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KARAKTERS:

1: Esta ……………………… .  Sewentien, onskuldig(Saskia Pocock)
2: Stiaan ……………………… Twee-en-twintig, onverskillig (Luan Jacobs)
3: Marni ………………………. Veertigs, gelukkig (Susan Coetzer)  
4: Sofia ……………………….. Veertigs, ongelukkig (Natania van Heerden)
5: Herman ……………………. Veertigs, selftevrede (Richard vd Westhuizen)
6:        Suster X …………………… Ouer as dertig, oorwerk (Shemane Harris)

She heads for the clinic and she gets some static walkin' through the doors;
They call her a killer, and they call her a sinner, and they call her a whore;
God forbid you ever had to walk a mile in her shoes;
'Cause then you really might know what it's like to have to choose.
Uit Erik Francis Schrody (Everlast) se song ''What it's like''.
Aangehaal deur Jean Oosthuizen in LittNet-essay 
''Aborsie, die groot keuse: moord of nie''. (2015-03-18)

In Suid-Afrika kan enige vrou op enige ouderdom sonder rede 'n aborsie aanvra, 
mits sy minder as 12 weke swanger is. Meisies jonger as 18 word aangeraai om 
hul ouers te raadpleeg, maar sy kan self kies of sy dit wil doen of nie – sy hoef 
hulle nie in te lig, indien sy nie wil nie.
WIKIPEDIA: Aborsie in Suid-Afrika

MUSIEK: SINÉAD O'CONNOR – My darling child, The funeral, One more day, 
Sacrifice. PRINCE WITH ROSE GAINES– Nothing compares to you.  
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KARAKTERS:

ESTA: Sewentien in graad 11, besig met haar eindeksamen,’n mooi
meisiekind, talentvol, slim en bevoorreg as enigste kind van 
welgestelde ouers. Tot nou toe het sy alles gekry wat sy 
begeer, ook laataande uit saam met Stiaan wat vyf jaar ouer 
as sy is. Vir sy 22ste verjaardag gee sy hom haar maagde-
likheid as geskenk. Hulle raak seksueel aktief, maar dit duur 
nie lank nie of sy is swanger en vanselfsprekend verplig om 
haar ''toestand'' weg te steek. Vir die eerste keer in haar 
gemaklike lewe, moet sy alleen klaarkom. Sy vertel vir nie- 
mand, behalwe vir hom en kry min simpatie. Die enigste 
kennis wat sy kan inwin, kom van die internet.  

STIAAN: Twee-en-twintig, ’n rykmanskind wat kry wat hy wil hê, ook 
seks met Esta sonder om aan die gevolge te dink. Toe hulle 
in die moeilikheid raak, besluit hy dat aborsie die enigste 
uitweg is. Hy is selfgesentreerd en wil nie emosioneel 
betrokke raak nie, sal Esta blameer en nie skroom om die 
verhouding te verbreek nie. 

MARNI: Esta se ma (laat veertigs). Sy vermoed dat Stiaan ''eise'' 
gestel het, want hy is ouer as Esta, maar sy sal nooit glo dat 
haar dogtertjie toegegee het nie, nog minder dat sy swanger 
is. Sy en Herman het ná verskeie miskrame besluit om net 
een kind te hê. Esta is dus hul enigste wat hulle afgrondelik 
bederf. Marni hoef nie te werk nie. Sy was 'n model, maar 
het haar loopbaan prysgegee en haar lewe draai om haar 
perfekte huis, kind en man. By hulle is daar nooit ’n haartjie 
uit die plek nie. 

SOFIA: Marni se vriendin, geskei nadat sy jare lank ongelukkig 
getroud was. Haar dogter, Lizel, is swanger en Sofia weet.
Nie dat dit veel help nie, aangesien Lizel gemanipuleer word 
deur haar pa, wat namens haar besluit om die swangerskap 
te laat termineer. Sofia kom met haar probleme na Marni wat
die beherende rol in die vriendskap het. 

HERMAN: Esta se beroepsgedrewe, suksesvolle en welgestelde pa, 
sorg baie goed vir sy mooi vrou en dogter. Hy en Marni dink,
nee hulle weet, hulle is beter as die meeste ander mense. 

SUSTER X: ’n Amptenaar wat na jare nog haar rympie opsê, nie
onsimpatiek nie.   
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BYK. OPENINGSMUSIEK/SINEAD O'CONNOR: MY DARLING CHILD/DOOF 
AANKONDIGING:  RSG-drama bied aan: ''Nog net twee weke'' geskryf deur 

 Helena Hugo

BYK. SINÉAD HARDER/DOOF/HOU IN AGTERGROND VIR VOLGENDE 
TONEEL/VERSIGTIG OM DIALOOG TE SMOOR

TYD: SKUINS OOR DRIE IN DIE MIDDAG/ESTA SE SLAAPKAMER

1: ESTA:  (LEES WAT SY OP GOOGLE SIEN VIR HAARSELF) 

Week nege tot twaalf: Die fetus kan al vuis maak. Die brein 

groei so vinnig dat die kop byna die helfte van die lyf 

uitmaak. Die fetus begin skop en strek . . . hoewel die 

moeder nie nou al sy beweging kan voel nie. 

(TUSSENWERPSEL) Dankie daarvoor  . . .  Genoeg dat ek 

naar word van kos wat eers vir my lekker was. 

(LEES WEER) Week tien: Hy krul sy tone en maak 

suigbewegings met sy mond. Nog een week en die fetus kry 

sy eie unieke vingerafdrukke . . . (REAKSIE) Amazing  . . . 

(LEES) Hy is ongeveer sewe sentimenter lank, drie maal 

groter as in week agt. (KLAAR GELEES) 

Liniaal . . . Waar's my liniaal . . . 

BYK. SY SOEK/ GRAWE/ KRY DIT EN MEET  Ses, sewe sentimeter . . . pas 

perfek op my handpalm  . . . Nou kan ek ''die fetus'' nog 

wegsteek, maar hy groei blerrie vinnig.

BYK. SELFOON LUI/OPDRINGERIGE DEUNTJIE/LAAT DIT LUI

Jy kan wag . . .  Waar  . . . was ek?
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(LEES ) Die res van die liggaam begin inhaal by die kop wat

'n derde uitmaak van die geheel. Die vroulike fetus het reeds

meer as twee miljoen eierselle in haar eierstokke. 

(BY HAARSELF) No wonder dis so maklik om pregnant te

raak . . . 
 
BYK. SELFOON STOP/ LUI BYNA DADELIK WEER

Damn you, Stiaan. Ek wil nie nou met jou praat nie. 

Oh, well . . .  As jy dan so aanhou  . . .

BYK. SIT SINEAD AF/ ANTWOORD SELFOON AAN HAAR KANT  Hi.

2: STIAAN: (FILTER) Waar is jy?

3: ESTA: By die huis, in my kamer.

4: STIAAN: (FILTER) Hoekom antwoord jy nie jou foon nie?

5: ESTA: Omdat . . . Ek was besig.

6: STIAAN: (FILTER) En nou? Kan ons praat?

7: ESTA: Ons moet seker  . . . 

8: STIAAN: (FILTER) Is jy oukei?

9: ESTA: Soort van.

10: STIAAN: (FILTER) Wanneer het jy by die huis gekom?

11: ESTA: So  . . .  'n uur gelede, maybe twee. 

12: STIAAN: (FILTER) En jy bel nie, jy antwoord nie my boodskappe nie. 

13: ESTA: Ek moes eers bad . . . en  . . . 

14: STIAAN: (FILTER) En? Toe lê jy ure lank en soak?

15: ESTA: Ek moes hulle van my afskrop.
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1: STIAAN: (FILTER) Jy kon eers gebel het!

2: ESTA: Daai hospitaalreuk het my naar gemaak. 

3: STIAAN: (FILTER) Verder? Hoe was dit?

4: ESTA: Sleg.

5: STIAAN: (FILTER) Was jy betyds? 

6: ESTA: Ek het nie nodig gehad om lank te wag nie.

7: STIAAN: (FILTER) So, dis gedoen?  

8: ESTA: Nee, dis nie gedoen nie.

9: STIAAN: (FILTER/KWAAD) Shit, Esta, ek dag ons het besluit!

10: ESTA: Ek kon nie, oukei!

11: STIAAN: (FILTER) Hoekom nou ewe skielik omspring?

12: ESTA: Jy sal nie verstaan nie.

13: STIAAN: (FILTER) Wat makeer jou?

