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KARAKTERS 

GIDEON DA SILVA | smag na vryheid | 29 jaar oud in 2018 | speel ook RHEA en SUZETTE-MARILU 

QUINTIN DA SILVA | smag na geborgenheid | 32 jaar oud in 2018 | speel ook RHEA en SONJA 

Gideon en Quintin is broers. Rhea is hulle ma. Suzette-Marilu is Quintin se vrou. Sonja is Gideon se 

skoolmeisie. 
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PROLOOG 

[2018. QUINTIN op ŉ stoel op die voorverhoog. GIDEON agter hom op die tafel as 
RHEA. QUINTIN belig.] 

TONEEL 0.1 

1.  QUINTIN [Aan GEHOOR:] Dit het alles geëindig in ŉ bad. ŉ Bad in ŉ klein flat in Brackenfell 
op die R203. ŉ Bad met borrels en as… [Oorgang.] Ek kan dit nóú nog nie sê nie. 
Ma. Ma. Nee, ek weet nie; vir my is dit net nog altyd mamma. Dis net wat jy sê… 
Mamma. O! Partykeer sê ek moemels… uhm… mamsie-wamsie… moodle-
noodle… Macavity the Mystery Cat… you know? Mothership… 
Moedergemeente… As ek kwaad is, dan sê ek moederfiguur. [ŉ Oomblik.] Kan 
ek julle vertrou? 

[1994. GIDEON en QUINTIN saam.] TONEEL 0.2 

2.  GIDEON as RHEA: Bad julleself. Julle ma se Engelse vriend is vanaand op Noot-vir-Noot. 

[ŉ Ou episode Noot-vir-Noot begin op die televisie speel.] 

3.  QUINTIN Gideon… Dink jy oom Gary gaan die nuwe oom Anton wees? 

4.  GIDEON Ek hoop nie so nie. Pappa het gesê hy gaan terugkom en hy’s die original oom. 

5.  QUINTIN Pappa sê dit altyd. 

6.  GIDEON En hy kom altyd terug. Ons het meer bubbles nodig. 

7.  QUINTIN Nie té veel nie. (Ons sal in die moeilikheid kom.) 

8.  GIDEON Jy worry te veel. 

9.  QUINTIN Ok, dis genoeg. 

10.  GIDEON Nog net ŉ bietjie. 

11.  QUINTIN Stop! 

12.  GIDEON Nee! 

13.  QUINTIN Dis te veel! 

14.  GIDEON Ek wil nog bubbles hê! Moenie so ŉ drol wees nie! 

15.  QUINTIN Stop! Kyk wat het jy nou gedoen. Mamma gaan jou doodmaak. 

16.  GIDEON Mamma hou meer van my. Sy gaan jou doodmaak. Sy gaan haar sigaret op jou 
arm dooddruk. 

17.  QUINTIN Wel, jy’t gevloek. 

18.  GIDEON Is nie. 

19.  QUINTIN Is. 
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20.  GIDEON Wat het ek gesê? 

21.  QUINTIN Jy’t my ŉ drol genoem. 

22.  GIDEON Een vinger wys na my en drie vingers wys terug. 

23.  QUINTIN Whatever. Jy gaan anyway nooit Sondagskool toe nie. 

24.  GIDEIN Dis boring. Hulle kan my niks sê wat ek nie klaar weet nie. 

25.  QUINTIN Soos wat? 

26.  GIDEON Soos dat ek ŉ groter tollie het as jy. [Pouse.] Maak vir my ŉ kroon. 

27.  QUINTIN Wat van as ek ŉ kroon wil hê? 

28.  GIDEON Dan kort ons meer bubbles. 

29.  QUINTIN Toemaar (ek wil nie in die moeilikheid kom nie). 

30.  GIDEON Hoe lyk ek? 

31.  QUINTIN Mooi. 

32.  GIDEON Mooi? Dis weird. Ek’s nie ŉ meisie nie. 

33.  QUINTIN Nee, ek bedoel… jy lyk… soos ŉ koning. 

34.  GIDEON Eendag wanneer ek groot is, gaan ek ŉ koning wees. Ek gaan ryk wees. Ek gaan 
ŉ paleis en goed hê. Daar gaan mense wees wat goed vir my doen. 

