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JY KEN NIE VIR PA NIE 

 
deur Dalene Matthee 

Verwerk deur Danie Botha 

 

 

Rolverdeling 

 
Verteller (oorspronklik voorgestel dat dit Dalene Matthee is; nie 

uitgevoer nie) 

Karin 

Brian  (Engelssprekende)  

Estelle 

Kelner 

Pa 

Ma  

 
 

MUSIEK. TIKGELUIDE. HOU OP.  

 

VERTELLER: “Jy ken nie vir Pa nie” – die verhaal van ’n 

Boeremeisie, haar kwaai pa en ’n Engelsman.   

 
SUBTIELE RESTAURANTGELUIDE. 
 

BRIAN: (MET ENGELSE AKSENT) Hoe was jou soetigheid, Karin? 

Jou na-ge-reg? 

 

KARIN: Wonderlik, dankie. Goeie idee dat ons kom eet het. Daardie  

rondstanery by die uitstalling  en die… 

 

BRIAN: … en sjerriedrinkery… 



 

KARIN: … het ’n bietjie te veel geword op die lange duur. (ALBEI 

LAG EFFENS.) Professor Lieberman se praatjie het darem ’n bietjie 

rigting aan die verrigtinge  gegee. Estelle behoort goed te voel. Weet jy, 

by sulke geleenthede is ek tog te dankbaar as ek iemand herken of net 

met iemand kan begin praat. Dat ’n mens nie opvallend alleen is nie. Dat 

jy darem  lyk of jy gewild en bekend is. 

 

BRIAN: Toe sien ek jou “across a crowded room”. 

 

KARIN: Dankie tog! Toe kom jy oorgestap na my en hier sit ons nou. 

Danksy liewe Estelle wat kerwe aan hout en ons albei se vriendin is. 

 

BRIAN: Wat maak jy môreaand? 

 

KARIN: (POUSE; DAN INGETOë) Ek het nog nie tot daar gedink nie. 

 

BRIAN: Kom ons eet môreaand ’n bietjie vroeër en gaan fliek agterna. 

 

KARIN: (TE VINNIG) Ek is jammer, maar ek sal nie saam met jou kan 

gaan nie. 

 

BRIAN: Vaste kêrel? 

 

KARIN: Hom afgesê. 

 

BRIAN: Jy hou nie van my geselskap nie. 

 

KARIN: Inteendeel. Maar… 

 

KELNER BRING KOFFIE. SIT NEER MET ’N “Dame”, “Meneer”. 

 

BRIAN: Dankie. 

 

KARIN: Hulle het bedóél om room in die koffie te gooi. Dis ysberge! 



 

BRIAN: Jy wou sê … 

 

KARIN: Ek dink jy is ’n pragtige man, maar ek het ’n boer vir ’n pa en 

agter sy agterdeur hang ’n handkarwats… Dis vir die hanslam en die 

hoenders en vir my. 

 

BRIAN: (BARS UIT VAN DIE LAG) Waarom vir jou? 

 

KARIN:  Wanneer ek nie Pa se opdragte stiptelik nakom nie. 

 

BRIAN:  (STEEDS GEAMUSEERD) Sluit jou pa se opdragte ’n 

kloostergelofte in?  

 

KARIN: Glad nie. 

 

BRIAN: Nou waarom kan jy dan nie saam met my uitgaan nie? 

 

KARIN: (ONGEMAKLIK)  Ek wil nie in hierdie deftige plek oor 

handkarwatse praat nie.  

 

BRIAN: Toe, Karin, sê my nou. 

 

KARIN: Soos ek gesê het, die karwats … Dis vir die hoenders en die 

hanslam en vir die dogter van Pa wat ongetroud met ’n baba by die huis 

aankom …óf met ’n Engelsman. 

 

BRIAN: (POUSE) Ergste van alles is dat dit nie na ’n grap klink nie. 

 

KARIN: Pa maak nie sulke grappe nie. 

