar solank alleen aangaan. 

2. KLONKIES : [DOOF WEG] Orraait, Slang. Ek bring sommer die waentjie ook! 

3. SLANG : Gedagtes, bra! [KOM DIE SHACK BINNE] Ballie, is jy wakker? 

4. BALLIE : [SWAK] Ja, Boeta. 

5. SLANG : Kom ek help jou op. Trek sommer die warm jacket wat ek vir jou die 

weekend gekoop het, bo-oor jou jersey aan. 

6. BALLIE : [STEUN] Dankie, Boeta. 

7. SLANG : Hoor hiesa, Klonkies gat jou met die waentjie kliniek toe vat. So, die’s 

jou opportunity. Jy’s mos wys, ek depend op jou. 

8. BALLIE : Moenie worry nie, Boeta, los hom vir my. 

9. SLANG : Good! ... A! Hier kom hy nou. 

 PIEPGELUID VAN DIE WAENTJIE SE WIELE DOOF TOT BUITE SHACK. 

10. KLONKIES : [VAN BUITE DIE SHACK] Hiesie waentjie, Slang! 

11. SLANG : Good! ... Kom vat gou die kombers en gaan sit dit oppie waentjie. Da 

kom help jy my om vir Ballie op die waentjie te lig. 

12. KLONKIES : [KOM DIE SHACK BINNE] Ek sit sommer een van daai cardboarde 

onder die kombers. 

13. SLANG : Gedagtes bra, gedagtes! … Ballie, het jy jou kliniek card? 

14. BALLIE : Dit moet hier in my agtergatsak wees. 

15. SLANG : Wag, laat ek voel… Ja, hiesit. 

16. KLONKIES : Ek het sommer die waentjie hier voor die deur getrek, Slang. 

17. SLANG : So’t ek gesien, my bra! Right, sit nou jou een hand agter Ballie se 

rug, en die anner hand onner sy boude. 

18. BALLIE : [KREUN EN STEUN TUSSENDEUR] 
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1. SLANG : Vang nou my hande vas… Right, saam nê? Op drie. One, two, three! 

... Daar’s hy! Move nou net so… Sak nou stadig om by die deur uit te 

kom… Sak nog… Daar’s hy! 

2. KLONKIES : So-ja… Orraait, ou Ballie, daar gaan ons, my broer. 

 MUSIEK OP EN KRUISDOOF MET DIE GEPIEP VAN DIE 

WAENTJIE SE WIELE OP DIE TEERPAD. 

3. BALLIE : [HOES] Dankie, Klonkas. Ek appreciate dit, broertjie. 

4. KLONKIES : [ASEM JAAG BIETJIE] Nee, dis niks, ou Ballie. Jy is mos siek, man. 

5. BALLIE : Ek het jou klaar uitgecheck. Jy is nogals ŉ orraaite bra. Hoe lank is jy 

nou al saam met die ouense hier? 

6. KLONKIES : Omtrent so… nege of tien maande. 

7. BALLIE : En hoe sien jy die ouense? [HOES WEER] 

8. KLONKIES : Nee, hulle is orraait . 

9. BALLIE : Weet jy, die is nogals die eerste keer wat ons twee die kans kry om 

lekker te kan chat. 

10. KLONKIES : Is so, ou Ballie. Maar jy slaap mos maar meeste van die tyd omdat jy 

siek is, en ek kan mos nie ŉ siek man gaan wakker maak net om te 

wil gesels nie. 

11. BALLIE : Maar jy sê die ouense is darem orraait, broertjie? Ek vra maar, want 

ek weet mos nie hoe welcome ek hier by die ouense is nie. 

12. KLONKIES : Ou Ballie, moet jy nie vir jou worry oor daai nie. Jy is mos nou een 

van ons. En nog ŉ ding, Slang is vol van jou, my broer. 
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1. BALLIE : [HOES WEER] Ek ken nie eintlik vir Slang nie. Dis maar Woelag wat 

gesê het ek moet so ŉ bra kom opsoek, want hy sal ŉ way maak vir 

my hier buite. 

2. KLONKIES : Nee, Slang is orraait, hy het vir ons almal ŉ way gemaak. 

3. BALLIE : Ja, maar hy lyk dan vir my na ŉ bra wat… ek meen maar… Ek kan 

miskien verkeerd wees, maar… Nee wag, kom ons los dit maar 

liewerste daar, broertjie. 

4. KLONKIES : Jy hoef nie om te worry nie. Jy kan maar praat, my ma se kind. Ek is 

nie nog ŉ ou wat stories loop en oorvertel nie. 

5. BALLIE : Daai is die way wat ek jou gesien het, broertjie. Jy is rerig ŉ duidelike bra. 

6. KLONKIES : Nou hoe het jy dan vir Slang opgesom? 

7. BALLIE : [HOES] Ek meen maar, ou Klonkas, dié shipment wat julle elke dag 

uitkrap… hoe benefit julle daaruit? Ek meen… is dit darem 

worthwhile? 

8. KLONKIES : Well… Ons éét elke dag. Al is dit nou maar meeste van die tyd pap 

en koffie. Maar Vrydaesaande kry ons miskien vis en chips of elkeen 

ŉ streetwise two en rolls. 

9. BALLIE : Ja, maar kap hy darem af saam met julle?... Ek meen… zakwise? 

10. KLONKIES : Ons kry darem elkeen ŉ eighty bucks elke Vrydagaand. 

11. BALLIE : Eighty bucks? Daai meen te sê, julle maak nog nie ŉ lekker profit hier 

op die tip nie. [HOES] 

12. KLONKIES : Wat praat jy, ou Ballie? As jy gesond is, gaan jy self sien wat ons in ŉ 

dag se tyd hier uitkrap. Dis ysters, dis cardboards, dis beeldjies…  

13. BALLIE : Nê? 
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1. KLONKIES : Ja…! Sometimes kassies, spieële. En dan wil ek nie eers práát van 

die koper en aluminium nie. Dáái’s eintlik die zak! 

2. BALLIE : Nou praat jy mos van kroon, broertjie! [HOES] 

3. KLONKIES : Exactly! ... Maar daarvan sien ons niks!  Niemand weet regtig wat 

Slang elke week optel nie. Daai is ŉ secret, want hy vat daai 

shipment alleen weg. Dan bring hy likely vir elkeen ŉ something. 

4. BALLIE : Something soos wat? 

5. KLONKIES : Dis miskien van daai cheap jeanse daar by die chinaman, of ŉ 

sweater, of ŉ keppie. Something soos daai. En die kraantjie bly nie 

agter nie, nee! Daai is net om die gents happy te hou sodat hulle net 

kan sak as dit gesak moet word. 

6. BALLIE : En julle except dit ook maar net so? [HOES] 

7. KLONKIES : Wat kan jy maak, ou Ballie? 

8. BALLIE : Ek sal liewerste my eie ding kyk, dan weet ek at least ek kan meer 

zak maak. 