14: ESTA: Ek het nog tyd nodig om te dink. 

15: STIAAN: (FILTER) Dink dan met jou verstand! Hoeveel weke het jy 

voor dit te laat is?

16: ESTA: Drie, twee. 

17: STIAAN: (FILTER) Kan jy dit spaar? 

18: ESTA: Ek het geweet jy gaan kwaad wees.

19: STIAAN: (FILTER) Ek is nie kwaad nie, ek is die moer in. Ek sit hier 

en tel missed calls en skryf whatsapps tot dit voel of ek kan 

bars en al wat antwoord is jy.

20: ESTA: Ek was nie lus om met jou te baklei nie.
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1: STIAAN: (FILTER) Sê nou jou ma het jou by my kom soek? Wat sê ek

vir haar? Sorry, Mevrou, jou dogtertjie is stad toe, actually  

hospitaal toe vir, raai wat  . . . 

2: ESTA: (VINNIG IN DIE REDE VAL) Ek is terug. So, relax!  

3: STIAAN: (FILTER) Dis nie die soort plek waar mense soos ek en 

jy gewoonlik uithang nie.

4: ESTA: Ja, sure, almal het my aangekyk asof ek van die maan af 

ingevlieg het.

5: STIAAN: (FILTER) Jou eie stupidgeit om te gaan tou staan by 'n 

staatshospitaal, terwyl ek bereid is om vir 'n duur kliniek te 

betaal, jou soontoe te vat, én vir jou te wag! 

6: ESTA: Dit was nie net sleg nie. Die suster was oukei. 

7: STIAAN: (FILTER) Watse rubbish het sy in jou kop geprop?

8: ESTA: Niks. Sy was actually nogal nice.

BYK. BRING HOSPITAALKLANKE IN/OOPDEUR-KANTOORTJIE 

TYD: OGGEND/TERUGFLITS HOSPITAAL

8: SUSTER (EGGO) You sure you want to go through with this? 

9: ESTA: (EGGO) I don’t know.

10: SUSTER: (EGGO) I can put you up for counselling. If you have 

questions, you can ask them.

11: ESTA: (EGGO) I know the answers.

12: SUSTER: (EGGO) So why are you still not sure?

13: ESTA: (EGGO) Because … I don’t know.
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1: SUSTER: (EGGO) Okay, let's fill in the forms, and I will phone through 

and ask for a counsellor. She's qualified to help you girls, 

she can even contact your parents …

2: ESTA: (EGGO) No, please, no …no! (HAAL DIEP ASEM) I must 

go. Can I go now? I'm so sorry for wasting your time.

3: SUSTER: (EGGO) Listen . . . Esta . . .! We are not going to force this. 

You still have  . . . let’s say, two more weeks to decide. If we 

get to the cut off point everything will be much harder, even 

now …. 

BYK. EGGO HARDER/HOSPITAAL UIT  Even now … even  … now

4: STIAAN: (FILTER) Esta!  Esta … ek vra! Wat toe? 

5: ESTA: Toe kom ek huis toe.

6:      STIAAN: (FILTER) Om te dink.

7: ESTA: Ek  . . . ek wil nie meer ons baba doodmaak nie.

8: STIAAN: (FILTER) Hel, vroumens! Kry dit in jou kop: Dis 'n fetus, nie 

'n baba nie.

9: ESTA: (HUIL) Hy het vingerafdrukke.

10: STIAAN: (FILTER) Fok, jy’t reguit van die hospitaal af kom sit en surf. 

Het jy?  (POUSE) Het jy ge-google? 

11: ESTA: Hy is sewe sentimeter lank.

12: STIAAN: (FILTER) Ek het jou gesê: Bly weg.

13: ESTA: Hoe moet ek dan weet wat met my aangaan? 
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1: STIAAN: (FILTER) Vir die honderdste keer –  al daai sites met hulle 

gory stuff is shit wat jou brein besoedel.

2: ESTA: Klein dooie mensies, opgekrul soos goggatjies wat gif 

ingekry het.  

3: STIAAN: (FILTER) Fake images wat deur pro-life fanatics gephoto- 

shop word om hulle kant van die saak te stel. 

4: ESTA: Hulle lewe, het gelewe.

5: STIAAN: (FILTER) ''Hulle'' weet niks en voel niks.

6: ESTA: (BAIE ONTSTELD) Hulle het arms en bene en hande en 

voete, harte en longe. As hulle twee maande oud is kan 

hulle voel . . . en seerkry. Ek is twee maande . . .

7: STIAAN: (FILTER) Great, nou's ons van voor af in die kak. 

8: ESTA: Asof jy omgee. (HUIL) Wens ek was dood. 

9: STIAAN: (FILTER) En nou raak sy weer melodramaties.

10: ESTA: Ek gaan myself doodmaak, dan is jy ontslae van ons albei.

11: STIAAN: (FILTER) Dreig jy my? Vir die hoeveelse keer?

12: ESTA: Ek gaan my polse sny, ek gaan in my eie bloed verdrink.

13: STIAAN: (FILTER) Fok, vroumens, klap jouself reg of ek bel jou ma.

14: ESTA: (HUILEND) Jy los my ma uit. Dis nie haar storie nie, dis . . . 

myne en joune. 

15: STIAAN: (FILTER) Ek kom haal jou oor 'n halfuur

16: ESTA: Nee. 

17: STIAAN: (FILTER) Kies. Wie wil jy hê?  Vir my of jou ma!
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1: ESTA: As jy haar vertel, maak ek jou dood.  

2: STIAAN: (FILTER) Oor 'n halfuur by die hek! Dat ons hierdie shit 

vir eens en vir altyd kan uitsort.

BYK. HY DRUK SY SELFOON DOOD

3: ESTA: (HUILEND) Moordenaar . . . Ek haat jou . . . (SNIKKEND)

Vark . . . blerrie vark! 

BYK. SNY KLANK/ STILTE /TEL OP MET MARNI WAT BLOMME RANGSKIK/

HANTEER SKÊR/ KNIP STINGELS/HUISTELEFOON LUI HARD BY HAAR 

BYK: DIESELFDE TYD:BINNE/VOORPORTAALVAN GROOT HUIS

4: MARNI: (BY HAARSELF) Deksels, die foon is vandag weer so lastig,

ek kan nie aan die gang . . . kom nie. (ROEP IN GROOT 

HUIS) Liesbet! Antwoord die foon! (BY HAARSELF) Waar is 

sy as ek haar nodig het? (ROEP) Die foon! (POUSE/BESIG 

MET BLOMME/BY HAARSELF) Seker agter by die was- 

goed. (HARD) Toe maar – ek sal.(POUSETJIE/GEE EEN, 

TWEE TREË NA  FOON)

BYK.TEL FOON OP  (BAIE GAAF) Goeiemôre, mevrou Volschenk hier.

5: SOFIA: (FILTER/SY KLINK GEDAAN) Marni, dis ek. 

6: MARNI: Is jy by die hek?

7: SOFIA: (FILTER) Dis nog nie vieruur nie, maar ek is hier.   

8: MARNI: Ek maak vir jou oop.

9: SOFIA: (FILTER) Dankie. 
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BYK. SY DRUK KODE EN HEK SKUIF AAN ANDERKANT OOP/PLAK FOON 

NEER. 

1: MARNI: Drie-uur en sy's hier. Soos gewoonlik 'n volle uur te vroeg. 

Die portaal lyk soos 'n slagveld. Kan nou nie verhelp word 

nie. Sal . . . ergste gou self moet . . . opruim. 

BYK. FROMMEL SELLOFAAN EN STINGELS/BUITE KOM GROOT MOTOR 

STADIG AAN EN STOP. (MARNI NABY) Moet onthou om Liesbet te vra om 

water in die vaas te gooi. Sint Josephs is ongelukkig nog 

toe. Die rose sal lankal af wees dan kom hulle eers aan. 

Timing, timing, timing is so belangrik vir alles –  blomme en 

treurmares.

BYK. SY MAAK DIE VOORDEUR VAN BINNE AF OOP/TUINVOËLS 

(PROJEKTEER) Hallo, Sofia! (BY HAARSELF) Sukkel sy 

met haar handsak. Genade! Sy't haar hare stomp afgesny.  

2: SOFIA: (VERDER) Marni, skies! Ek's bietjie in 'n toestand.

3: MARNI: Dis niks, vat jou tyd. (BY HAARSELF) Chronies  ''in 'n 

toestand'' . . . Nogal gedink dit sal haar help om van James 

te skei – nou gaan dit eers ellendig. 