 

BRIAN: Maar jy was tog sekerlik al een en twintig? 

 

KARIN: Pa se woord staan bo die aantal verjaardae wat ’n kind gevier 

het. 



 

BRIAN: Dit klink Victoriaans. 

 

KARIN: Pa sal sê dit is sommer gewone Boeriaans. 

 

BRIAN: En jy luister na jou pa? 

 

KARIN: Ja. 

 

BRIAN: Omdat jy vir hom bang is, of omdat jy van nature so 

gehoorsaam is? 

 

KARIN: Albei.  

 

BRIAN: (SNORKLAGGIE; ROER KOFFIE DRIFTIG)  

 

KARIN: Pasop! Jou koffie spat die wêreld vol!  (DRINK KOFFIE) 

Luister jy nie na jóú pa nie?  

 

BRIAN: Wanneer ek sy advies vra en sy advies my geval: ja. 

 

KARIN: O. 

 

BRIAN: (BEGIN KOFFIE DRINK) Ek laat my nie vertel dat jou pa 

werklik daardie dreigement sal uitvoer nie.   

 

KARIN: Jy ken nie vir Pa nie. 

 

BRIAN: Waar woon hierdie tiran-pa van jou?  

 

KARIN: (VERERG HAAR) Op die agterkant van die maan. Dis nou 

volgens jou stadsoordeel. 

 

BRIAN: Kruidjie-roer-my-nie! Waar is die plek? 

 



KARIN: Stilbaai se duinewêreld. 

 

BRIAN: Oorleef jou ma dit nog? 

 

KARIN: Baie goed. 

 

BRIAN: Wat sê sy van die car-whats? 

 

KARIN: Niks. Sy sê hy gebruik dit alleen uit liefde en wanneer dit vir 

ons eie beswil is. 

 

BRIAN: (DRINK VINNIG; VERSTIK AMPER) En jy sit ’n paar 

honderd kilometer van daardie car-whats  af en jy steur jou daaraan? 

 

KARIN: Pa  sal nie twee maal dink om die karwats hiernatoe te bring 

nie.  Hy het dit eenmaal gedoen toe my broer nog eerstejaar op 

universiteit was en my broer gedink het Pa grawe die geld agter die 

rietpolle uit.  

 

BRIAN: Goodness! 

 

KARIN: Ons sal moet gaan … 

 

BRIAN: Jou pa klink na ’n onreg uit ’n geskiedenisboek. 

 

KARIN: Los nou my pa … Ons moet ongelukkig gaan. Ek het Estelle 

beloof om die verkoopetikette te help opsit. 

 

BRIAN: Is jy lief vir jou pa? 

 

KARIN: Ja. Dankie vir die ete. Dit was lekker. 

 

MUSIEKBRUG. ATELJEEGELUIDE . 

 



KARIN: Maskas, Estelle, jy het goed gevaar! Kyk net die lys van 

kopers. En verkoopetikette soos ’n sonneblomland. 

 

ESTELLE: Dankie, Karin. Jy’t hard gewerk.  Dis amper elfuur. Jy en 

Brian hoef eerlikwaar nie nog te wag nie. Ek kan môre die laaste 

dingetjies doen. (SAGTER) Kyk bietjie wie was die laaste koper van die 

aand? Hy’t “Madness” aangekoop vir sy kantoor. (BOEKBLADSY) 

 

KARIN: Uhmm. Brian.  Waar’s “Madness”? (LAGGIE) Kan ek nog 

vra? Die een met al die deurmekaar strepe? 

 

ESTELLE: Einste. 

 

BRIAN: (NADER) Praat julle oor my nuwe Estelle Broodryk? Die  titel 

het my dadelik aangespreek en toe ek fyn kyk, toe weet ek kan my 

volkome daarmee vereenselwig. A, “Madness”. 

(VERANDERING.) Het jou pa gesê hoe laat jy saans mag uitbly? 