9. KLONKIES : Ja, maar dan moet jy vir jou wégvat van die tip af. Slang sal jou mos 

nie net so los dat jy jou eie ding hiér kom kyk nie. Hy sê al klaar die is 

sý tip die. 

10. BALLIE : Nê? ... In daai case, dan werk ek vir hom, maar ek sorg dat ek elke 

dag my shipment eenkant hou. Hy hoef mos nie daarvan te weet nie. 

11. KLONKIES : Jy meen, my ma se kind, jy sal so ŉ ding dala? 

12. BALLIE : Ja, ek sál so ŉ ding doen, broertjie! [HOES] 

13. KLONKIES : Serious, ou Ballie? 
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1. BALLIE : Jy moet een ding weet, ou Klonkas. Dit kos ŉ skelm om ŉ skelm te 

vang, en ek is nie van plan om my hele lewe lank vir ŉ ander man te 

werk nie… Nee, broertjie. 

2. KLONKIES : Fairpraat! Een ding kan ek sien… Ek en jy gat nog die pak slat hier 

op die tip, my ma se kind. 

3. BALLIE : Wat maak dan nou vir jou sê dat ek en jy gaan nog baie geld maak 

hier op die tip? Jy weet mos dis impossible solank as wat Slang met 

ŉ ysterhand regeer. [HOES] 

4. KLONKIES : Weet jy wat maak vir my so sure? Jý, my ma se kind, jý! ... Hoekom, 

ek kan mos sien dat jy is ŉ ou van gedagtes. Die ander skelms is ŉ 

bietjie bang, man. 

5. BALLIE : Bang vir wat? 

6. KLONKIES : Vir dié gedagtes… Toe ek met dié idea by hulle gekom het, was hulle 

totally op hulle nerves. 

7. BALLIE : O, jy hét darem al so iets geconsider? 

8. KLONKIES : Lánkal, my ma se kind! Maar ek kan mos nie so ŉ ding alleen dala 

nie. Daai manne kan my miskien piemp, en dan?... Dan is dit nag! 

9. BALLIE : Maar jy moet mos die ding vir hulle clear gemaak het, en so sal jy vir 

hulle makliker kan ingetrek het. Ek meen maar, daai’s wat ék sou 

gedoen het. [HOES] 

10. KLONKIES : Ou Ballie, weet jy, jy is amper soos ŉ ou wat my gedagtes kan lees. 

Daai is hoekom ek sê, ek en jy, ons gaan ŉ hell of a combination maak! 

11. BALLIE : Dit kán nogals happen, maar jy is te stadig, broertjie. Jy hassle te 

lank, en ek is ŉ ou wat sharp move. 
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1. KLONKIES : Wat meen jy ek is te stadig? Laat ek jou maar sommer one time 

volmaak, ou Ballie… Dié operation is lankal in progress! 

2. BALLIE : Jy speel…! [POUSETJIE] Klonkas? 

3. KLONKIES : Hoe sien jy dan vir my, hû? Ek het die ding begin nét voor jy hier 

uitgesteek het… En jy moet sien hoe lyk die shipment nou al. ŉ 

Halwe sak koper, én ŉ halwe sak aluminium! 

4. BALLIE : Aag, jy skiet my nou sommer ŉ kaart, broertjie. 

5. KLONKIES : Jy sal maar net volraak, ou Ballie. 

6. BALLIE : En wat as Slang miskien op die shipment afkom? Wie gaan dán manstaan? 

7. KLONKIES : Hoé dink jy gaan hy op dit afkom? Nee, my ma se kind! Slang kan 

maar vergeet. En ek glo ook nie die gents gaan piemp nie, hoekom, 

hulle is mos involve in die profit. 

8. BALLIE : Solank julle dit net nie naby die shack stoor nie. [HOES] 

9. KLONKIES : Só agter die klip sal ek mos darem nooit wees nie, man! 

10. BALLIE : Jy moet een ding weet, ou Klonkas… Slang move orals, en ek glo 

nie daar is ŉ safe plek daar nie. 

11. KLONKIES : Aag, daai het ek al lankal uitgefigure, my ma se kind. Sien jy daai 

lang gras daar onder langs die riviertjie? 

12. BALLIE : Ja? [HOES] 

13. KLONKIES : Nou daar is mos net modder. Niemand gaan daarso nie, man. Daar 

sak jy weg tot ver bokant jou enkels, en die gras cover amper tot bý 

jou boude! 

14. BALLIE : [GROOTOOG] Dis dan reeds daar waar Slang gaan visvang, ou 

Klonkas…! 
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1. KLONKIES : Nooit gesien nie, man! Ek weet exactly waar Slang likes om af te 

koel, en daai twee sakke staan verder op van waar Slang altyd sit. 

Soos ek nou net vir jou gesê het, niémand gaan daar nie. 

2. BALLIE : Nou hoe gaan jy daai sakke daar wegkry, en wanneer? 

3. KLONKIES : Die moment altwee sakke vol is… En moenie vergeet nie, ék is die 

man wat in die week scrapyard toe gaan. Daai twee sakke druk ek 

sommer ónder die cardboarde en ysters in. 

4. BALLIE : Jy sal mos darem seker nie vir my vergeet nie, broertjie? 

5. KLONKIES : Auw, ou Ballie, hoe sien jy dan vir my, my broer? Jy’s dan wys ek is 

vol van jou! 

6. BALLIE : Sure, broertjie… Ek was reg, man. Ek het sommer van die begin af al 

gesien jy is ŉ duidelike bra! 

 MUSIEK OP EN X-DOOF MET KABBELENDE WATER EN 

VOËLTJIES OP DIE AGTERGROND. 

7. SLANG : Is jy darem comfortable, Ballie? 

8. BALLIE : Hoe kan ek nog moan as jy klaar so baie moeite gemaak het, Boeta?  

Jy het die matrassie en kussing saamgebring, en die nuwe kombers 

wat jy gister gekoop het, is dan so lekker warm. 

9. SLANG : Ek sal gelikes het lat jy either nog in die kooi moes gebly het, maar 

nou kan ek ook nie waag om jou so alleen da in die shack te laat lê nie. 

10. BALLIE : Nee, ek is bly jy het my saamgebring. ŉ Man se liggaam raak net al 

swakker van die heeltyd so in die kooi lê. En nog ŉ ding, dis 

vroegmôre so lekker fresh hier langs die riviertjie. 