BYK. KARDEUR SLAAN TOE  

( MARNI VERV. BY HAARSELF) Flink stap sy vir een 

wat laas nag nie 'n oog toegemaak het nie. 
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1: SOFIA: (NADER) Una se drieuur-kliënt het nie opgedaag nie, toe 

vat sy my 'n halfuur vroeër. Ek het eenvoudig nie kans 

gesien om 'n oomblik langer in daai mall rond te hang nie.  

2: MARNI: Jou hare lyk goed. Pas jou.

3: SOFIA: Dankie . . . Nie dat dit help nie. 

4: MARNI: Een van daardie dae?  

5: SOFIA: Ek voel soos 'n wrak.

6: MARNI: Komaan . . . (DRUKKIE) Drukkie vir jou . . . 

7: SOFIA: (SUG) Nou ontwrig ek jou dag.

8: MARNI: Glad nie, kom in.

BYK. MAAK VOORDEUR TOE.

9: SOFIA: Dankie. (POUSERTJIE/SIEN DIT) Mooi is jou blomme.

10: MARNI: Ek moes hulle in die water kry. Verskoon die gemors, 

Liesbet moet nog opruim.

11: SOFIA: St. Josephs, my gunsteling.

12: MARNI: Begrafnisblomme.

13: SOFIA: Ruik so lekker soet.

14: MARNI: Moeilikheid is, teen die tyd dat hulle behoorlik oop is, begin 

die rose verlep. Kom ons gaan patio toe, ek wil met my 

orgideë spog en dan kuier ons sommer daar  . . .

BYK. DOOF UIT BINNE/IN BUITE/NOU EN DAN TUINVOËLS.

15: SOFIA: (OORWELDIG) Dis . . . so weelderig! Ek hou van dié een.  

16: MARNI: 'n Geskenk van Herman. Iets besonders, nè? 
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1: SOFIA: Tel jou seëninge. Ek kan nie onthou of James ooit vir 

my blomme gekoop het nie. Maak ook nie meer saak nie. 

2: MARNI: Wat is dit dan nou weer vandag? Wat is verkeerd?

3: SOFIA: Ag . . . Alles.

4: MARNI: Sit. Gooi af daai kussings . . . 

5: SOFIA: Dankie . . . (SAK NEER) Ek kan nie meer nie.

6: MARNI: Sal ons eers 'n teetjie drink? 

7: SOFIA: Nie nou nie, dankie. Una het koffie bedien. Eintlik wou ek my

kop kaal skeer en gif drink.

8: MARNI: Ek neem aan Una was nie daarvoor te vinde nie.

9: SOFIA: Sy wou weet of iemand dood is. Amper vertel ek haar. 

10: MARNI: Vriendin . . . Is dit iemand wat ek ken?

11: SOFIA: Niemand. Nog nie. Una skinder – sy praat.

12: MARNI: Nie oor alles nie.

13: SOFIA: Ek was bang die hele winkel hoor my. Selfs mure het ore.

14: MARNI: Nie hier nie.

15: SOFIA: Is jy alleen?

16: MARNI: Dis wasdag. Liesbet is besig. 

17: SOFIA: Esta?

18: MARNI: Toegesluit in haar kamer, sê sy moet inhaal wat sy van- 

oggend verloor het. Die kind leer so hard vir die eksamen, 

sy't vroeg al by een van haar skoolmaats gaan lesse uitruil. 

Hier uit soos ’n warrelwind, lank ná lunch in soos 'n storm.
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1: SOFIA: Altyd op 'n draffie. Hoe gaan dit met haar?

2: MARNI: Goed! Jy’t  seker gesien sy’t die landwye opstelwedstryd

gewen?

3: SOFIA: Marni, ek is so jammer, nee! 

4: MARNI: Was in gister se koerant.

5: SOFIA: Ek kom nie by die koerante uit nie. Waaroor het sy geskryf?

6: MARNI: Die heiligheid van lewe. Sy’s in haar ernstige stadium, én 

sy’s volgende jaar hoofmeisie!

7: SOFIA: Baie geluk! Jy kan so trots wees.

9: MARNI: Ná al my miskrame, die pragtige wonderkind. Sy het ons 

nog nooit teleurgestel nie, maar jong – móéilik die laaste 

tyd . . .! Herman sê dis eksamenkoors. 

10: SOFIA: Hy is waarskynlik reg. Graad elf is deurslaggewend.

11: MARNI: Sy wil medies doen en die keuring is streng.

12: SOFIA: Sy besef dit natuurlik.

13: MARNI: Ek het Stiaan ook onder hande gehad, hy kan mos nie hier 

wegbly nie.

14: SOFIA: Die tweetjies  . . .  Pas perfek by mekaar.

15: MARNI: Absoluut. (LAGGIE) Sy kon een of ander weirdo gekies het. 

Maar Stiaan is briljant en die Van Tonders is mense soos 

ons – tog belangrik, ’n goeie agtergrond.

16: SOFIA: Julle is bevoorreg.
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1: MARNI: Hulle sal seker uitmekaardryf, hoop nie so nie, ons is lief vir 

hom, goed gemanierd en sag met Esta. Hoe gaan dit met 

Lizel? (POUSE) Sofia?

2: SOFIA: Nie goed nie.

3: MARNI: Ag, nee. En hier gaan ek aan soos ’n draaiorrel. Is sy siek?

4: SOFIA: Jy kan dit seker so noem.

5: MARNI: Ekskuus?

6: SOFIA: Sy verwag.

7: MARNI: Vriendin  . . .! Wanneer het jy gehoor?

8: SOFIA: Ek weet al weke lank.

9: MARNI: En jy sê my niks.

10: SOFIA: (NABY TRANE) Gedag ek kan dit self hanteer. (HUIL) Ek 

kan nie . . . My straf vir my wilde geaardheid . . .(BLAAS 

NEUS) Skies . . .  

11: MARNI: Jy was jonk! Ons was almal . . . jy was in elk geval nie so 

wild soos Linda Vermaak nie. 

12: SOFIA: Ek moes trou – sy nie. 

13: MARNI: Ja, onregverdig . . . 

14: SOFIA: En daar staan ek voor die kansel in my wit rok, so naar ek 

kan iets oorkom. Ons wittebrood was ’n flop, ons huwelik 

van die begin af gedoem. Skaars vyf maande toe sit ek met 

'n koliekbaba en James wat snags studeer en stilte 

soek.
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1: MARNI: Julle was vyf-en-twintig jaar getroud.

2: SOFIA: Vyf-en-twintig jaar te lank. 

3: MARNI: Julle het twee kinders saam grootgemaak.

4: SOFIA: Toe ons skei, laat toets hy hulle DNS.

5: MARNI: Hoe hy ooit kon dink hulle is nie syne nie . . . Lizel en 

Hanro is albei uitgeknip James.

6: SOFIA: En die toetse het dit bevestig. Maar hy vra my tot 

vandag toe nie om verskoning nie. Een mistrap ná 

twintig jaar van hel en ek moet vir die res van my lewe 

hoor dat ek rondslaap. Die bietjie troos wat ek kon kry, 

die liefde wat ek gesoek het, word skielik die bewys dat 

ek nog altyd ’n slet is. Hy sê dit vir Lizel: Jy’s ’n slet, nes jou 

ma.  

7: MARNI: Hy was seker ontsteld. 

8: SOFIA: Dis geen ekskuus nie. Die arme kind . . .

9: MARNI: Hoe . . . Hoe het julle uitgevind?

10: SOFIA: Lizel het by die predikant se vrou gaan bieg – asof sy nie ’n 

ma het nie. 

13: MARNI: Toe?

14: SOFIA: Toe kom sien sy my namens Lizel.

15: MARNI: As daar iemand is wat kan verstaan is dit jy, nie Anita nie.

Wat weet sy van jou lewe! 
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1: SOFIA: Oorgenoeg – ná al my en James se huweliksprobleme. 

Mos in ’n stadium ons sondes voor Dominee gaan bely, 

nuwe blaadjies omgeslaan, belowe om pilare in die same- 

lewing te wees tot ons finaal ineengestort het. Ek  . . .  nie 

James nie. 

2: MARNI: Moenie jouself verwyt nie. 

3: SOFIA: Maar hy is nooit verkeerd nie. Soms dink ek hy is sieker as 

sy pasiënte  . . .  Wat kyk jy my so, dis die reine waarheid. 

James is siek in sy siel.