 

KARIN: Ja, hy het – totdat ’n man lastig raak.  

 

BRIAN: … Totdat ’n man lastig raak. (SOEN HAAR OP MOND.) Laat 

weet jou pa hier’s ’n Engelsman in Gomorra wat dink sy dogter is so 

vars soos ’n bekertjie fonteinwater. 

 

KARIN: (LAM GESKRIK) Jy’s la… laf! 

 

ESTELLE: (KOER INGENOME) Do I smell romance? 

 

BRIAN: No, you heard the whip of a car-whats. 

 

MUSIEK. GAAN OOR IN STEMMIGE MUSIEK BINNE KAMER-

AKOESTIEK. DEURKLOKKIE LUI. 

 

KARIN: Wie kan dit tog dié tyd wees?!(SKAKEL MUSIEK AF. GAAN 

MAAK DEUR OOP.) 



 

BRIAN: Hallo, Karin. 

 

KARIN: (STEEK BLYHEID WEG) Hallo, Brian. Kom in. (HULLE 

GAAN  SIT.) Wat bring jou by my uit? 

 

BRIAN: Wat is loophole in Afrikaans? 

 

KARIN: Skuiwergat. Hoekom? 

 

BRIAN: Ek het gedink aan ’n skui-wer-gat in jou pa se opdrag oor die 

Engelsman. 

 

KARIN: Ek is spyt ek het jou van die ding vertel. 

 

BRIAN: Ek hou van eerlike mense … en die feit dat jy nie met ’n 

Engelsman by die huis mag aankom nie, beteken nie jy mag nie saam 

met een ’n bietjie son gaan soek nie. Gaan haal vir jou ’n trui, dan ry ons 

Blouberg se kant toe. 

 

KARIN: Ek gaan haal ’n trui en … ’n kombers! 

 

MUSIEK.  

 

VERTELLER: (OOR MUSIEK) Sondagaand skryf Karin vir die heel 

eerste keer nie vir haar Pa-hulle nie. (POUSE) Die volgende week gaan 

sy en Brian elke aand uit. Maar … die Vrydagoggend op kantoor kom 

die oproep van Stilbaai af deur. (MUSIEK GAAN OOR IN KANTOOR-

AKOESTIEK) 

 

PA: (FILTER) Ons het nie jou brief gekry nie, my kind. 

 

KARIN: Ek het nie geskryf nie, Pa. 

 

PA: Hoekom nie? 



 

KARIN: Ek sal vanaand skryf, Pa. 

 

PA: Karin? 

 

KARIN: (WEER VEERTIEN) Ja, Pa? 

 

PA: (SWAAR AGTERDOG) Makeer daar iets,  my kind? 

 

KARIN: Waar’s Ma? Ek wil met Ma praat. 

 

PA: (ONRUSTIG) Is jy siek, Karintjie? 

 

KARIN: Nee, Pa… Is Ma daar? 

 

PA: Jou ma is buite by die hoenders. Sy wou nie gehad het ek moet na 

jou werk oplui nie, maar ons het gisteraand na jou woonplek opgelui en 

toe sê hulle jy is uit. 

 

KARIN: Ek was. 

 

PA (PAAIEND)  Sê vir Pa wat makeer? 

 

KARIN: Ek het net lus om te huil en te huil en ek weet nie heeltemal 

waaroor nie, Pa. 

 

PA: Jy weet Pa kan nie verdra dat julle moet hartseer wees nie, sê vir Pa 

wat dit is … 

 

KARIN (NA AAN TRANE) Ek kan nie vir Pa oor die telefoon sê nie.  

 

PA: Jy sal maak dat ek nou in die bakkie klim en kom hoor wat daar 

aangaan. Ek is al opgevreet van die onrustigheid. 

 

KARIN: Miskien maak ek ’n olifant van ’n vlooi. 



 

PA: Waffer vlooi? 

 

KARIN: Ek sal vanaand vir Pa skryf. 