11. SLANG : Daai’s hoekom ek likes om hier te kom... 
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1. BALLIE : Sien jy? So, vir wat moet ek dan nou op ŉ Saterdagoggend in die 

kooi bly lê? Los daai storie, Boeta. [HOES ERGER AS TEVORE] 

2. SLANG : Ek dink nie ons moet nou wéér argue oor dieselle ding nie, maar ek 

sal jou nou móét by die hossie gaan inbook. En ek willie hê jy moet 

nou weer teen die kar skop nie. Jou gesondheid het rerag baie 

agteruitgegaan vanlat jy hier gekom het, en daai shack is glad’ie 

orraait  vir iemand wat so siek is soos jy nie. 

3. BALLIE : [HOES WEER ERG] Daar gaan ek ook maar net in die kooi lê, en 

dieselfde pille drink wat ek nou drink. 

4. SLANG : Ja, maar at least is da dokters en nurses óm jou, én jy slaap in ŉ 

regte building. Die shack is so goed jy slaap buite, en die 

klammigheid van die rivier en die stink ruike hier issie goed’ie. 

5. BALLIE : Ek is orraait, Boeta, solank as wat óns net by mekaar is. 

6. SLANG : Ja, ma ek is geworried oor jou. Ek wil hê jy moet completely gesond 

wees as ons move. That’s why wat ek try lat jy elke dag jou sop moet 

inkry, solat jy weer kan loop en die lewe enjoy. Verstaan jy, Ballie? 

7. BALLIE : Ek verstaan, Boeta, en ek appreciate dit alles, maar moenie so baie 

worry nie. Sometimes voel ek skoons skullag, want dit lyk amper vir 

my ek het net vir jou stress kom bring. 

8. SLANG : Hei! Ek willie weer hoor lat jy sulke gemors saam met my kom 

praat’ie, hoor jy? Assit’ie vir jou was’ie, het ek nooit uitgevind lat die 

klomp Sesse besig is om my in die rug te steek’ie. 
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1. BALLIE : Okay, okay, Boeta. Maak maar net sure dat hulle nie nog uitvind ek 

is die informer nie. Otherwise sal ek nie kan uitvind wat hulle next 

move is nie. 

2. SLANG : Los alles nou net so in my hande, Ballie. Jy’t ŉ kwaai job gedoen. 

3. BALLIE : Kan jy nou sien hoe important dit is dat ek hier moet bly? 

4. SLANG : Jou job is klaar, Ballie. Ek weet nou wat ek wou geweet het. Nou 

moet ons vorentoe kyk, want alles wat ek tot nou toe gedoen het, het 

ek gedoen vir ons twee se future. 

5. BALLIE : Maar nou wil jy my dan wegstuur? 

6. SLANG : Solat jy kan gesond word! [POUSE] Ek het jou meere nodig in die 

future as nou… Ek het klomp geld in die bank, Ballie, sommer ŉ 

lekker klompie geld. Hiesa lewe ons net van die cheap scrap. So, 

met daai geld gat ons nóg meere geld maak, sommer baie meer! 

7. BALLIE : Hoe? 

8. SLANG : Ek wil hê ons moet ŉ offsales opsit. Da supply ons amal die 

shebeens innie lokasie, én ons gat nog altyd aan met die 

scrapbesigheid. Nou dink jy nou ek sal alles daai alleen kan doen, 

huh?.... Of expect jy ek moet ma weer met ŉ klomp strangers koppel, 

wat my weer ŉ kop wil kom aansit, soos dié brasse? 

9. BALLIE : Nou wat wil Boeta hê moet ek maak? 

10. SLANG : Niks! Al wat jy nou moet doen, is om vir my te luister, okay? ... Ek 

book jou môreoggend vroeg by die hossie in, en in die meantime, gat 

ek hier aan soos altyd. 

11. BALLIE : En ek lê maar net daar in die hospitaal? 
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1. SLANG : Sien jy! Ma jy word gesond, en as jy uitkom, raak ek rid van die 

skelms, kry ŉ anner paar brasse om hier aan te gaan, en ons twee 

begin met die offsales… Hoe klink dáái vir jou? 

2. BALLIE : [IN TWYFEL] Sure, ons kan seker maar so maak. 

3. SLANG : Good! ... So, ons het nou klaar ge-decide, nê? Ons gat’ie weer 

hieroor praat’ie… En los af daai twee sakke in die gras. So gat hulle 

mossie suspect lat ek is wys van die hele move nie. 

 MUSIEKBRUG DOOF NA OGGEND IN SLANG SE SHACK. 

ONDER DIE DIALOOG, HOOR ONS DIE GEKRAAK VAN DIE BED. 

4. SLANG : [GAAP] Ballie, is jy wakker? Die brasse hettie gisteraand 

truggekom’ie. Seker weer van daai vuil meide da by die shebeen 

opgetel. Kom, laat ons twee maar hossie toe laain. [GAAP WEER] 

Kom, laat ek jou help aantrek, die son is al uit… Hei Ballie, kom nou 

man! … Eish, ma jy’s koud jong! Het jy da heelnag oopgelê? En dié 

bloed? Waar kom dít vandaan? ... Uit jou mond uit? So jy het nog lê 

en bloed spoeg ook vannag. Kom nou, Ballie man, word nou 

wakker!... Jong, ma jy’s da… Jy’s da stokstyf! 

 DRAMATIESE MUSIEK DOOF IN ONDER SPRAAK. 

5. SLANG : Ballie?... Ballie? ... Nee! ... Nee! ... Nee, Here! ... Nie Ballie nie! ... 

Nee-ee! [BEGIN HISTERIES SKREE EN HUIL]  Ballie! ... Ballie-ie! 

 MUSIEK DOOF NA V/G, HOU, EN KRUISDOOF MET DIE GEPIEP 

VAN DIE WAENTJIE SE WIELE OP DIE TEERPAD. 
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1. SLANG : [HUILEND] Ek is sorry Ballie, ek is sorry man! Ek het vir Mams ge-

promise lat ek agter jou gat kyk, ma ek het julle altwee ge-fail… Sien 

jy nou man, ek moesie na jou geluister hettie. Ek moes jou first time 

hossie toe gevat het, dan was’it  mossie nou vir my nodig om jou na 

die morgue toe te stoot’ie… En nou is alles wat ek tot nou toe 

gedoen het, verniet… Álles verniet! ... Ek het so baie planne vir ons 

twee gehad, Ballie, so baie… Maar nou het jy my alleen gelos… 

Alleen! ... Hoekom, Here? Hoekom?... Hoekom? 

 HARTROERENDE MUSIEKBRUG KRUISDOOF MET 

KNETTERENDE VUURTJIE EN DIE GEKWAAK VAN A/G PADDAS. 

2. KLONKIES : Jô, gents, môre is dit al twee weke wat ou Ballie dood is, maar ek 

mis nog altyd daai bra. Hy was nou siek van die begin af, maar een 

ding, hy was ŉ duidelike bra. 

3. SLANG : Hei, Klonkies, voetsek! Hou jou bek! Julle beter julle job reg doen van 

nou af. 