35.  QUINTIN OK… maar kom ons speel koning-koning? 

36.  GIDEON Dan is my eerste ruling is dat jy my slaaf is. 

37.  QUINTIN OK. 

38.  GIDEON Jou eerste werk is om my te bad. 

39.  QUINTIN Maar mamma doen dit altyd. 

40.  GIDEON Ja, maar ek is die koning en jy is my slaaf. 

41.  QUINTIN OK. 

42.  GIDEON OK wie? 

43.  QUINTIN OK, u majesteit. 

44.  GIDEON Begin met my rug. [Hy draai om met sy rug na Quintin. Pouse.] Moenie agter my 
ore was nie. Dis stupid. Dis nie vuil nie. 

[Lang pouse.] 

45.  QUINTIN Gideon… [Pouse.] Gideon… 
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46.  GIDEON Ek kan jou nie hoor nie. 

47.  QUINTIN U majesteit. 

48.  GIDEON Ja? 

49.  QUINTIN Ek dink myne is nou groter as joune. 

50.  GIDEON Wat? Hoe’t jy dit reggekry? [GIDEON draai weer terug.] 

51.  QUINTIN Ek weet nie. 

52.  GIDEON Dis gross. [GIDEON skreeu:] Mamma! 

53.  QUINTIN Nee, moenie! Asseblief! 

54.  GIDEON Mamma! Ma! 

55.  QUINTIN  as RHEA: [Sigaret en wyn in die hand.] Is julle klaar? 

56.  GIDEON Ma, kyk wat het Quintin gedoen! 

57.  QUINTIN as RHEA: [Sy kyk. Sy lag.] Quintie, jy moet maar daai dingetjie wegsit, jong. 

58.  GIDEON En kyk hoe baie bubbles het hy gebruik. 

59.  QUINTIN as RHEA: Ai, Quintie. (Toemaar.) Jou pa was nie veel beter nie. Wees maar 
versigtig watter meisie jy teleurstel. 

 

BEDRYF EEN 

[2018. GIDEON alleen.] TONEEL 1.1 

60.  GIDEON [Op sy selfoon:] No, save your airtime and talk to your dad. Ja, I do (love you). I 
do. I am saying it. You’re my dziewczynka. I know you like it. Dziewczynka. 
Dziewczynka. Are you touching yourself? You’re my little baby. You’re my little 
baby. (I can’t wait until I can touch you.) My dziewczynka. (I told you) Have I ever 
lied to you? I’ll send you a please-call-me when I’m done. 

[QUINTIN alleen.] TONEEL 1.2 

61.  QUINTIN [Aan GEHOOR:] Die enigste rede hoekom ek weet waar mamma gevind is, is 
omdat Mnr. Cho my gesê het. Sy’t blykbaar vir ŉ maand daar gelê voor die reuk 
Mnr. Cho begin pla het. Hulle’t haar gevind in die bad met doringdraad in haar 
mond gestop. 

[GIDEON en QUINTIN saam. Die hele toneel is aan die GEHOOR.] TONEEL 1.3 

62.  GIDEON Ek’s Gideon. Dis my broer. Hy’s ouer as ek. 

63.  QUINTIN ŉ Dame praat nie oor haar ouderdom nie. 
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64.  GIDEON Twee jaar ouer. 

65.  QUINTIN Eintlik vier-en-twintig en ŉ halfjaar. So dertig maande. 

66.  GIDEON OK. Dertig maande. 

67.  QUINTIN Maar ek is nie 30 nie. 

68.  GIDEON Ons ma- 

69.  QUINTIN Ek’s 32. Maar dertig maande ouer. 

70.  GIDEON OK. 

71.  QUINTIN Ons ma is vermoor. 

72.  GIDEON Ja. 

73.  QUINTIN Dis eintlik baie sad. 

74.  GIDEON As jy so sê. 

75.  QUINTIN Ek wil net vir die rekord sê dit was nie ek nie. Kan iemand dit asseblief net 
neerskryf? 

76.  GIDEON Dit wys jou net watse kak in ons land aangaan. 

77.  QUINTIN Dis eintlik die hele wêreld so, nè. America, Australia, \  Brazil, Mexico, Europe... 

78.  GIDEON Wat? (Jy praat nou so veel kak.) Wat van Europa? Daar’s is nie naastenby so veel 
geweld in Europa nie. 

79.  QUINTIN 54% van almal wat in Europe doodgaan, is murdered. 

80.  GIDEON Waar’t jy dit gelees? 

81.  QUINTIN Op Facebook. 

82.  GIDEON Dit is fake news. 

83.  QUINTIN Fok, jy is fake news. 

84.  GIDEON Jirre, jy’s kinderagtig. Ek weet mos \ waarvan ek praat. Ek het hordes vriende 
wat al in Europa woon en gewerk het. 