 

PA: Die waarheid? 

 

KARIN: Ja, Pa. 

 

MUSIEK. DOOF IN MOTOR-AKOESTIEK. 

 

KARIN: Pa het vanoggend kantoor toe gebel. Hy doen dit net as daar 

nood is. 

 

BRIAN: Jy moet vir hom skryf van my. 

 

KARIN: Ek kan nie  … 

 

BRIAN: Wag nou, Karin. Ek is seker jy neem jou pa heeltemal verkeerd 

op. Ons leef in ’n moderne tyd. Ek wed jou hy sal verlig wees om te 

hoor dis maar al wat jou pla. 

 

KARIN: Miskien is jy reg. 

 

BRIAN: Natuurlik is ek reg. Dis so goed jy skryf vir jou pa jy het 

uitgevind daar’s nie ’n  Vader Krismis nie. 

 

KARIN: Aan die ander kant… 

 

BRIAN: Wat kan jou pa teen ’n Engelsman hê wat nie lankal 

waardeloos geraak het nie? 

 

KARIN: Ek weet nie. Ek het hom eenmaal gevra en hy het nie 

geantwoord nie … net gesê: “Kyk jy maar net dat jy nie met een 

deurmekaar raak nie.” 



 

BRIAN: Jy moenie jou pa te letterlik opneem nie. Skryf nou vanaand as 

ons terug is van Franschhoek. 

 

KARIN: As dit nie te laat is nie. As ons nie te veel wyn drink op 

Franschhoek nie. 

 

BRIAN: Franschhoek, hier kom die Engelsman en die Boeremeisie van 

Stilbaai! (MOTOR VERSNEL. DOOF UIT. DOOF IN STEMMIGE 

AGTERGRONDMUSIEK IN KAMER.) 

 

KARIN (SKRYF MET PEN)  Liewe Ma en Pa, ek het ’n man ontmoet. 

’n Goeie man en baie ordentlik. Hy is ’n igtioloog. Dis iemand wat ’n 

wetenskaplike studie van visse maak. Pa sal lekker met hom kan gesels. 

Ek is lief vir hom en hy vir my. En nou sal Pa seker vir my lag, maar die 

rede waarom ek wou huil en nie geskryf het nie is oor die ou grappie wat 

Pa altyd oor die Engelsman  gemaak het. Pa sien, Brian Aspey is een. 

Aan die ander kant moet Ma tog nou nie begin klaarmaak vir ’n troue 

nie; hy het my nog glad nie gevra nie. Woensdagaand gaan ek en Brian 

en sy ouers saam teater toe. Ek sal hom die langnaweek saambring huis 

toe  

 

MUSIEK OP. HOU ONDER PA SE SPRAAK 

 

PA: (SKRYF) Liewe Karin, ons het jou brief ontvang. Daardie 

Engelsman sal nie sy voete op my werf sit nie. Klaar. Liefdegroete. Pa. 

 

MUSIEK. HOU DAN MUSIEK ONDER MA SE SPRAAK. 

 

MA: (SKRYF) My kind, jou pa is maar soos hy is. Al wat Ma op hierdie 

oomblik voor pleit, is dat jy nie met ’n wrok aan hom sal dink nie. Kom 

die langnaweek alleen huis toe en kom praat self met Pa. Op die oomblik 

is hy nie daartoe in staat om redelik te praat nie, maar ek het ’n lekker 

pot afval op die vuur, en so aan, en Ma sal kyk wat Ma intussen vir jou 

kan doen. (DOOF UIT. DOOF KANTOORGELUIDE IN.) 



 

KARIN: (ONTSTELD) Brian, dis soos hulle voel. Veral Pa. Hy wil jou 

nie op sy plaas hê  nie!   

 

BRIAN: (FILTER: KALM)  Ek is jammer, Karin. Werklik jammer om 

dit te hoor. 