4. KLONKIES : Hoe meen Slang dan nou? Ons het mos maar nog altyd onse job reg 

gedoen. 

5. SLANG : Issit? ... Nou hoe is dit dan possible lat die mense hier oppie tip kan 

kom en my shipment kom jêp, huh? 

6. OUGAT : Watter shipment het hulle gesteel, Slang? 

7. SLANG : Wil julle nou vir my kom wysmaak om te sê, julle hettie nog ge-note 

lat die koper en aluminium is min nie, huh? 

8. KLONKIES : [ONGEMAKLIK] Hoe meen Slang… min? 
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1. SLANG : Hoe lank het dit altyd vir ons gevat om ŉ sak vol te maak, huh?... 

Één week! Hoe lank vat dit nou? Amper drié weke! Huh? ... What 

kind dan? 

2. KLONKIES : Miskien kom die shipment maar net stadiger deur, Slang, want ons 

sort dit elke dag nog net so uit soos altyd. 

3. SLANG : Moet nettie try om vir my vir ŉ apie te vattie, nê? En wat sê jy 

Haroen? Doen jý nog jou job reg? 

4. HAROEN : Ja, Slang. Slang weet mos ek sal nie nog allow dat die honne Slang 

se shipment hier kom wegdra nie. 

5. SLANG : Orraait bras, ons lossit da. Drink ma julle dop, ek gat nou slaap. 

6. HAROEN : Is ja, Slang. Ons gaan maar nog ŉ bietjie hier by die vuur lam. 

7. SLANG : Gat julle weer lokasie toe môre? 

8. OUGAT : Slang ken dan, ou Haroen se cherries wag elke Saterdag vir hom 

daar in die shebeen. 

9. HAROEN : Jy moenie speel nie, Ougat. Sê vir Slang hoe lyk jy en ou Klonkies se 

lywe… Scarecrows! 

10. KLONKIES : Hu-uh, Haroen, cut my uit, my ma se kind. Jy weet tog self, ek skiet 

maar heeldag pool. Ek het tog nie tyd vir daai wynvlieë nie. 

11. SLANG : Julle kan nou ma heelnag sit en stry oor wie het die lelikste meid, al 

wat ek weet, is lat ek nou gat slaap. 

 MUSIEKBRUG KRUISDOOF MET DANSMUSIEK EN A/G 

GEROESMOES IN SHEBEEN. 

12. HAROEN : Gaan jý vir die round betaal Ougat? Dan betaal ek vir die next round. 

13. OUGAT : Dis met ŉ korrek, gazie. 
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 BOTTELS EN GLASE WORD OP TAFEL NEERGESIT. 

1. HAROEN : Sien jy hoe kyk daai cherries hiernatoe? Once hulle sien ŉ man het 

biere op die tafel, dan wil hulle kamma net smile saam met jou. 

2. OUGAT : Is so, gazie. Laat ons nou net terug smile, dan storm hulle weer 

almal hier na ons se tafel toe. 

3. KLONKIES : Moenie na hulle kant toe kyk nie, gents. Vandag kan ons nie nog met 

meide lol nie, want ons sit met ŉ helse problem. 

4. OUGAT : What’s up, gazie? Jy klink serious. 

5. KLONKIES : Ek ís serious! 

6. HAROEN : Ouens, dis onse afkoeldag. Ons kan mos nie nóú van serious 

problems sit en worry nie. Hoe sê hulle altyd, laat ons drink en vrolik 

wees. [LAG LEKKER] 

7. KLONKIES : Ou Haroen, jy sal moet wakker skrik, my ma se kind. Los die laaitie 

gedagtes van jou. 

8. HAROEN : Wat meen jy dan nou met laaitie gedagtes, ou Klonkies? 

9. KLONKIES : Sometimes perform jy net soos ŉ laaitie. 

10. HAROEN : Auw, my broer, ons kom dan elke Saterdag shebeen toe om vir ons 

te kom enjoy, maar nou moet ek skielik hoor ek het laaitie gedagtes! 

Nee, my broer, moenie so gaan nie man! 

11. OUGAT : Hold it, gazies, waaroor gaan dit dan nou? 

12. KLONKIES : Lyk vir my julle het nie gisteraand vir Slang reg geluister nie, gents. 

13. HAROEN : Hoe meen jy ons hettie vir hom reg geluister nie? 

14. KLONKIES : Het julle gesien hoe aggressive was daai man? 
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1. HAROEN : Slang is maar net geworried oor die shipment nou stadiger loop as 

altyd, my broer. 

2. KLONKIES : Exactly! ... Hoekom dan nóú? Ons is al langer as vyf weke besig om 

onse eie ding te kyk, en hy het nooit van so iets note gevat nie. Net 

toe ek van Ballie praat, toe spring daai man sommer op sy perdjie. 

Nou wat sê daai vir jou? 

3. OUGAT : Slang het vir Ballie gelikes, gazie. Jy kan mos sien daai man is nie 

meer dieselfde Slang nie. 

4. HAROEN : Is ja. Hy lyk dan elke dag na ŉ ou wat hartseer is. 

5. KLONKIES : Hartseer vir wat? Hy ken dan nie vir Ballie nie, en Ballie het my self 

gesê, hy ken ook nie vir Slang nie. 

6. OUGAT : Weet jy wat check ek, my gazie? Miskien remind ou Ballie vir Slang 

van sy eie broer. 

7. HAROEN : Is ja. Slang het mos al lankal vir ons vertel van sy broer wat dood is. 

8. OUGAT : En check maar net hoe’t hy vir Ballie getreat. Elke dag het hy sy sop 

gekry, en in die aande het Slang skoons sy bors en rug uitgesmeer. 

9. KLONKIES : Jy was ook al siek, ou Haroen. Het jy miskien sop gekry? Het jy ŉ 

nuwe, warme jacket gekry? Het jy ŉ nuwe kombers gekry? Sê my! 

10. HAROEN : Nee, maar ek het mos nie TB nie… 

11. KLONKIES : Ek gaan julle nou een ding vertel, gents. Dáái twee skelms het 

mekaar geken! 

12. OUGAT : Dink jy so, gazie? Nou vir wat sal hulle dit dan vir ons wegsteek? 
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1. KLONKIES : Dít sal ek nie weet nie, maar al wat ek vir julle kan sê, is dat Slang 

weet wat gaan so according die shipment ... Daai kan ek julle 

guarantee! ... Ballie het hom volgemaak! 

2. HAROEN : Hoe kan Ballie hom vertel het, my broer? Hy’t dan self nie geweet 

wat klap so nie. 

3. KLONKIES : Ballie het geken van die hele scheme, gents … Ek het hom 

volgemaak, want ek het hom getrust. 