4: MARNI: (ONGEMAKLIK) En nou? Wat van Lizel? Wat sê hy?

5: SOFIA: Sy gaan vir ’n aborsie.

6: MARNI: (GESKOK) Nee.

7: SOFIA: Dis vandag glo die beste uitweg.

8: MARNI: Dis nog steeds gevaarlik, daar is slegte gevolge. 

9: SOFIA: Ja! Sy sal dalk nooit weer kan kinders hê nie, sy kan sterf! 

10: MARNI: Dit word darem in ’n ordentlike hospitaal gedoen. 

11: SOFIA: Natuurlik, dis wettig. 

12: MARNI: ’n Mens vergeet tot dit met iemand naby aan jou gebeur.

13: SOFIA: James kan nie insien dat dit verkeerd is nie. 

14: MARNI: Hy is 'n dokter wat veg om mense aan die lewe te hou!

15: SOFIA: En dit geniet om swere en gewasse uit sny.

16: MARNI: Doen hy dit – aborsies?

17: SOFIA: Nee, maar hy maak die aanbevelings.
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1: MARNI: Seker vir berading ook?

2: SOFIA: Indien nodig. Sielkundige studies het blykbaar bewys dat 

adolessente oor die algemeen geen negatiewe reaksie op 

aborsies toon nie. Net tien persent verval in patologiese rou. 

3: MARNI: Tien uit honderd. Is dit nie genoeg nie?

4: SOFIA: Nie volgens sy wetenskaplike siening nie.

5: MARNI: Dalk het hulle nog nie behoorlike navorsing gedoen nie. Dis 

een onderwerp waaroor nie graag gepraat word nie.  

6: SOFIA: Hy reken dis niks in vergelyking met ons lewe nie. Ons het

mekaar verwoes, ons kinders het probleme. Jy ken vir 

Hanro, kyk wat het van hom geword. Soms dink ek – as ek 

hom weggegee het en aangegaan het met my lewe was hy 

vandag 'n beter mens – ek ook.  

7: MARNI: Jy moenie die skuld vir alles op jou neem nie, dit sal jou

vernietig.

8: SOFIA: James trap op my. Ek is niks.

9: MARNI: (POUSE) Wat van Lizel? Het sy jou nie nodig nie?

10: SOFIA: James sê ek ontstel haar. Hy sal haar vat.

11: MARNI: Hospitaal toe?

12: SOFIA: Na een van die Stopes-klinieke. Het jy gesien hulle adver- 

teer op die asblikke?

13: MARNI: Toevallig. Huisagente adverteer ook op asblikke

14: SOFIA: Ons doen sonde. 
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1: MARNI: Dit is wettig

2: SOFIA: Maar om dit te dóén!

3: MARNI: Hoeveel weke is sy?

4: SOFIA: Nege. 

5: MARNI: Dis net ’n bondeltjie. 

6: SOFIA: 'n Mens, Marni. Die hartklop begin reeds op drie weke, op 

vier weke is daar tekens van arms en bene, die skelet word 

gevorm. Op ses weke is daar breingolwe.

7: MARNI: Is jy seker jy het jou feite reg?

8: SOFIA: Breingolwe op ses weke en tone en vingers . . .

9: MARNI: Vingers?

10: SOFIA: Het jy geweet vingerafdrukke verskyn reeds op nege weke?

11: MARNI: Nee.  

12: SOFIA: Ek ook nie, maar dis nou deel van my navorsing. 

13: MARNI: 'n Mens dink nie elke dag aan jou vingerafdrukke nie, hoe 

uniek dit is dat dit by elke ander mens verskil. 

14: SOFIA: Dis daar – reeds voor jou geboorte. Praat nie van die siel 

nie. Daaraan wil ek (HAAR STEM BREEK) nie dink nie.  

BYK. SY KRAP IN HAAR HANDSAK/BOEKIE UIT/BLAAI  Hier, ek . . . ek het 

als neergeskryf. My skietgoed toe hulle nog bereid was om 

na my kant van die saak te luister. 

15: MARNI: Sofia, jy ontstel jou te veel.

16: SOFIA: Lees dat jy kan sien ek lieg nie.
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1: MARNI: (BLAAI DEUR) Jy't . . . tot sketse gemaak. Lewensgroot?

2: SOFIA: Die presiese afmetings. Piepklein, maar 'n mens met 

potensiaal. Dis hoekom ek wil hê sy moet voortgaan met die 

swangerskap, al moet sy hom later weggee. 

3: MARNI: Is dit nie erger nie? Vir haar, bedoel ek, om die hele proses 

deur te maak en dan afskeid te neem.

4: SOFIA: Dis ten minste nie moord nie.

5: MARNI: Wat sê Dominee?

6: SOFIA: Hy sê ook dis moord.  

7: MARNI: Vandat jy die feite so deeglik opgesom het, kan ek nie 

anders as om saam te stem nie. 

8: SOFIA: James sê daar word jaarliks gemiddeld 46 miljoen aborsies 

wêreldwyd gedoen, wat sal dit saak maak as ons een 

byvoeg. Dan kan Lizel aangaan met haar lewe en ons kom 

nie in die skande nie – asof ons nie al genoeg skandes 

gemaak het nie. Ons is buitendien nie meer óns nie.

9: MARNI: 46 Miljoen. Is jy seker?

10: SOFIA: Ek onthou dit soos my oudste suster se geboortedatum. 

1946. Dit wissel natuurlik van jaar tot jaar. 

11: MARNI: Hoe op aarde kry hulle dit uitgewerk?

12: SOFIA: Nugter weet, maar die soort statistieke word nie uit die lug 

gegryp nie.
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1: MARNI: Miljoene. Ek het nie besef dis soveel nie. Verskoon my. 

(ROEP) Esta! Waarheen gaan jy nou weer? Skies, Sofia, ek 

wil gou hoor.

2: ESTA: (VERDER) Uit. Ek’s nou terug!

3: MARNI: Jy was heel oggend uit. Kom eers hiernatoe.

4: ESTA: Ma-ha!

5: MARNI: Ek roep.

6: ESTA: Ja, Ma, goed, Ma . . .(KOM NADER) Wat nou weer?

7: MARNI: Met wie praat jy? (VIR SOFIA) O, die eksamenstres. (VIR

HAAR) Jy het netnou hier ingesluip sonder om my te groet, 

kom sê eers hallo, vir tannie Sofia ook.

8: SOFIA: Los, Marni.

9: ESTA: (NABY) Middag, Ma. Middag, tannie Sofia.

10: SOFIA: Hallo, Esta. (SNUIF) Verskoon my hooikoors. Hoe . . . hoe 

gaan dit met die eksamen?

11: ESTA: Goed, gaan goed dankie, Tannie.

12: MARNI: Nie dat sy vandag veel geleer het nie.

13: ESTA: Ons skryf eers oormôre. Stiaan is hier.

14: MARNI: Skryf hy nie ook nie?

15: ESTA: Ma, hy is op universiteit, hulle skryf nie dieselfde tyd as ons 

nie. Ek kan anyway nie omgee nie.

16: MARNI: Oeps, rusies in eksamentyd is nie goed nie.

17: ESTA: Nee, dit is nie. Kan ek gaan?
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1: MARNI: Miskien moet jy hom liewer nie nou sien nie –  netnou ontstel

hy jou nog meer. (VIR SOFIA) Hulle maak mekaar party-

keer so ongelukkig.  

2: ESTA: Ma, asseblief.

3: SOFIA: Dalk is dit beter om eers op te maak, dan kan sy haar 

aandag by die werk bepaal.

4: ESTA: Briljant! Het Ma gehoor hoe slim is Ma se vriendin? 

5: MARNI: Liewe ons! Is jy sarkasties?

6: SOFIA: My verdiende loon, ek het uit my beurt gepraat. 

7: MARNI: Vra om verskoning.

8: ESTA: (SUG) Sorry en dankie vir die tip, tannnie Sofia. Hoe 

gaan dit met Lizel? 

9: SOFIA: Goed  . . .  Dit gaan goed.

10: ESTA: Hoe’s haar nuwe skool?

11: SOFIA: Nie sleg nie. 

12: ESTA: Sê vir haar sy kan bly wees sy’s weg by ons, die peste neem

oor en Mislike Melissa is volgende jaar hoofmeisie.

13: MARNI: Esta! Waar val jy nou uit?

14: SOFIA: Ek dag jy is hoofmeisie? Jou ma sê . . .

15: ESTA: Kultuur. Melissa is akademies én sport. Het Lizel nog 

dieselfde selfoon?