 

KARIN: Ek sal nie die langnaweek huis toe gaan nie. Ek sal nie my 

voete daar sit nie.  

 

BRIAN: (FILTER) Jy klink soos een wat praat voordat hy gedink het. 

Sit die telefoon neer en loop raak logies. Daar is nog vier volle dae oor 

voor die langnaweek. 

 

KARIN: Ek sê jou ek gaan nie huis toe nie. As jy nie welkom is nie, 

beskou ek myself ook nie as welkom nie. 

 

BRIAN: Karin? 

 

KARIN: Ek sal nie gaan nie! 

 

BRIAN: Karin … 

 

KARIN: Ek is nie meer ’n kind aan wie … 

 

BRIAN: Karin! Sover ek onthou, is jy ’n gehoorsame dogter. 

 

KARIN: (ONGERUS) Spot jy nou? 

 

BRIAN: Nee. Ek hou maar net van mense wat by hul gewoontes en 

oortuigings staan, al verskil dit ook van myne. Sit nou die telefoon neer 

en loop dink. 

 

KARIN: Uhuuugh! (GEHOORBUIS NEER) 

 



MUSIEK. 

 

VERTELLER (OOR MUSIEK) Daardie aand kom kuier Brian nie vir 

Karin nie. Teen middernag moet sy ’n hoofpynpil drink van al haar 

getob. Toe breek Donderdag aan. 

 

MUSIEK DOOF UIT. KANTOORGELUIDE DOOF IN. 

 

BRIAN (FILTER) Hoe laat ry jy môre? 

 

KARIN: Vieruur se kant, ás ek gaan. 

 

BRIAN: Dis langnaweek. Die paaie gaan besig wees. Ry versigtig. 

 

MUSIEK.  

 

VERTELLER (OOR MUSIEK) Elke keer as die kantoortelefoon  die 

Vrydagoggend lui, flikker die hoop op. Dit gaan hy wees! Hy gaan sê hy 

weet in watter warboel haar gevoelens is en hy glo sy moet bly. Maar dit 

gebeur nie. Donkernag kom sy op die plaas aan. Haar ouers kom nader 

toe sy stilhou. Ook die honde. (MUSIEK UIT) 

 

MOTOR HOU OP GRUISPAD STIL. MOTORDEUR OOP EN TOE. 

OPGEWONDE HONDE. PLAASNAGGELUIDE. 

 

PA: (STUG) Naand, Karin. 

 

KARIN: Naand, Pa. 

 

MA: (OORDREWE; PROBEER SPANNING VERDRYF) Nero! Rufi! 

Gaan lê! Gaan lêêê! Ma was al so onrustig oor jy so alleen op die pad is 

… Naand, my kind. (SOENGROET.) 

 

KARIN: Naand, Ma. (HAAL TAS UIT MOTOR) 

 



MA: Pa, vat die kind se tas!  Ai, die honde tog! Gaan lê! 

(VOETSTAPPE OP GRUIS. DAN KOMBUIS.) Gaan staan voor die 

stoof dat jy ’n bietjie warmte kry. Pa, neem die koffer kámer toe! Hoe’s 

dit dan met jou? (VOETSTAPPE WEG.) Het jy al iets geëet? Ek het vir 

jou iets warm gehou. 

 

KARIN (AFGETROKKE) Dankie, Ma. Dit sal lekker wees. 

 

PA KOM BINNE. GAAN SIT SUGTEND BY TAFEL. KUG. 

OONDDEURGELUIDE EN EETGEREI SOOS MA KOS NA TAFEL 

BRING. 

 

MA: Hoe gaan dit by die werk? Seker maar besig dié tyd van die jaar? 

 

KARIN: Ja. Almal is bly oor die langnaweek. 

 

PA: (KUG. STAAN OP.) Ek wil te ruste kom. Moenie draai nie, Ma.  

(VOETSTAPPE WEG.) 