85.  QUINTIN [Val by \ in die rede.] Fake news. Fake news. Fake news. Fake news. Fake news. 
Fake news. Fake news. Fake news. 

86.  GIDEON OK. 

87.  QUINTIN Suster, ek wás actually al in Europe, so… ja. 

88.  GIDEON Anyway, nou weet almal: Quintin is ouer as ek... 
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89.  QUINTIN Fake news. 

90.  GIDEON. ... en ons ma is vermoor. 

[QUINTIN alleen.] TONEEL 1.4 

91.  QUINTIN [Aan GEHOOR:] Hoekom was ek al in Europe? Uitstekende vraag. Ek is in die 
fashion industry. Of, soos ek dit noem, die fash-fash. Ek is ŉ onderklerefotograaf 
vir Woolies. Vroue onderklere, spesifiek. Ek love vroue en ek love-love-love vroue 
onderklere. Soos bra’s en panties. Jy weet. Sulke goed. My filosofie is: embrace 
the lace. Dis actually hoe ek Suzette-Marilu ontmoet het. By ŉ Photoshoot. 

[2014. QUINTIN en SUZETTE-MARILU (GIDEON) saam.] TONEEL 1.5 

92.  GIDEON as SUZETTE-MARILU: Jy dink nie mense gaan vir my lag nie, nè? Dis baie 
revealing. 

93.  QUINTIN Suster, plus size is die nuwe right size. Anyway, ek het nog nooit sulke mooi 
boobs gesien nie. 

94.  GIDEON as SUZETTE-MARILU: Dink jy regtig so? 

95.  QUINTIN Ja. Dis baie mooier as my ma sŉ. En ek het haar boobs regtig baie gesien. Dit het 
so gehang soos twee pap sakke sand. 

96.  GIDEON as SUZETTE-MARILU: Sal jy nog van my hou as my boobs hang? 

97.  QUINTIN Solank dit mý boob is, gee ek nie om of jy die vloer met jou nipple-hare kan mop 
nie. 

98.  GIDEON as SUZETTE-MARILU: Jy moet nie met my hart speel nie, Quintin. 

99.  QUINTIN Suster, die enigste ding waarmee ek speel, is myself as ek aan jou dink. Jy is my 
inspirasie, my muse. Jy’s ŉ wolvin met geswolle borste wat wag om aan geteug 
te word om vrugbare melk oor die aarde te spuit. 

100.  GIDEON as SUZETTE-MARILU: Nou maak jy my honger. 

101.  QUINTIN Trou met my, en ek belowe jou een ding. 

102.  GIDEON as SUZETTE-MARILU: Ja? 

103.  QUINTIN Jy sal nooit honger ly nie. 

[2018. QUINTIN alleen.] TONEEL 1.6 

104.  QUINTIN [Aan GEHOOR:] Ek en Suzette-Marilu is kort daarna verloof. Ek het ŉ flashmob 
gehou op Glee se 2011, season twee, episode twaalf rendition van Fat Bottomed 
Girls in Tygervallei. Daar’s ŉ video op YouTube. Ignoreer die comments. Organza 
was seriously in in 2015. 

[2015. GIDEON en QUINTIN saam.] TONEEL 1.7 

105.  GIDEON Jy weet so goed soos ek daai troue is ŉ fokken sirkus! 
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106.  QUINTIN Sy is lief vir my! 

107.  GIDEON Sy weeg drieduisend kilogram! Sy trou practically in die sirkustent! 

108.  QUINTIN Ek het daai trourok met my eie twee hande genaai. 

109.  GIDEON Asseblief moet nooit weer die woord naai gebruik nie. 

110.  QUINTIN Hoekom? Wat is fout daarmee? Dit is die correct terminology! 

111.  GIDEON Wel ek hoop julle gaan baie kan praat, want daar gaan niks ánders gebeur nie. 
(Tensy jou piel ŉ meter lank is, en ek weet dit is nie!) 