16: SOFIA: Ek sal haar vra om jou te bel.

17: ESTA: Ek sukkel om haar te kry. Sy’s stil die laaste tyd.
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1: MARNI: Gaan haal vir tannie Sofia jou opstel.

2: ESTA: Ma, Stiaan wag voor die hek.

3: MARNI: Kan hy nie inkom nie?

4: ESTA: Hy is haastig.

5: MARNI: Dis nuus! Gewoonlik kuier hy tot middernag.

6: ESTA: Nie vandag nie. Kan ek gaan?

7: MARNI: Maak gou, en moenie te lank draai nie.

8: ESTA: Ek sal probeer om voor middernag terug te wees. Totsiens, 

Tannie!

9: MARNI: Esta!

10: ESTA: (VERDER) Baai, Ma! Nou terug.

11: MARNI: (MET 'N LAGGIE) Parmantig.

12: SOFIA: Sorgvry.

BYK. VERDER VOORDEUR OOP

13: MARNI: Ook maar haar dingetjies, jy sien mos.

10: SOFIA Sy is ten minste nog kind.

BYK. VOORDEUR KLAP TOE

11: MARNI: Waar was ons voor sy hier verbygedwarrel het?

12: SOFIA: Ek moet loop, ek moes jou nie belas het nie.

13: MARNI: Hoe kan jy dit sê? Ek is jou vriendin.

14: SOFIA: Wat gedurig my gekerm moet aanhoor.

15: MARNI: Ek sou sleg gevoel het as jy my nie in jou vertroue geneem

het nie. 
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1: SOFIA: Kon ook nie anders nie. James en Lizel hoor my nie meer 

nie. Hulle het almal aan hulle kant. Miskien nie vir Anita en 

Maarten nie, hulle is immers ons leraarspaar.

2: MARNI: Sien, alles is nog nie verlore nie. Jy . . . julle kan haar nog 

oortuig.

3: SOFIA: Die moord word vandag gepleeg.

4: MARNI: Wat?

5: SOFIA: Haar pa het haar vanoggend gevat.

6: MARNI: Hoekom is jy nie langs haar bed nie?

7: SOFIA: Sy wil my nie hê nie. My . . . beveel om . . . weg te bly.

8: MARNI: O, Sofia  . . . ek is so jammer.

BYK. SOFIA SOEK HANDSAK/OOPMAAK EN MOTORSLEUTELS.

9: SOFIA: (SNUIWEND) My motorsleutels. Waar is dit?  

10: MARNI: Jy kan nie nou ry nie. Raak eers rustig. Ek bestel vir ons tee.

11: SOFIA: (RUK HAAR REG) Ek voel so magteloos . . . 

12: MARNI: Gaan pak vir jou 'n naweektassie, dan kom jy hiernatoe.

13: SOFIA: Dit kan ek julle nie aandoen nie. 

14: MARNI: Dis nie moeite nie! Toe, jy het al voorheen hier oorgeslaap.

15: SOFIA: Dankie, Marni, nie die keer nie. (TRANERIG) My arme kind.

16: MARNI: Hoekom bel jy nie?

17: SOFIA: Sy praat nie met my nie en James sal nie sy selfoon 

antwoord as hy my nommer sien nie.

18: MARNI: Bel met myne.
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1: SOFIA: Hy sal my doodmaak as hy weet ek het met jou gepraat!

2: MARNI: Iemand moet jou ondersteun.

3: SOFIA: Hou dit stil, veral vir Esta. Herman hoef ook nie te weet nie.

4: MARNI: Moenie bekommer nie, jou geheim is veilig by my.

5: SOFIA: Dankie – ek weet nie waar ek vandag sonder jou 

vriendskap sou wees nie.  

BYK. MUSIEKBRUG/PRINCE SE NOTHING COMPARES TO YOU GESING 
DEUR HOM EN ROSE GAINES OOR KARRADIO/HOOR KAR RY EN 
STILHOU BY MEER/LUISTER PAAR SEKONDES NA MUSIEK/SKAKEL 
RADIO AF

6: STIAAN: Wat doen jy?

7: ESTA: Ek is nie lus vir die simpel song nie. En maak oop die 

vensters, ek kry nie asem nie.

8: STIAAN: Enigiets om jou te please. Tevrede . . .?

BYK. KARVENSTER LAAT SAK/HOOR MEER EN EENDE

9: ESTA: (NA POUSE) Wonder hoe voel dit om te verdrink?

10: STIAAN: Ek het geen begeerte om uit te vind nie.

11: ESTA:            Haai, kyk die eende het kleintjies! Cute is hulle!

12: STIAAN: (SINIES) Ja, sweet. (POUSE/ONGEDULDIG) Ons kan

 heeldag hier sit  en maak of ons na die voëls kyk of ons kan

'n slag eerlik wees.

13: ESTA: Sure, waar begin ons?

14: STIAAN: By jou planne, sodat ek myne kan uitwerk. 

15: ESTA: Maklik vir jou om my met die verantwoordelikheid op te saal. 
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1: STIAAN: Shit, Esta, jy hou my aan 'n lyntjie met jou besluitloosheid,

en dan verbeel jy jou ek kan relax en aangaan met my lewe.

Hoe dink jy moet ek voel?

2: ESTA: En ek?

3: STIAAN: Jy het die hef in die hand. 

4: ESTA: Ek verwag die baba en dis geen plesier nie:  Ek is so naar

ek moet keer of ek kots aan tafel, en so moeg ek kan omval.

Wat gee jy om? Nie een sentimenter nie. (WRANG

LAGGIE) Hy is al sewe sentimenter, amper agt  . . .  omtrent

so. So . . . lank soos die palm van my hand.

5: STIAAN: Waag jy dit? Om op my gevoel te speel?

6: ESTA: Is daar nog iets soos ''gevoel'' in jou oor?   

7: STIAAN: Om eerlik te wees – bitter min vandat ons in hierdie shit

vassit.

8: ESTA: So – ’n kind is shit?

9: STIAAN: Fok, nou is die baba al 'n kind. 

10: ESTA: 'n Mini-mensie.

11: STIAAN: (MOMPEL) Mini-monster, as jy my vra.

12: ESTA: 'n Poppie met handjies en voetjies, tien vingertjies, tien 

toontjies, jou lang groottone . . . my klein voetjies.

13: STIAAN: (VAL IN DIE REDE) Ons het ’n probleem, en ons het hier- 

natoe gekom om dit uit te praat –  soos grootmense, nie 

om oor voetjies en toontjies te rave nie. Het jy dit?
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1: MARNI: Daar is 'n kind in my. Hy . . . (TRANE) hy  groei  . . . 

2: STIAAN: En jy martel jouself  . . .  Vat jou hande van jou maag af 

weg! Vat weg jou hande. 

3: ESTA: Los my. Moenie . . . (STOEI) aan my . . .  raak nie.

4: STIAAN: Shit, she's really losing it. (OORDREWE KALMEREND) 

Oukei-oukei, ek hoor jou. Right. Wat wil jy hê moet ek doen?

5: ESTA: Weet . . . nie.

6: STIAAN: Gee my 'n clue, vroumens . . . Wat wil jy hê?

BYK. BRING HOSPITAALKLANKE IN/OOPDEUR-KANTOORTJIE 

TYD: OGGEND/TERUGFLITS HOSPITAAL

7: SUSTER (EGGO) You sure you want to go through with this? 

8: ESTA: (EGGO) I don’t know.

9: SUSTER: (EGGO) I can put you up for counselling. If you have 

questions, you can ask them.

10: ESTA: (EGGO) I know the answers.

12: SUSTER: (EGGO) So why are you still not sure?

13: ESTA: (EGGO) Because … I don’t know.

BYK. TERUG IN KAR LANGS MEER.

14: STIAAN: (EGGO AF) Wat my betref is daar net een uitweg.  

15: ESTA: Jy is so seker van jou saak.

16: STIAAN: Ek het nog drie jaar se studies voor my, ek het ’n beurs en

’n cottage op my ma en pa se erf. Hierdie kar het ek 

present gekry omdat ek verlede jaar cum laude gemaak het. 
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Ek het geld in die bank, ongeveer sestigduisend. As ons trou

hou dit nie ’n jaar nie.

1: ESTA: Trou is die laaste ding op my lys.

2: STIAAN: Dit was die plan. Oor vyf jaar.

3: ESTA: Like a castle in the sky.

4: STIAAN: En poef! Spat dit uitmekaar.