 

MA: (DOOF UIT) Die kind moet iets nats en droogs oor haar lippe 

kry… 

 

DOOF OGGENDGELUIDE IN OP ’N STOEP. KOFFIEKOPPIES. 

 

KARIN: Kom sit by my, Ma. Ma lyk moeg. 

 

MA (GAAN MET ’N SUG SIT) Dis nie aldag maklik nie. 

 

KARIN: Het Ma en Pa laas nag gepraat? 

 

MA: Karintjie … ek dink jy moet maar gou jou koffie drink. Jou pa het 

vir Bruin en Stien gaan opsaal. Julle gaan weer langs die see ry. Soos 

altyd.  

 

DOOF UIT. DOOF IN LOOP VAN PERDE. SEE OP AGTERGROND. 



 

PA: Jy het nog nooit só by die huis aangekom nie. 

 

KARIN: My hart is stukkend, Pa. 

 

PA: Dit sal ’n blinde jou kan sê. 

 

KARIN: (HUIL) Het Pa dan geen jammerte in Pa se hart nie? 

 

PA: (SELFVERSEKERD)  Ek was nog nooit suinig met my jammerte 

nie … op die regte plek en tyd. 

 

KARIN: Pa dink nie aan my geluk nie en hou vol met ’n uitgeleefde 

opvatting, en dan verwag Pa ek moet net tevrede wees en druipstert 

terugkom huis toe. 

 

PA: Jy moet maar jou sê klaar sê voordat ek begin sê.  

 

KARIN: Die minste wat Pa kon gedoen het, was om Brian eers self 

deur te kyk voordat Pa hom die plaas belet het … Pa kon my 

volwassenheid gerespekteer het. 

 

PA: Ek aanvaar nie ’n vrou se volwassenheid voordat sy veertig is 

nie… Dan moet sy ook eers kan bewys dat sy ’n man se opdragte kan 

uitvoer.  

 

KARIN: Pa! 

 

PA: En as sy volwasse is, sal sy sorg dat ’n man  se opdragte nie met 

haar begeertes bots nie. 

 



KARIN: Ek wil met Pa oor Brian praat, nie oor wanneer ’n vrou vir 

haarself kan dink  en wanneer nie. 

 

PA: Dis deel van jou en die Engelsman se uitmaak. 

 

KARIN: Wat het Pa teen ’n Engelsman? 

 

PA: Niks. 

 

PERD PROES. 

 

KARIN: Niks? En Pa belet Brian en … 

 

PA: Nou praat ek, Karin. 

 

KARIN: Ja, Pa. 

 

PA: Ek het niks teen jou Brian of enige ander Engelsman nie … jy 

weet self hoeveel Engelse vriende ons het. Ek het wel alles teen julle 

Boeremeisies. Laat een van julle nou net ’n Engelsman vat en kyk wat 

kom daarvan … en as sy nog uit hierdie kontrei van ons kom, lyk dit 

vir my is sy tien keer so erg. Voordat die eerste maand verby is, het sy 

al wat ’n Boeregewoonte is verkwansel en is sy skoon ’n vreemde 

wese. Vat my eie suster (ENGELS UITGESPREEK) Katie … 

Engelsman gevat, gawe kêrel, en toe sy weer hier kom, het sy kastig 

nog nooit ’n miskoek gesien nie. Haar eie taal kan sy net met ’n 

gehakkel en ’n gesukkel uitkry. En toe ek haar vra wat haar makeer, 

vererg sy haar vir my. Tot vandag toe nog stuur sy my elke jaar met 

my verjaardag ’n Engelse telegram. 

 



KARIN: Maar,  Pa … 

 

PA: Bly stil, Karin. En wat van tant Mart agter die bult se (ENGELS 

UITGESPREEK) Gertie? Ook ’n Engelsman gevat. Kom Krismistyd 

met die twee langkouskindertjies hier aangesit en pak ’n halfjaar se 

vleis in en sy laat die kinders vir Mart “Granny” noem en sy sê nie ’n 

woord as hulle hul neuse optrek vir die Boeregewoontes in Mart se 

huis nie. 