112.  QUINTIN Fack you! 

113.  GIDEON Sy’t ŉ harder baard as jy! 

114.  QUINTIN Sy’s baie sensitief daaroor. 

115.  GIDEON Sy’t meer testosteroon as die Springbok rugbyspan! 

116.  QUINTIN Jy weet ek hou nie van sportmanne nie! 

117.  GIDEON Gaan ma daar wees? 

118.  QUINTIN Ja, sy’s my maid of honour. 

119.  GIDEON Jisses. Dis alles fake. Hierdie hele storie is fake. 

120.  QUINTIN It’s not my fault you’re fucking jelly! 

121.  GIDEON Ek probeer jou help, Quintin. Hoekom dink jy stel geen ander girl in jou belang 
nie? 

122.  QUINTIN BECAUSE THEY DON’T KNOW THE REAL ME! Ek is ŉ vry voël en ek is lankal nie 
meer jou wurm nie! 

123.  GIDEON ( ಠ͡ ʖ ̯ಠ͡) 

[2018. QUINTIN en GIDEON saam.] TONEEL 1.8  

124.  QUINTIN [Aan GEHOOR:] Behalwe vir die feit dat mamma dronk geraak het en sy Suzette-
Marilu se fabulous rok aan die brand gesteek het, was die troue glam glam glam. 
Baie mense vergelyk dit selfs met season four van RuPaul’s Drag Race, maar ek 
sal nie so ver gaan nie (maar dis regtig OK as jy doen). Ons het ons huweliksnag 
in ongevalle spandeer. Kyk, die mediese uitgawes was ŉ nagmerrie. 

125.  GIDEON [Aan GEHOOR:] ...maar dis steeds goedkoper as drie seats vir twee mense in 
Business class. 

[2018. QUINTIN en GIDEON saam.] TONEEL 1.9 

126.  QUINTIN [Aan GEHOOR:] My broer is ŉ serial-dater. Hy ryg meer meisies in as Nate 
Archibald, soos vertolk deur Chase Crawford, in Gossip Girl.  
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127.  GIDEON [Aan GEHOOR:] OK, so daar was Dania, Leanda, Melissa, Janet-die-slet, Belinda, 
Danica. Here, Danica was mal. Ryette en Ryette se dogter. Net een keer 
gelyktydig. En Candice. Ja. Sy was Engels. 

128.  QUINTIN [Aan GEHOOR:] En Sonja. 

[Pouse. QUINTIN alleen.] 

129.  QUINTIN [Aan GEHOOR:] Kan ek julle vertrou? 

[GIDEON en QUINTIN saam.] 

130.  QUINTIN [Aan GEHOOR:] Dit was altyd dieselfde. Ons het al minder tyd saam spandeer. 

[1999.] 

131.  QUINTIN Wil jy vanmiddag moerbeiblare met my gaan pluk? 

132.  GIDEON Sorry, ek het krieket tryouts vanmiddag. 

[2000.] 

133.  QUINTIN Wil jy The Emperor’s New Groove gaan kyk? 

134.  GIDEON Sorry, ek en Suné gaan vanaand Spur toe. 

[2001.] 

135.  QUINTIN Wil jy saam Monopoly speel? Jy kan die keer die bank wees. 

136.  GIDEON Sorry, ek het ŉ date met Corlia. 

[QUINTIN alleen. Op die televisie sien ons amper-amper vir Noot-vir-Noot. Geen klank.] 

137.  QUINTIN [Aan GEHOOR:] Ek kan sien hoekom die meisies vir Gideon val. Hy is intelligent. 
Hy is aantreklik. Hy is lank. Hy is donker en misterieus. Hy is gevaarlik en dit voel 
asof hy iets weet wat hy net vir jóú nie sê nie. Iets wat jou lewe gaan verander. 
Gideon se hande is groot. Groter as myne. 

[2018.] TONEEL 1.10 

138.  GIDEON [Aan GEHOOR:] Die geheim is jy moet weet hoeveel ŉ Spur burger kos. Op skool 
het ek altyd gehoop die girl vat die Salad Valley want dis ŉ bietjie goedkoper. 
Maar jy moet subtiel wees, en jy try lines soos: “Shame, het hulle nie daai top in 
jou size gehad nie?” Of “Tim Noakes is nogal groot nou. Ek neem aan jy’t nog nie 
daarvan gehoor nie?” Partykeer werk dit. Andersins budget jy vir die burger. 