5: ESTA: Ons . . . Ons verwag nog steeds 'n baba. 

6: STIAAN: Wat ons nie kan grootmaak nie.

7: ESTA: My ma … miskien . . .

8: STIAAN: Jou ma vang ’n fit so groot soos ’n aardbewing in China.

9: ESTA: Sy is nie so vlak nie.

10: STIAAN: Sy soek nie ’n dogter wat haar in die skande steek voor haar

vriende nie! Sy soek onderskeidings en prestasie en alles 

perfek. Jy weet dit, anders het jy lankal op haar skouer gaan 

tjank.

11: ESTA: Oukei  . . . ! Jy wen . . .  

12: STIAAN: Fine, dis hoe dit gaan werk. Jy het twee weke oor en drie 

toetse om te skryf voor jou vakansie. Van nou af sit jy 

agter jou boeke en leer, het jy dit? Kyk vir my. 

13: ESTA: Ek hoor wat jy sê. 

14: STAAN: As ek reg onthou, skryf jy jou laaste toets oor tien dae. Die 

volgende dag, nie 'n dag later nie, kom haal ek jou en vat jou
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kliniek toe. Jy gaan deur die prosedure, raak ontslae van 

daai ding wat jou so siek maak, en dis oor en verby.

1: ESTA: Een, twee, drie, en weg is dit – die 'ding'. 

2: STIAAN: Ja.

3: ESTA: Dan?

4: STIAAN: Dan gaan ons aan soos voorheen, maar as ons weer seks 

het, doen ons dit reg. 

5: ESTA: Asof ons dit nie hierdie keer reg gedoen het nie. Ons het ’n 

'n baby gemaak, for crying out loud.

6: STIAAN: Jy verdraai my woorde.

7: ESTA: Nee, ek hoor presies wat jy sê.

9: STIAAN: Afgespreek.  

10: ESTA: Vat my huis toe.

11: STIAAN: Sodat jy vir die res van die dag in jou kamer kan sit en tjank?

12: ESTA: Vat my huis toe, as jy nie omgee nie.   

13: STIAAN: At your service, madame. BYK. SKAKEL KAR AAN/LAAT 

ENJIN LUIER            (POUSE) Ons  . . .  ons kan iewers stop, iets eet, iets drink.

14: ESTA: Ek is nie lus nie. BYK. VENSTERS TOE. Ry tog net!

15: STIAAN: Wat van ice cream of milk shakes?

16: ESTA: Nee. Dankie.

17: STIAAN: Please yourself. (BROM) No more mister Nice Guy. Ek is 

gatvol.

BYK. KAR TREK WEG DAT DIE WIELE SKREE.
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1: ESTA: (POUSE EN SODRA HULLE OP PAD IS) Nog iets.

2: STIAAN: Ek wil niks meer hoor nie.

3: ESTA: Dis uit tussen ons. Het jy dit?

4: STIAAN: Ha! Vir hoeveel dae dié keer?

5: ESTA: Vir altyd.

6: STIAAN: Jy dwing my byna tot trane.

7: ESTA: Die keer bedoel ek dit. 

8: STIAAN: Dan-kie! Hou dan by jou besluit en moenie weer by my kom 

tjank nie. (BROM) Wat ’n fokken marteling! (VIR HAAR) 

Jy kan vergeet dat ek jou dié keer weer sal terugneem.

9: ESTA: Ekskuus! Wie moes elke keer vir wie terugneem? Please, 

altyd please?

10: STIAAN: Sê die meisie wat my gesmeek het om haar broekie af te 

trek. Seker nie die een wat haar kastige virginity vir my 

op 'n skinkbord gegee het nie?

11: ESTA: Vergeet van haar. Sy bestaan nie meer nie.

12: STIAAN: Hoe verlig is ek nou. By the way – daai kind wat sy so 

vertroetel . . . Wie sê dis myne?

13: ESTA: That’s done it! Hou stil, ek sal huis toe loop!

14: STIAAN: Jy gaan sweet.

15 ESTA: Ek sal van jou verlos wees en oor twee weke van jou kind. 

Hou stil!

BYK. HY DOEN DIT NIE RY AAN
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1: STIAAN: (BROM) Ten minste het die penny eindelik gedrop. 

2: ESTA: Ek wil nie ’n kind hê wat my ooit aan jou sal herinner nie. Vir 

jou wil ek nooit weer sien nie!

3: STIAAN: Wie vat jou kliniek toe?

4: ESTA: Ek het jou nie nodig nie, en ek gaan ook nie kliniek toe nie. 

Die komminste hospitaal in die land is goed genoeg vir jou 

oorskiet. 

BYK. MUSIEKBRUG/THE FUNERAL DEUR SINÉAD O' CONNOR

BYK. AAND/BINNENSHUIS/EETKAMER/BORDE EN BAKKE NEERSIT

5: HERMAN: Nou, wat gaan hulle maak?

6: MARNI: Dankie, Liesbet. (POUSE) James het Lizel vandag ingevat. 

7: HERMAN: Goeie besluit.

8: MARNI: Weet nie. Ek kry hulle jammer.

9: HERMAN: Wees bly ons het nie nodig om so ’n besluit te neem nie.

10: MARNI: Eksamenstres is erg genoeg. Ek skep vir ons, dan vat ek 

netnou hare vir haar kamer toe.

11: HERMAN: Hoekom kom sy nie tafel toe nie?

12: MARNI: Sy en Stiaan het woorde gehad.

13: HERMAN: Gee dit haar rede om nie te eet nie?

BYK. OPSKEPSKOTTELS OOP EN SKEP OP

14: MARNI: Huil-huil vanmiddag teruggekom. Hy’t nie uitgeklim nie, haar

sommer op die sypaadjie afgelaai.

15: HERMAN: Skryf sy môre?
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1: MARNI: Oormôre, sy het vandag geleer. Vanoggend vroeg al gaan 

lesmateriaal uitruil. 

2: HERMAN: Toe, wanneer was die groot fight?

3: MARNI: Vanmiddag, terwyl Sofia hier was, kom haal Stiaan haar. Sy

is vrolik genoeg hier uit. Toe sy terugkom, klap die deure. Ek

het probeer vasstel wat aangaan, maar (SUG) ek moet haar 

privaatheid respekteer . . . 

4: HERMAN: Die kind werk te hard.

5: MARNI: Sy beter as sy die punte wil hê  . . . gekeur wil word.  Nog 

boontjies?

6: HERMAN: Dankie, genoeg.

BYK. LEPEL TERUG IN SKOTTEL/DEKSEL OP

13: MARNI: Jammer van Stiaan.

BYK. MES EN VURK IN KOS

14: HERMAN: (EET) Hnn . . . ordentlike seun. Maar sy is nog te jonk

vir so ’n ernstige verhouding, hy eintlik ook.

BYK. NOG ’N MES EN VURK IN KOS.

15: MARNI: (EET OOK) Môre, oormôre maak hulle weer vrede. Haar 

skoolwerk is in elk geval nou belangriker. Gelukkig is sy 

verantwoordelik genoeg.

16: HERMAN: Sal haarself nooit in der ewigheid in ’n gemors soos Lizel 

laat beland nie. 

17: MARNI: Kan jy glo, sy weet nie wie die pa is nie.
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1: HERMAN: Miskien beskerm sy hom net.

2: MARNI: Sy is nog nie sewentien nie.

3: HERMAN: Die kinders . . . Waar gaan die wêreld heen?

4: MARNI: Vra.  

5 HERMAN: Waar is Lizel nou?

6: MARNI: By haar pa. Sofia is verpletter.

7: HERMAN: Behoort nie moeilik te wees vir haar nie, Sofia is die meeste

van die tyd . . .

8: MARNI: Herman, haar lewe is nie maklik nie.

9: HERMAN: Sy maak daarna, pleks sy James 'n kans gee.

10: MARNI: Sodat hy haar van voor af kan domineer? 

11: HERMAN: Ja, wel . . . Wat Lizel betref, stem ek met hom saam. Hy 

doen wat ek ook sou doen.

12: MARNI: Voel vir my soos moord.

13: HERMAN: Tieners soos Lizel en Esta is te jonk om kinders in die 

wêreld te bring. Ek sê soos hy: Verwyder dit en vergeet

daarvan.

14: MARNI: Makliker vir julle mans.

15: HERMAN: Wat van vroue wat sê: My lyf is my eie, ek sal besluit. Ons is

soos hulle verstandig, nie emosioneel nie.  