4. OUGAT : Moenie speel’ie, gazie! 

5. HAROEN : Slang gaan ons mos vrek maak, my broer. 

6. KLONKIES : Of course! ... Slang is ŉ Ag! 

7. HAROEN : Nee, dan gaan ek my maar either wegvat, my broer! 

8. KLONKIES : Waantoe? Jy is dan hoeka op daai tip omdat jy nowhere het om te 

gaan nie. 

9. HAROEN : Nou wat gaan ons dan maak? 

10. KLONKIES : Daar is net een ding wat ons kán maak. 

11. HAROEN : Wat? 

12. KLONKIES : Eliminate vir Slang! 

13. HAROEN : Wat?... Nee, my broer! ... Jy kan mos nooit wáág om daai man te wil 

eliminate’ie! Is jy dan nou besig om van jou kop af te raak, ou 

Klonkies! 

14. KLONKIES : Otherwise gaan hy vir óns eliminate! 

15. OUGAT : Die is mos ŉ helse situation, gazies! 

16. KLONKIES : Onthou net een ding, gents… Attack is the best way of defence. Ons 

sal maar net moet vaskyk, daai’s al… Wat sê julle? 
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1. OUGAT : Kyk hier, ou Klonkies, as dit moet happen, dan moet dit maar net 

happen. Ek is in any case ook al lankal gatvol om vir ŉ mpata gevat 

te word, want ek het nie in die tronk saam met hom geslaap nie. Ek 

is mos darem ŉ Ses! 

2. HAROEN : Is ja! 

3. KLONKIES : Dan dala ons vanaand, gents! Ons dala volgens die nommer! ... Hosh! 

 DRAMATIESE MUSIEKBRUG DOOF NA DIE SHACK, MET DIE 

SINKDEUR WAT OOPGESKOP WORD EN HARD VAL. 

4. SLANG : What kind, bras? Hoekom trap julle die deur oop? Is julle dan mal gesuip? 

5. KLONKIES : Wat praat jy van mal gesuip? 

6. SLANG : What kind dan nou, Klonkies? 

7. OUGAT : Ons het geland! 

8. SLANG : Ma julle het nog nooit so laat op ŉ Saterdagaand hier uitgesteek en 

my so violently kom disturb’ie. What kind dan vanaand? En die 

messe?... Hoekom staan julle al drie dan met messe in julle hande? 

Julle’s gesuip, nê? 

9. KLONKIES : [SKREE] Dala, gents! 

10. OUGAT : Hosh! 

11. SLANG : [KREUN VAN PYN] Hei, Ougat, vir wat steek jy my? 

12. KLONKIES : [SKREE WEER] Dalaaa! 

13. SLANG : [PANIEKBEVANGE, IN PYN] What kind, bras? Vir wat steek julle my so? 

 ONHEILSPELLENDE MUSIEK DOOF IN ONDER SPRAAK EN 

TERWYL GOETERS VAL EN BOTTELS BREEK. 

14. SLANG : [DOOF WEG, KRETE VAN PYN] 
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1. OUGAT : Keer hom, daar hol hy! 

2. KLONKIES : Moenie dat hy wegkom nie! 

3. HAROEN : Is jaaa! 

4. KLONKIES : [PROJEKTEER] Steek hom, Haroen, hy’t geval! 

5. OUGAT : Die hond is nogal vinnig weer op sy voete ... Jaag hom, gazies, jaag 

hom! Ons kan nie laat hy escape nie! 

6. KLONKIES : [PROJEKTEER] Hy hardloop rivier se kant toe. Dalaaa! 

7. HAROEN : Jy’t geval vir die laaste keer, Hond! ... Vat so, jou Ag! 

8. KLONKIES : Dala, gents! Dala one way, moenie ophou nie! 

9. SLANG : [SMEKEND, SWAK, IN PYN] Bras … bras… Die Bybel sê… 

10. KLONKIES : [ONDERBREEK] Moenie nou kom praat van die Bybel nie, jou hond! 

11. HAROEN : Is ja! Toe ons vir jou moes ryk werk, toe ken jy nie van die Bybel nie. 

So, hier’s nog een vir jou… Vat so! 

12. SLANG : [KOM ORENT MET ’N DESPERATE BRUL EN VLUG VERDER] 

13. OUGAT : Hosh! ... Die hond is nogal taai, gazies, daar hol hy alweer! 

 PLONSENDE VOETSTAPPE KOM TOT STILSTAND. 

14.  : [ALMAL SE ASEMS JAAG] 

15. KLONKIES : Los hom, gents. Hy gaan nou te diep in die modder in, en die gras is 

nou al klaar kniediep hierlangs. 

16. OUGAT : Hy gaan in any case tog nie survive nie, gazies. Daai hond is sat! 

17. HAROEN : Is ja. En dis darem nou rerig te donker ook. Ek kan niks meer voor 

my sien nie. 
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1. KLONKIES : Fairpraat, gents, julle het gedala… En ek moet sê, ou Haroen, ek het 

vir jou ge-onderskat, my ma se kind. Ek dink jý het seker daai jong 

die meeste gatte gesteek. 

2. OUGAT : Ek weet darem nie so mooi van daai af nie, gazie, want enige tyd, 

dan druk ek vir hom sommer so drie skote op ŉ slag. Maar ek moet 

admit, ou Haroen is warm met die oukapie. Vanaand het ek nou 

regtig self gesien. 

3. HAROEN : Ek dink ou Klonkies het hom ŉ skoot in die nek ook gegooi. 

4. KLONKIES : [BAIE TEVREDE] Right gents, Slang is verdala… en ek bedoel 

regtig, verdala! 

5. HAROEN : Is ja. Ek stem saam, hy is ín sy glory! 

6. KLONKIES : Nou kan ons in peace onse eie ding kyk, hier op ónse tip. Niemand 

sal sy corpse in daai dik modder, hier in die lang gras kry nie. Hy kan 

daar lê en wegvrot, of die wilde diere kan hom kom opvreet. 

7. HAROEN : Is ja! 

 ONHEILSPELLENDE MUSIEKBRUG DOOF NA V/G, HOU, EN 

KRUISDOOF MET DIE BEDRYWIGHEDE VAN DIE STORTINGSTERREIN. 

8. OUGAT : Ou Klonkies, rerag, een ding moet ek vir jou sê, jy was allie pad reg 

gewees, my gazie. Slang het ons darem rerag vir sy skippies gevat. 

9. KLONKIES : En nóú, Ougat? Wat maak dan nou vir jou aan Slang dink? Daai jong 

het ek al lankal vergeet. Dit is mos darem nou al langer as twee 

maande wat hy al sat is. 

10. OUGAT : Nee, ek staan en kyk mos nou die skelm wat so vrylik staan en krap. 

Hy sou mos nooit daai reggekry het as Slang nog gelewe het nie. 
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1. KLONKIES : Slang het hom verbeel hy’s slim, Ougat. Maar hy het actually die 

mense wild gemaak. Kyk nou hoe werk ons saam met die mense. 