[2003.] TONEEL 1.11 

139.  QUINTIN So jy soek R50? Dis nogal baie. 

140.  GIDEON Ja, ek weet. 

141.  QUINTIN Maar dan voeg ek dit by tot die R122,92 wat jy my alreeds skuld. 
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142.  GIDEON Wat de fok? Ek skuld jou nie so baie nie! 

143.  QUINTIN Rente, wat ek vir jou uitgewerk het op 21,5%, maandeliks saamgestel. Jy het R50 
by my geleen in Desember wat pappa se verjaarsdaggeld aan my was. Januarie 
voeg ek toe 21,5% by, so R10,75, wat ons bring tot R60,75. Toe leen jy 13 
Januarie R10 by my want jy wou Wonderland toe gaan, wat jou totale lening toe 
R70,75 gemaak het. R15,21 rente by – onthou dis maandeliks saamgestel – bring 
die totaal na R101,17. Jy betaal toe daai R10 terug in Februarie, maar leen dit 
toe weer, wat jou totaal bring na R122,92. So wat kan ek as die rede opskryf? 

144.  GIDEON Ek wil ŉ Bybel koop. Gaan jy rente vra op ŉ Bybel? Wil jy hel toe gaan? 

145.  QUINTIN Jy hoef nie die geld te leen nie. 

146.  GIDEON Wat van as ek net weier om te betaal? 

147.  QUINTIN Dan gaan kla ek jou by die polisie aan.  

148.  GIDEON Jy sal nie. 

149.  QUINTIN Suster, jy moet my nie try nie. Kyk; jy’t ŉ kontrak geteken. 

150.  GIDEON Dis op ŉ toiletpapier! 

151.  QUINTIN Nevermind. ŉ Kontrak is ŉ kontrak is ŉ kontrak. 

152.  GIDEON Ek sal die skottelgoed was vir ŉ week. 

153.  QUINTIN (Nee.) Jy los dit olierig. 

154.  GIDEON Ek sal jou bed opmaak. 

155.  QUINTIN Jy kan nie eens jou eie bed opmaak nie. 

156.  GIDEON Fine! Ek sal met jou Monopoly speel. 

157.  QUINTIN [Moontlik ŉ klein oomblik, dan:] Trek jou hemp uit. 

158.  GIDEON [ŉ Oomblik.] Wat? 

159.  QUINTIN [Pouse. Effe versigtig.] As jy jou hemp uittrek, sal ek vir jou die geld leen. 

160.  GIDEON Sonder rente? 

161.  QUINTIN Ek sal R50 van die rente aftrek. 

162.  GIDEON Hoekom? 

163.  QUINTIN Ek… (weet nie)… want jy gaan stupid lyk sonder ŉ hemp. Dis hoekom. 

164.  GIDEON Whatever. [Hy trek sy hemp uit.] Kan ek nou my geld kry? 

165.  QUINTIN En ek wil ŉ foto neem. 
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166.  GIDEON Wat? Wat de fok? Hoekom? 

167.  QUINTIN Wil jy jou R50 hê? 

168.  GIDEON Jy kan ŉ foto neem as jy al die rente wegvat. 

169.  QUINTIN Nee. 

170.  GIDEON Dan kan jy nie ŉ foto neem nie. 

171.  QUINTIN Ek sal helfte van die rente aftrek, plus R50. 

172.  GIDEON ... 

173.  QUINTIN As jy regtig vir Liewe Jesus lief is, dan sal jy dit doen. 

174.  GIDEON Fine. 

175.  QUINTIN Staan daar. 

[GIDEON staan reg vir die foto.] 

176.  GIDEON [Aan GEHOOR:] Die grootste fout wat Spur gemaak het, was om van die Salad 
Valley ontslae te raak. 

[2018. QUINTIN alleen.] TONEEL 1.12 

177.  QUINTIN [Aan GEHOOR:] Ek moes altyd vir Gideon cover as hy met meisies uitgegaan het. 

[2003. QUINTIN en GIDEON saam. GIDEON is deurlopend RHEA. Sy is ŉ bietjie dronk.] 