 

KARIN: Maar, Pa … 

 

PA: Bly stil, Karin. En sal ek jou van Thys Karelse se dogter help 

onthou? Kom nooit eens meer huis toe met haar Engelsman nie. 

Vertel glo in Johannesburg haar mense is lankal dood… 

 

PERDE GAAN STAAN EEN NA DIE ANDER. PROES, STAMP MET 

DIE POOT Af EN TOE. SEE STERKER IN.  

 

KARIN: Ek sal nie so wees nie, Pa. 

 

PA: Nie? Vat jou Engelsman en jy hou van jouself vendusie voor ’n 

jaar om is. Dan word jy skaam vir Pa en vir Ma en hierdie ou 

duineveld en die skepemmer in die kombuis en Maandae se 

boontjiesop en gebakte geelpatats en jy … 

 

KARIN: Pa is verkeerd! 

 

PA: … En jy skaam jou vir jou pa se gewoontes. 

 



KARIN: Ek sal my nie vir Pa skaam nie, ek sal my nie vir Ma of 

enigiets van ons skaam nie. Ek sal Pa wys. (POUSE.) Asseblief, Pa. 

 

PA: Ek het klaar gepraat. Kom, jou ma wag met die brekfis.  

 

PERD TRAP ROND. 

 

KARIN: Mag ek net nog een ietsie sê, Pa? (POUSE.) Gee my ’n kans 

om aan Pa te bewys dat ek nie myself sal inboet of iets sal wees wat 

ek nie is nie … asseblief, Pa.  

 

PA: Het jy vergeet waarvoor die karwats agter die deur hang? 

(POUSE.) Ons gaan huis toe. 

 

PERDE BEGIN LOOP. SEE STERKER. 

 

PA: (NA ’N RUKKIE) Daar’s al weer ’n reisiger se kar voor die deur. 

Die verbrande mense gee ’n mens nie eens op ’n langnaweek rus nie. 

Weet nie wat die laaste tyd aangaan nie. Elkeen kom sweer sy gifgoed 

en sy dipgoed is beter as die een s’n wat vanoggend of gister dieselfde 

kom sê het. Ek kry party dae lus en … 

 

KARIN: Dis nie ’n reisiger nie, Pa. Dis Brian! 

 

PA: Brian?! 

 

PERDEPOTE BEGIN GALOP. DOOF UIT EN DOOF IN WANNEER 

PERDE GAAN STAAN. PLAASWERFGELUIDE. PA KLIM AF VAN 

PERD. BRIAN KOM NADER. 

 



BRIAN: Goeiemôre, oom. 

 

PA: Goeiemôre. 

 

BRIAN: Ek kom van oom twee dinge vra. 

 

PA: Die antwoord op die een kan ek jou nou al gee. 

 

BRIAN: Ek wil ongelukkig albei hê. Oom se dogter én die car-whats. 

 

PA: (ONKANT GEVANG)  Wa … wat weet jy van my karwats? 

 

BRIAN: Karin het my die heel eerste aand daarteen gewaarsku. Sy’t 

gesê oom sal nie ’n oomblik huiwer om hom op ’n ongehoorsame 

kind te gebruik nie … en hoe meer ek daaroor gedink het, hoe meer 

het ek die gevoel gekry dat oom ’n man na my hart is … en as ek die 

dag kinders het moet hulle weet die car-whats hang agter my deur en 

dis die erfenis van hul oupa. Met liefde. 

 

PA (POUSE. ROEP): Ma! 

 

MA (OP AGTERGROND) Pa? 

 

PA: Dek ’n ekstra plek vir brekfis. Karin se kêrel is hier. 

 

VOëLGELUIDE STERKER OP. MUSIEK NEEM OOR.. 

 

SLOTAANKONDIGINGS 
 