Húlle doen eintlik die meeste werk, ons moet net afvat. Soos dié 

nou… Haroen, check daai skelm daar langs jou, hy het ŉ stuk 

koperpyp in sy hand. 

2. HAROEN : [EFFE WEG] Hei jy, gee daai pyp hier. 

3. MAN : [EFFE WEG] Vir hoekom? Die’s my pyp die. 

4. HAROEN : Jy kom nie hier op dié tip sê wat is joune en wat is nie joune nie! Gee 

daai pyp hier en laain! 

5. MAN : Ek moet die pyp vir jou gee en laain? Jy’sie reg’ie, ou grote. 

6. HAROEN : Hei, jou ma se…! [KLAP DIE MAN] 

7. MAN : Vir wat klap jy vir my? Wie’s jy? Ek slat vir jou vrek met die pyp. 

8. HAROEN : O, jy’s ŉ clever? Wag laat ek gou vir jou wys wat maak ek met 

clevers… [HAAL MES TE VOORSKYN] Hier hol hulle! 

9. MAN : [KREUN VAN PYN] Jy, jou vark! Jy steek my mos nou verniet! Dié 

pyp het ek self daar oop gekrap, en dis myne. Jy dink seker ek moet 

skuil vir jou, net because jy het ŉ mes in jou hand. Ons kén van mes, 

man! 

10. HAROEN : Jy kom vat my koper hier op my tip, en dan is jy nog sterkgevreet 

ook. As jy dan so ken van mes, maak wys! Laat ons gou volraak, jou 

hond! ... Hier’s hulle! 

11. MAN : [KREUN VAN ERGER PYN, DOOF WEG] Jy steek my weer! ... Nou 

gaan jy sien! 
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1. HAROEN : [LAG] Wat sien? ... Jy hardloop dan weg?... [PROJEKTEER] Wat 

gaan ek sien, hû…? [LAG] 

2. MAN : [WEG, PROJEKTEER] Jy sal sien jy, vet vark! Ons gaan backspien 

vir jou! Jy gaan vrek jy, ek promise vir jou, jy gaan vrek soos ŉ hond 

jy! 

3. HAROEN : [DOOF EFFE WEG, PROJEKTEER] Jy kan maar jou bek warm 

praat, maar ek sê vir jou, as ek jou weer hier sien, dan gaan jý vrek. 

4. KLONKIES : [ROEP AGTERNA] Los hom, Haroen. Moenie agter hom aan 

hardloop nie, my ma se kind. Daai is ŉ waste of time. Jy kan mos 

sien hy is ŉ coward. 

5. OUGAT : Daai hond was gister ook hier, gazie, maar hy was nie alleen nie. 

Daar was twee ander skelms ook saam met hom gewees. 

6. KLONKIES : So, dis hoekom hy kan sê, óns gaan backspien. Hy gaan nou seker 

sy trawante volmaak, en met ŉ grudge terugkom. 

7. OUGAT : Hulle maak hulle laat. Wat, dink hulle nou ons gaan staan en kyk hoe 

hulle ŉ gazie van ons hier uitmekaar uit kom steek? 

8. HAROEN : [DOOF UITASEM TOT OP MIK] As ons vir hulle gaan los, laat hulle 

hier kom maak en doen wat húlle wil, dan vat hulle een van die dae 

oor hier. 

9. OUGAT : Jy’s reg, gazie. Ons kan nie daai allow nie. 

10. KLONKIES : Jy sê jy trek nie meer terug nie, my ma se kind. Ek sien jy slat hom 

sommer twee skote. 

11. HAROEN : Ek gaan hom weer kool, my broer. Ek ken nou sy gesig, en ek het 

gesien hy hardloop daar tussen die bosse in. 
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1. OUGAT : En ek het reeds lanklaas iemand genaald, gazies… So, hulle moet 

weet, ek is lus vir hulle. My oukapie kan nie so lank honger ly nie. 

2. KLONKIES : Nou wat nou van die koffie? Daai skelm het nou nie net 

weggehardloop met onse koperpyp nie, hy het sommer onse koffie 

break ook kom spoil. 

3. HAROEN : Moenie worry nie, my broer, ek gaan nóú daai koffie maak en dan 

gaan ek julle roep. Daar ís mos nog genoeg paraffien oor vir die 

primus stove? 

4. KLONKIES : Ja, daar is nog meer as ŉ halwe bottel oor, my ma se kind. 

5. HAROEN : Is ja, laat ek dan maar so gaan maak, voor jy netou ŉ heart-attack 

kry oor daai lekker koffie van my, ou Klonkies. [LAG] 

6. OUGAT : [LAG OOK] Wat het jy dit nou weer anderdag genoem, gazie? 

Haroen se black sweetness! 

7. HAROEN : [DOOF WEG, LAG LEKKER] 

 KLONKIES EN OUGAT KRAP VERDER TUSSEN DIE VULLIS. 

8. KLONKIES : [AAN ’N VROU] Sorry, Ma. Gee maar net daai stukkie aluminium 

hierso, asseblief. Ma weet mos dit behoort aan ons, nê? 

9. OUGAT : Gee die blompot vir haar, gazie, ons gaan dit tog nie gebruik nie. 

10. KLONKIES : Jy is reg, my ma se kind, laat ons trade saam met haar, dan gaan sy 

mos darem nie so ‘blind’ check van ons nie. 

11. OUGAT : Kyk die battery, ou Klonkies. Sal dit werk op daai wireless van ons? 

12. KLONKIES : Daai is ŉ outydse ding, Ougat, en daai radio van ons werk mos met 

torch batteries. Sien jy hoe het die acid al daar uitgeloop? 

13. OUGAT : A ja, ek is wys, my bra...  
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1. KLONKIES : [AAN VROU] Ma, hier is ŉ mooi blompot vir Ma. As Ma dit in die 

kamer, langs die kooi sit en blommetjies daar insit, gaan dit kwaai 

lyk. 

2. OUGAT : Jy sê ek moet dit maar weggooi, gazie? Ek het maar net gecheck, 

daai batteries wat ons koop, kos baie geld man. 

3. KLONKIES : Dit ís so, maar as ons nie die radio so onnodig laat speel nie, sal die 

batteries mos darem ŉ bietjie langer hou. 

4. OUGAT : Sê daai vir ou Haroen, my gazie. Hý is die man wat daai wireless so 

lank laat speel, want daai jong vrek oor sy musiek. Ek bet jou daai 

wireless is nou alweer aan. 

5. KLONKIES : Ek gaan jou nie aanvat nie, want jy gaan daai bet los hande wen! Dis 

glad nie ŉ wonder dat ons nog nie geroep is vir die koffie nie. 