178.  GIDEON as RHEA: Quintie… 

179.  QUINTIN Ja, mamma? 

180.  GIDEON as RHEA: Waar’s jou broer? [Sy roep:] Gideon?! 

181.  QUINTIN Hy werk laat vanaand, mamma. 

182.  GIDEON as RHEA: Ek vertrou nie daai Koreane nie. 

183.  QUINTIN Mnr. Cho is Chinees, mamma. 

184.  GIDEON as RHEA: Hulle is almal kommuniste. Jy raak al lekker bles, nè. 

185.  QUINTIN Mamma het al gesê. 

186.  GIDEON as RHEA: Maar jy’t baie lyfhare. Bietjie soos oom Rodney. Jy hou mos van oom 
Rodney, nè? 

187.  QUINTIN Gaan oom Willie weer terugkom? 

188.  GIDEON as RHEA: Jy moet maar vir hóm vra. Jy het nog die foto’s, nè (wat jy vir jou ma 
geneem het)? 
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189.  QUINTIN Dis nog nie ontwikkel nie. 

190.  GIDEON as RHEA: (Jy kan nie baie doen nie, maar) Ten minste neem jy mooi foto’s. Jy 
moet van oom Rodney ook neem voor hy gaan. 

191.  QUINTIN Maar hy’s ŉ nudis. 

192.  GIDEON as RHEA: Moenie dat dít jou afsit nie. Jy kan maar met jou ma deel. 

193.  QUINTIN ... 

194.  GIDEON as RHEA: Dis weer koud vanaand. 

195.  QUINTIN ... 

196.  GIDEON as RHEA: Gaan jy bietjie by jou ma kom lê? 

197.  QUINTIN Ek wou nog vir Gideon kos maak. 

198.  GIDEON as RHEA: Los jou broer. Die skreef-ogies kan hom voer. ŉ Lekker gebraaide hond. 

199.  QUINTIN ... 

200.  GIDEON as RHEA: Kom, kruip hier in by jou ma. 

[QUINTIN kruip saam met haar in die bed. Hy hou haar vas. Soos altyd.] 

201.  GIDEON as RHEA: Ek gaan jou slaan as jy weer die bed natmaak. Piepie eerder. Daai ander 
goed sukkel met die lakens. 

[Noot-vir-Noot speel op die televisie.] 
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BEDRYF TWEE 

[2018. GIDEON alleen.] TONEEL 2.1 

202.  GIDEON [Aan GEHOOR:] In Europa is dinge anders. Niemand steel nie, niemand doen 
ander mense in nie. Niemand word vermoor nie. As jy in Suid-Afrika wil bly en jy 
word vermoor, verdien jy dit. Mense kan my maar judge, maar ek gaan nie hier 
sit en wag tot ons ekonomie crash nie. Dis hoekom ek planne maak. Ek dóén iets 
om myself uit hierdie fokop van ŉ land te kry. 

[GIDEON en QUINTIN saam.] TONEEL 2.2 

203.  QUINTIN Ek het die hele aand vir ons beplan. Ek weet ons is al twee sad oor mamma se 
gruwelike murder, maar daar’s niks soos ŉ chillaxing Mani-Pedi. Nothing but 
Sorbet. Ek het dit actually vir Suzette-Marilu gekoop, maar fok haar as sy lelike 
hande wil hê. 

204.  GIDEON Quintin… 

205.  QUINTIN Ek het ook vir ons movies: [Hy haal die DVD’s uit ŉ sak soos hy praat.] Mean Girls, 
Die Hard 2… [Hy tel ŉ pornografiese DVD op. Vroue met groot borste.] O! Hoe’t 
dit hier ingeglip! [Hy sit dit weg.] Gone with the Wind. Tissues, obs. 

206.  GIDEON Quintin… 

207.  QUINTIN Ons het ook ten minste ses ou skoolvriende wat ons moet Facebook-stalk. Jy sal 
nie gló hoe lyk Ryette se hare deesdae nie. [Volgende items:] Mask. Ek sien dit 
gaan bietjie wild hierbo (jou eyebrows, Gideon), so ek het wax. Jy kan my rug 
sommer ook doen. Romany Creams. Oreos. And straight from Europe: 
stroopwafels. 