16: MARNI: Seker die dat daar jaarliks wêreldwyd 46 miljoen aborsies 

gedoen word.

17: HERMAN: Waar kry jy dit?
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1: MARNI: Sofia.

2: HERMAN: Jy moet haar vra hoe oud is daai statistiek van haar.

3: MARNI: Hoekom? Het dit toegeneem of afgeneem?

4: HERMAN: Maak jou afleiding. Dis die armes se geboortebeperking en 

armoede neem daagliks toe. 

5: MARNI: Siestog.

6: HERMAN: Watse siestog! Minder straatkinders, minder misdaad in 

die agterbuurtes, oral in ons stede. Minder dwelmmisbruik 

en honger kinders op die platteland. Die aarde is oorbevolk,

oorlog en rampe kan nie byhou met uitdun nie.

7: MARNI: Moet dit vir die mensdom nodig raak om hul eie kinders te 

vermoor? 

8: HERMAN: Nog wyn?

9: MARNI: Ja, dankie. Was ek nou te kras? BYK. HY SKINK WYN

12: HERMAN: Jy was reguit en reg . . . BOTTEL NEERSIT Met al die 

miljarde wat reeds op die aardbodem krioel, die voedsel- 

krises, te min skoon water en energie, die vieslike 

besoedeling . . . Ons behoort dankie te sê vir mense wat nie 

kans sien om nog kleintjies groot te maak nie.

13: MARNI: Probleem is  . . .  46 miljoen was klaar verwek.

14: HERMAN: Moenie jou kop breek nie, Marni. Jy het niks daartoe 

bygedra nie. Trouens, ons is in die kol, ons het een kind 

en sy is spesiaal, haar toekoms blink. 
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1: MARNI: Jammer van Stiaan.

2: HERMAN: Kalwerliefde, sy sal gou vergeet. 

3: MARNI: Op die oomblik is dit so ernstig sy wil nie haar mond aan kos

sit nie. 

4: HERMAN:  Moet ek met haar praat?

5: MARNI: Herman, nee . . . Los dit eers vir my.

BYK. DOOF UIT/IN/KLOP AAN KAMERDEUR   

6: MARNI: Esta! Esta, kindjie, maak oop die deur.

7: ESTA: (EFFE WEG, MAAR PROJEKTEER) Ek. Leer.

8: MARNI: Ek het jou kos gebring.

9: ESTA: Ek is nie lus vir kos nie.

10: MARNI: Is jy nie honger nie?

11: ESTA: Ek wil nie eet nie!

12: MARNI: As jy nie kans sien vir gekookte kos nie, maak ek vir jou 'n 

toebroodjie. 

13: ESTA: Nee, dankie.

14: MARNI: Daar's pizza in die vrieskas.

15: ESTA: Ma, gaan weg.

16: MARNI: Is jy siek? (POUSE) Wat gaan aan met jou?

17: ESTA: Niks. Ek makeer niks.

18: MARNI: Maak oop die deur.

19: ESTA: Ek probeer konsentreer.
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1: MARNI: Jy sal sukkel op ’n leë maag . . . Maak, oop Esta. (POUSE)  

Voor ek jou pa gaan roep. Ek gaan nou jou pa roep. Esta!

BYK. DEUR VLIEG OOP

2: ESTA: (NABY) Tevrede?

3: MARNI: (SIEN HAAR ROOI GEHUILDE GESIG) Kind  . . . Kan ek 

inkom? 

4: ESTA: As Ma moet.

BYK. POUSE/ DRUK DEUR TOE

5: MARNI: Klere net waar jy kyk. Deurmekaar is jou bed. 

6: ESTA: Ek het Ma nie genooi nie. 

7: MARNI: Die plek is benoud.

8: ESTA: Die aircon raas. Het Ma vergeet?

9: MARNI: Die herstelman het belowe om te kom, ek sal hom weer bel. 

(BEWEEG WEG) Maak solank die venster oop vir vars lug.

10: ESTA: (SNORK) En vir hordes muskiete.

BYK. GORDYNE TREK EN VENSTER OOPMAAK/AANDLUG MET KRIEKE

11: MARNI: (EFFE WEG) Eet iets.

12: ESTA: (MET KLEM) Ek is nie honger nie.

13: MARNI: (NADERKOM) Iets om te drink? Sjoklademelk? Tee?

14: ESTA: Nee, dankie.

15: MARNI: Esta, wat is dit?

16: ESTA: Ek het gesê. Niks.
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1: MARNI: Niks, en jou gesig is rooi gehuil? Jy't die kamer besaai met 

snesies.

2: ESTA: Ek sal optel.

3: MARNI: Is dit Stiaan?

4: ESTA: Ons is uit. (HOU HAAR TRANE IN) 

5: MARNI: Weer . . .? Toe maar, môre as die son skyn, is julle weer in.

6: ESTA: Die keer is dit finaal. 

7: MARNI: O . . . dis . . . Dis jammer. 

8: ESTA: Ek wil hom nooit weer sien nie.

9: MARNI: Goed . . . reg. Daar is nog baie visse in die see. 

10: ESTA: Ek stel nie belang in hulle nie.

11: MARNI: Dis hoe jy nou voel tot daar een kom wat jou voete onder jou

uitslaan. 

12: ESTA: Dit sal nie gebeur nie . . . nooit weer nie.

13: MARNI: Nooit is 'n lang woord. 

14: ESTA: (NABY TRANE) Ek het . . . besluit.

15: MARNI: Maar jy is nie so seker nie?

16: ESTA: (HUILSTEM) Nee . . . eee

17: MARNI: Ag, my arme kind . . . Kom hier . . .  (ARMS OM HAAR) 

BYK. BRING HOSPITAALKLANKE IN/OOPDEUR-KANTOORTJIE 

TYD: OGGEND/TERUGFLITS HOSPITAAL

18: SUSTER (EGGO) You sure you want to go through with this?

19: ESTA: (EGGO) I don’t know.
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1: SUSTER: (EGGO) I can put you up for counselling, she can explain it 

to you. If you have questions, you can ask her.

BYK. TERUG IN SLAAPKAMER MET OOP VENSTER EN KRIEKE.

BYK. DIT IS DIESELFDE TYD.

2: ESTA: (EGGO AF) Ma . . . Mamma . . . ?

3: MARNI: Vra maar. Wat pla jou?

4: ESTA: Sommer iets . . . alles.

5: MARNI: (LAGGIE) Jy herinner my nou aan my eerste groot hartseer. 

Ons was albei in matriek.

6: ESTA: En  . . .  Het julle? Het hy  . . .?

7: MARNI: My vir ’n ander meisie gelos? Is dit wat Stiaan gedoen het?

8: ESTA: Nee  . . . (HUIL)  

9: MARNI: Kindjie, tog . . . (MOEDELOOS) Miskien  . . . Miskien moet jy

'n lekker warm bad vat.  Drink ’n pilletjie saam met 'n 

glasie warm melk, dan gaan slaap jy vroeg. 

10: ESTA: (HUILEND) Môre moet ek wakker word  . . . 

11: MARNI: Groot hartseer . . . Kan ek solank die krane gaan oopdraai, 

dan maak ek vir jou 'n lekker skuimbad?

BYK. BRING HOSPITAALKLANKE IN/OOPDEUR-KANTOORTJIE 

TYD: OGGEND/TERUGFLITS HOSPITAAL 

12: SUSTER: (EGGO) We are not going to force this. You stil have  . . .  let

us say, two more weeks to decide. If we get to the cut off 

point everything will be much harder . . .
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BYK. TERUG IN SLAAPKAMER MET OOP VENSTER EN KRIEKE.

1: ESTA: (EGGO AF/SNIKKEND)

2: MARNI: Wat het Stiaan aangevang? Moet ek met hom praat?

3: ESTA: Nee . . .! Hy sal nie weer hiernatoe kom nie.

4: MARNI: Net so, sonder om te groet?

5: ESTA: Ma sal hom seker eendag iewers sien.

6: MARNI: Ek belowe ek sal hom nie klap nie, al wil ek. Kyk na my, 

Esta . . . Luister  . . . Ek en jou pa is teleurgesteld, maar

ons verstaan. Ouens kom en gaan, vir ’n meisie soos jy

sal daar nog baie wees. Nou moet jy eers probeer om op 

jou skoolwerk te konsentreer. Oor twee weke is die eksamen

agter die blad, dan gaan ons seehuis toe, en jy los al hierdie 

hartseer net hier. Toe, jou lewe lê voor, jy gaan ’n 

wonderlike lewe hê. Reg so? Nee . . .? Moenie so huil nie!