6. OUGAT : Praat jy! Waar het jy nou al gehoor iemand vat amper ŉ uur om drie 

bekers koffie te maak? 

7. KLONKIES : En dit kan nog nie eers vyf minute vat vir die water om te kook nie, 

want daai primus werk sharp. 

8. OUGAT : Dís hoekom hy altyd volunteer om te gaan koffie maak, want hy wil 

gaan gat hang en wireless luister. Ek beter gaan kyk wat hy so lank maak. 

9. KLONKIES : Gaan check hom uit, Ougat, en dan sê jy sommer vir hom ons het 

besluit dat van dié weekend af, gaan hý vir die batteries betaal. 

10. OUGAT : [LAG] Nét so! Die ou gaan natuurlik orraait teen die karre skop, maar 

wat reg is, is reg… [DOOF WEG] Ek laain gou. 

11. KLONKIES : [ROEP AGTERNA] Roep my, hoor? 

12. OUGAT : [WEG] Dis met ŉ korrek, gazie! 
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 OUGAT STAP DIE SHACK BINNE. RADIO SPEEL IN A/G. 

1. OUGAT : [DOOF TOT OP MIK] Ja, net soos ek gedink het. Lê plat op jou 

maag en wireless luister, while ons besig is om vir ons vrek te werk 

daar buite. Kom, jy is nie nou op holiday nie ou Haroen. Laat ek 

sommer die wireless afsit… Dissie ŉ wonder die batteries kan nie 

hou nie. 

 RADIO WORD AFGESKAKEL. 

2. OUGAT : Opstaan, gazie, duty calls! … Ek sê, wil jy hê ek moet jou self 

omdraai? Ek weet nie hoe kry jy dit reg om dié tyd van die dag so te 

lê en slaap nie… Right, omdraaityd! 

 DIE BED KRAAK. 

3. OUGAT : [SNAK GESKOK NA SY ASEM] Haroen…! [HARDLOOP NA BUITE, 

PROJEKTEER] Klonkies! ... Klonkies! ... Kom gou, gazie! ... Kom 

gou! ... Hardloop, gazie! 

4. KLONKIES : [DOOF UITASEM TOT OP MIK] Wat? Het jy ŉ spook gesien? 

5. OUGAT : [SUKKEL OM DIE WOORDE UIT TE KRY] Haroen, gazie, Haroen! 

6. KLONKIES : Wat van Haroen? 

7. OUGAT : Hy… Hy is sat! 

8. KLONKIES : Wat meen jy… sat? 

9. OUGAT : Gat kyk, gazie… Gat in… Gat kyk self. 

 HULLE STAP DIE SHACK BINNE. 

10. KLONKIES : Wat de hel? ... Haroen is mos keelaf gesny! 

11. OUGAT : En sien jy? Die sak koper is weg! 
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1. KLONKIES : Dis daai hond, Ougat. Hy hét toe ge-backspien. Kyk hier, hier is 

bloeddruppels tot by die deur. 

2. OUGAT : Dis sý bloed die. Dis van daai twee skote wat ou Haroen hom geslat 

het, gazie. 

3. KLONKIES : Maar dié is nie ŉ one man job nie, my ma se kind. Ou Haroen is 

groot, en ek glo nie hy sal vir Haroen alleen aanvat nie… As jy reg 

kyk, dan sal jy sien, Haroen is nie gesteek nie. Hy is vasgedruk, en 

sy keel is afgesny. Daai hond kon dit nie alleen gedoen het nie. 

4. OUGAT : Jy is reg, ou Klonkies, want hy is swak van al die bloed wat hy 

verloor het, so hoe sal hy nog daai sak koper alleen kan gedra het? 

5. KLONKIES : Hulle was definitely meer as een, maar ons gaan soek, my ma se 

kind… Ons móét hulle kry! 

6. OUGAT : Ek ken al drie van hulle se gesigte, want ek het hulle mooi gesien 

gister. Die eerste een wat ons kry, vir hom maak ons vas aan die 

kooi en dan steek ons vir hom vrot, gazie! Hy sal móét piemp waar 

die ander twee is, want hulle almal moet vrek. 

7. KLONKIES : Ek het nogal nie geglo daai hond gaan regtig backspien nie. En ek 

dink even ou Haroen homself het nie nog vir hom serious gevat nie. 

Nou sit óns twee met ŉ helse problem. 

8. OUGAT : Moenie nog vir hulle sien as so ŉ groot problem nie, gazie. Ons 

maak hulle net vrek as ons hulle kry, daai’s al! 

9. KLONKIES : Ek praat nie nou van hulle nie. Ek praat van Haroen. 

10. OUGAT : Hoe kan Haroen ŉ problem wees? Hy is dan klaar sat. 

11. KLONKIES : Exactly! Dís die problem. 
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1. OUGAT : Ek verstaan nie wat jy meen nie, ou Klonkies. 

2. KLONKIES : Wanneer stoot die council daai gat toe? 

3. OUGAT : Watter gat? 

4. KLONKIES : Daai diep gat wat hulle grawe om die vullis in te dump, man! 

5. OUGAT : O, dáái gat? Hulle stoot hom mos eers toe as hy heeltemal vol is. 

Hoekom? 

6. KLONKIES : Ons sal vir ou Haroen daarin moet dump, my ma se kind. 

7. OUGAT : Wat? Ons kan mos nie daai doen nie, ou Klonkies! Haroen was dan 

onse bra. Hoe kan ons dan onse bra in daai gat wil gaan dump? 

Nee, gazie! 

8. KLONKIES : Nou wat gaan ons met sy body maak? Wil jy nou hê die laws moet 

hier op die tip kom rondsnuffel, en miskien nog Slang se bene ook 

uitgrawe? ... Check, my ma se kind, check! 

9. OUGAT : Jy is nogal reg, my gazie… Ek het nogal nie so gecheck nie. 

10. KLONKIES : Ons sal ŉ paar van daai swart vullissakke moet leegmaak om vir 

Haroen in toe te draai. Dan gaan ons hom vanaand laataand dump. 

11. OUGAT : Auw yeh, gazie! 

 MUSIEKBRUG KRUISDOOF MET KNETTERENDE VUURTJIE IN 

V/G EN KWAKENDE PADDAS IN DIE A/G. 

12. OUGAT : Vandag was sommer ŉ flougat Saterdag, gazie. 

13. KLONKIES : Moenie praat nie, my ma se kind. Ek het nogal ‘blind’ gevoel toe daai 

cherrie vir my vra, waar is Haroen dan? 
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1. OUGAT : Ja, ek het gehoor toe jy vir haar die kaart skiet dat hy huis toe 

gegaan het. Hy was nogal die gazie wat dit lekker gemaak het in die 

shebeen met al sy gatmakery… Ek mis hom nogal baie. 