7: ESTA: (HUIL BITTERLIK) 

8: MARNI: (IN HAAR ARMS) Huil  . . . Huil dan maar, laat dit alles 

uitkom. Alles . . .  

9: ESTA: (SNIKKEND) Weet Ma . . .? Mamma . . . Kan ek . . .?

10: MARNI: Ja?

11: ESTA: Niks . . . Ek is net hartseer.

12: MARNI: Swaar om groot te word. 

13: ESTA: Kan ek iets vra?

14: MARNI: Natuurlik, my skat.
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1: ESTA: (HUIL SAGTER ) Dink Mamma . . . dink Ma ’n mens sal 

eendag in die Hemel weer mekaar . . .  jou ma en jou kind   

kan vashou – selfs al is hy nooit gebore nie?

2: MARNI: Dis ’n vreemde vraag.

3: ESTA: Maar dink Ma?

4: MARNI: Die Hemel is ’n onbekende plek, maar ek glo dis vol verlore

mensies, kindertjies ook. Dis waar ek hoop om eendag my 

ander drietjies terug te kry.

5: ESTA: Mamma se . . . miskrame?

6: MARNI: Miskrame, miskien . . .  Vir my is hulle my verlore kinders. 

Maar jy leef nou en hier . . . Dis waarom jy so spesiaal is en 

hoekom ek en Pappa so lief is vir jou. En trots op jou. 

As ek kon, sou ek namens jou huil. Ellendige Stiaan . . .

7: ESTA: Ek huil nie oor hom nie.

8: MARNI: Wie dan?

9: ESTA: Myself  en . . . Ekskuus . . . Mamma, ek so jammer . . .

10: MARNI: Jy moenie. Jy is dan my sterkind, my enigste dogtertjie. 

Glimlag vir my, toe. Vergeet van Stiaan. Hy is jou nie werd 

nie. Jy het ’n lewe voor jou, leef dit. Belowe my . . . leef 

vorentoe, moenie omkyk nie. Belowe?

11: ESTA: Kan . . . sal . . . moet . . .  

12: MARNI: (TROOS) Sjuu, sjuu . . . my liefste kind, as ek dit vir jou

kon spaar, dan sou ek.
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MUSIEK. SINÉAD/ ONE MORE DAY/NA HERMAN SE STUDEERKAMER

1: HERMAN: En toe? Het sy oopgemaak?

2: MARNI: Op die ou end.

3: HERMAN: Tien uit tien vir jou.

4: MARNI: Sy is stukkend.

5: HERMAN: Die liefde tog . . .

6: MARNI: Sy was so ongelukkig, so . . . omgekrap.

7: HERMAN: Omdat jy haar wil help?

8: MARNI: Ek kon nie veel uitrig nie. Daar is ’n fyn lyn tussen hoeveel 

jy as ouer mag, en hoeveel nie. 

9: HERMAN: Dalk het ons haar te veel beskerm.

10: MARNI: Dit kan net so gevaarlik wees soos om jou kinders te

verwaarloos.

11: HERMAN: Belangrikste is 'n stabiele huis.

12: MARNI: Jammer sy’t nie broers en susters nie.

13: HERMAN: Dit het eenvoudig nie so uitgewerk nie.

14: MARNI: Dié dat ek haar so verskriklik liefhet . . . Wens ek kan keer 

dat sy weer seerkry. Kyk wat het met Lizel gebeur.

15: HERMAN: Lizel het liefde gaan soek waar sy nie moes nie.

16: MARNI: Stiaan het dalk te veel verwag.

17: HERMAN: Ons ook, van haar en Stiaan.

18: MARNI: Ons het te ver in die toekoms gekyk, gedink sy is groot. 

Sy is nog so . . . kind.

41



1: HERMAN: ’n Slim kind, sy gaan ’n sukses van haar lewe maak.

2: MARNI: Dis wat ek haar gesê het  . . . en toe . . . (TRANERIG)

3: HERMAN: Wat?

4: MARNI: Toe vra sy my of jy eendag in die Hemel weer jou ma sal 

kan vashou. Miskien het ek haar nie genoeg vasgehou nie.

7: HERMAN: Dalk te veel.

8: MARNI: Wens ek kan elke stukkie seer by haar oorneem. 

9: HERMAN: Wag 'n bietjie! Jy kan nie haar lewe vir haar leef nie.

10: MARNI: Ellendige Stiaan, as ek hom in die hande kry  . . .

11: HERMAN: Ontspan, Marni, sy sal oorleef. Arme Stiaan, hy is dalk 

ook sy oë aan die uithuil. Wat maak sy?

12: MARNI: Sit voor die rekenaar toe ek netnou haar toebroodjie

vat. Skryf iets wat sy nie vir my wil wys nie.

13: HERMAN: Die afsêbrief?

14: MARNI: Seker, sy's gedaan . . . (SNUIF)  Arme kind. 

15: HERMAN: Waar al die trane vandaan kom . . . Julle vroumense . . .

16: MARNI: (KRY BEHEER) Ek keer, maar ek is lus en huil my oë uit . . .

17: HERMAN: (TROOS) Kom nou . . . Dis nie jy wat afgesê is nie. 

18: MARNI: Sofia huil ook so sonder ophou.

19: HERMAN: Hoekom sy altyd haar probleme op jou moet aflaai.

40: MARNI: Ek het nie besef James is so hard nie.

21: HERMAN: Ons moenie hom oordeel nie, ons sou dieselfde

gedoen het.
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1: MARNI: As so iets Esta moet oorkom . . .

2: HERMAN: Nooit! Nie met Esta nie. 

3: MARNI: Klein ou hartjie . . . groot hartseer

4: HERMAN: Ek sal netnou gaan nagsê. Intussen skink ek vir jou 'n 

sjerrietjie . . . vir my 'n dubbelbrandewyn.

5: MARNI: Wees maar diskreet. Sy is baie geheimsinnig oor daai brief 

waarmee sy besig is.

BYK. MUSIEK/SINÉAD O'CONNOR –  SACRIFICE/DOOF/ HOU MUSIEK SAG

IN AGTERGROND.

6: ESTA: (BY HAARSELF) Hoe moet ek dit vir julle sê? Die woorde 

oor my lippe bring? Amper het ek, eintlik het ek  . . . maar  

Mamma kliek nie. Dat ek verwag . . .  

BYK. BEGIN TIK OP REKENAAR (ASOF SY SKRYF) Liewe Mamma en Pappa,

ek skryf vir julle 'n brief, want ek wil hê julle moet weet dat ek

Stiaan se kind verwag en . . . Ek gaan hom doodmaak – 

vermoor, die kind.  Veertien dae . . . is al wat oorbly van sy 

klein, kort lewetjie. Ek wil hom nie seermaak nie, ek wil hom 

grootmaak al is hy Stiaan s'n, maar Stiaan wil nie en ek . . . 

Ek kan julle nie teleurstel nie. Nou moet ek hom laat . . . 

uitsit. Ek wil nie, ek wil hom hou  . . . 

BYK. KLAAR GETIK/MUSIEK HARDER/ KLMAKS VAN SACRIFICE/HOU 

MUSIEK AGTER EERS KLAAR GETIK 

43



My babatjie . . .  Voetjies kan nog nie staan nie, handjies 

kan al toevou en vashou, klein en pienk soos die binnekant 

van ’n perskebloeisel, vingertjies soos stuifmeeldraadjies, 

mini-mensie. Stiaan se kind. My aborsie.  Niemand mag 

weet nie. 

 BYK. SY TIK WEER  Liewe Mamma en Pappa – ek gaan julle kleinkind laat . . . 

verwyder. Nog net twee weke, dan . . . Ek sal elke minuut 

aftel, elke uur, elke dag . . . dan vat ek hom en ek gaan . . . 

Alleen. Kan nie anders nie. Mamma . . . 

BYK. HOU OP MET TIK (POUSE/BEDINK HAARSELF) Nee! Mamma hoef nie 

te weet nie . . . Julle mag nie hierdie opstel lees nie, nie 

Mamma of Pappa of enigiemand anders nie. Vee uit, vat 

weg! Kanselleer en . . . (BYK. DRUK HARD EN OP 

REKENAAR) Delete  . . . !

BYK. MUSIEK UIT/DAN STILTE/HOU DRIE STADIGE TELLINGS VOOR DIE 

SLOTAANKONDIGING
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