2. KLONKIES : Ek self! ... Ek het nie eers vandag lus gehad om te suip nie, weet jy? 

3. OUGAT : En ek kon nie weer gesuip ráák nie, gazie. Daai is hoekom ek 

gecheck het om my maar either vanaand uit ŉ file uit te sit en suip 

hier by die vuur. 

4. KLONKIES : Nee, my ma se kind, nie ék nie. Jy kan maar aangaan. Ek gaan 

liewerster nou lê en radio luister, tot ek aan die slaap val. 

5. OUGAT : Dis met ŉ korrek, gazie. Ek sal maar later kom slaap… Is jy sure jy 

wil nie ŉ laaste dop hê nie? ... Maybe one for the road? 

6. KLONKIES : Hundred percent sure, my ma se kind… Check jou later. 

7. OUGAT : Dis met ŉ korrek, gazie. 

 MUSIEKBRUG KRUISDOOF MET DIE RADIO WAT IN DIE A/G IN 

DIE SHACK SPEEL. DIE SINKDEUR WORD TOEGESTOOT. 

8. KLONKIES : Het jy sure gemaak die vuur is dood, ou Ougat? 

9. SLANG : Sorry bra, ma Ougat sal’ie nou vir jou kan antwoord’ie. Hy sit nog 

daar by die vuur, maar ongelukkag het hy nou nie meer sy kop op sy 

lyf nie. 

10. KLONKIES : [GESKOK] Slang? 

11. SLANG : Stadig bra, stadig. Moenie wild raak’ie. 

12. KLONKIES : Asseblief, Slang, ek kry seer. 

13. SLANG : Seer? Waar kry jy seer? 

14. KLONKIES : Slang se knie… 
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1. SLANG : My knie? Wat maak my knie? 

2. KLONKIES : Dit druk op my nier. 

3. SLANG : Ou Klonkies, my bra, die grootmense het altyd gesê lat dit issie goed 

om op jou maag te lê en slaap’ie… Ma is lyk amper vir my, jy hettie 

vir hulle geluister’ie. 

4. KLONKIES : Asseblief, Slang, vat net die mes weg van my keel af, asseblief. 

5. SLANG : Nee, moenie nog worry nie, ou Klonkies my bra. Ek sál hom wegvat 

die moment hy sy job klaar gedoen het. 

6. KLONKIES : [PANIEKBEVANGE] Ek is jammer, Slang, regtig, ek is baie jammer. 

7. SLANG : Is orraait, bra… Jy sien, ou Klonkies, ek check mos nou man, lat ek 

en jy het mos lanklaas gesels, my bra… Reg? 

8. KLONKIES : Slang is reg, ja. 

9. SLANG : Nou kom ons gesels so ŉ bietjie bra… Issit orraait? 

10. KLONKIES : [PRAAT MET MOEITE] Ja, Slang. Maar die mes se lem druk 

teenaan my gorrel. Ek kan nie lekker praat nie, Slang. 

11. SLANG : Ag, moet’ie worry nie, bra, ék sal ma meeste van die praatwerk doen. 

Luister jy ma net. Daai’s hoekom ek ma nog eers jou ore aan jou kop 

gelos het. 

12. KLONKIES : [HUILEND] Asseblief, Slang! ... (Dit was nie my plan om als vir my te vat’ie.) 

13. SLANG : [ONDERBREEK] Sê vir my, ou Klonkies, ken jy die Bybel? 

14. KLONKIES : Hoekom, Slang? 

15. SLANG : [SKERP] Antwoord my bleddie vraag! 

16. KLONKIES : [SKREE BEANGS, IN PYN] 
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1. SLANG : Voetsek! Moenie so skree nie! Die lem het ma net by accident jou 

keel se vel geraak, en is net oorlat jy nie wil stil lê nie. En daai’s 

ook’ie eers baie bloed wat da uitkom’ie... Ek vra weer, ken jy die 

Bybel, bra? 

2. KLONKIES : Nie… nie so baie goed nie, Slang. 

3. SLANG : Ek sien. Nou kyk hiesa, ou Klonkies my bra, as iemand jou miskien 

wil wysmaak according something wat jy nie so goed ken nie, da 

moet jy mos luister, of hoe? 

4. KLONKIES : Ja, Slang. 

5. SLANG : Sien jy? ... Nou, daai aand toe julle ge-decide het om vir my sat te 

maak, daai aand het ek ge-try om vir julle wys te maak oor wat sê die 

Bybel, ma julle wou toe mos nie luister’ie, bra. 

6. KLONKIES : Asseblief, Slang, ek sal luister! 

7. SLANG : [SADISTIESE LAGGIE] Daai’s ’n bietjie laat, my bra… Ma ek gat jou 

ma in any case wysmaak. Jy sien, ou Klonkies, die Bybel sê, as jy 

die slang wil doodmaak, da moet jy sy kop vermorsel. Nou dáái was 

die eerste mistake wat julle gemaak’it. Julle hettie die slang se kop 

ge-vermorsel’ie. 

8. KLONKIES : Asseblief, Slang, ek sal enigiets vir Slang doen, enigiets! 
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1. SLANG : Thanks, bra, ma moenie worry nie, ek sal alleen regkom. Ek het 

sommer self die swart sakke, waar ek vir jou en ou Ougat wil insit, 

saamgebring. Hulle lê hier langsaan die shack. En om vir julle twee 

een vir een oppie waentjie te laai, en na daai diep gat, waar julle vir 

Haroen in gedump het, te stoot, is mos darem’ie harre werk’ie, my 

bra. Sien jy? 

2. KLONKIES : Ek promise vir Slang, ek sal nooit weer vir Slang disappoint nie. 

Nooit weer nie, regtig Slang! 

3. SLANG : Gedagtes bra, gedagtes! Ek gat ook’ie vir jou disappoint’ie, ou 

Klonkies. Ek promise vir jou lat jy sallie suffer nie. Net soos Haroen 

s’n, sal joune ook ŉ clean cut wees… Soos dié! 

 MESLEM SWIEP. SPANNINGSMUSIEK DOOF IN ONDER STEM EN HOU. 

4. KLONKIES : [ROGGEL] 

5. SLANG : [BAIE KALM] Moenie worry nie, ou Klonkies my bra. Ons amal maak 

ma sometimes stupid mistakes, man. En most of the time, is dít die 

way wat ons betaal vir daai mistakes. Ma is orraait, bra, ek sal jou 

vashou. Gee jy ma jou laaste stuiptrekkings, while ek jou wysmaak 

wat jou tweede mistake was. Jy sien, ou Klonkies my bra, jy het só 

goed onthou van daai shipment van my in die gras, ma jou mistake 

was, jy het completely vergeet van… Sláng in die gras! 

 SPANNINGSMUSIEK DOOF NA V/G EN WORD DAN BAIE 

STADIG UITGEDOOF. SLOTAANKONDIGINGS. 