208.  GIDEON Wie kry die flat? 

209.  QUINTIN Ek is die oudste, so… 

210.  GIDEON Fok, ek haat daai vrou. 

211.  QUINTIN (Mamma was lief vir jou, maar) Ons almal weet hoe jy met geld is. EN ek het vir 
ons bubbly-wubbly gekoop. 

212.  GIDEON Ek moet weer vroeg weg wees. 

213.  QUINTIN Maar wat van die funeral? Ek het ŉ Cher medley wat ek gaan sing? Weet jy hoe 
hard het ek geoefen aan “Do You Believe in Life After Love?” 

214.  GIDEON Ek was klaar hier vir die ondervraging. Ek wil niks met daai vrou se begrafnis te 
doen hê nie. 

215.  QUINTIN Kan ons net asseblief die aand geniet? Jy het my laas gesien voor ek ŉ getroude 
man was. 

216.  GIDEON Hoe gaan dit met… (wat’s haar naam nou weer?) 
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217.  QUINTIN Ek wil nie oor haar praat nie. Vanaand is dit net ek en jy. Geen meisies nie. Geen 
niks nie. Net ons. 

[GIDEON se selfoon lui.] 

218.  QUINTIN Asseblief. 

[GIDEON druk sy selfoon dood.] 

[GIDEON alleen.] TONEEL 2.3 

219.  GIDEON [Aan GEHOOR:] Opofferings. Dis die belangrikste. Bill Gates, Elon Musk, Mark 
Shuttleworth: almal was fokken arm en kyk waar is hulle vandag. Nee, nee. Dink 
bietjie daaraan: Dit gaan alles oor opofferings. 

[2004. GIDEON en QUINTIN saam. QUINTIN vertolk deurlopend SONJA.] TONEEL 2.4 

220.  GIDEON Sjoe, daai Wiskunde (vraestel) was nogal iets, nè? 

221.  QUINTIN as SONJA: Uhm… 

222.  GIDEON Daai vraag oor die vloeroppervlakte was ten minste maklik. 

223.  QUINTIN as SONJA: Ja. Hulle’t dieselfde vraag laasjaar by die Wiskunde Olimpiade in Parys 
gevra.  

224.  GIDEON Ek hoor jy’t gewen. 

225.  QUINTIN as SONJA: Mens moet altyd nederig bly. 

226.  GIDEON Ja, nè. Die antwoord was natuurlik drie-en-dertig-duisend-drie-honderd-drie-
en-dertig punt drie-drie-drie-drie-drie-drie. My calculator het toe nie genoeg 
plek gehad vir die res van die drieë nie. 

227.  QUINTIN as SONJA: My antwoord was twaalf. 

228.  GIDEON Wel, as jy ooit hulp nodig het met Wiksunde is ek hier. (Ek’s) Gideon. 

229.  QUINTIN as SONJA: Ek weet. (Almal ken jou.) Sonja. 

230.  GIDEON So… ek hoor ook jy’s by die CSV? 

231.  QUINTIN as SONJA: O, ja. Ons noem dit eintlik nou Kinders en Opvoeders vir ŉ Nuwe 
Toekoms. [Spel dit uit:] K.O.N.T. [Sê die woord:] KONT. Ons ontmoet elke 
Dinsdagmiddag direk na skool in klaskamer twaalf as jy wil saamkom? 

232.  GIDEON Jis, dit klink great, maar ek dink nie ek glo eintlik (in God) nie. 

233.  QUINTIN as SONJA: By KONT kan ons jou wys hoe baie God in jou glo. 

234.  GIDEON Hy sal nie van my hou nie. 

235.  QUINTIN as SONJA: Jy kan nie namens God besluit nie. 
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236.  GIDEON Ek is régtig ŉ kak mens. 

[SONJA klap hom.] 

237.  GIDEON Eina! (Hoekom het jy dit gedoen?) 

238.  QUINTIN as SONJA: Jy moet nie so vloek nie. 

239.  GIDEON Fok, jammer. [SONJA klap GIDEON.] Fok, [SONJA klap GIDEON weer] ek bedoel. 
Fok! [en weer] Jissis! [en weer] God! [Harde klap.] Fok! [Klap.] Jammer, ek gaan 
net… stilbly. 

240.  QUINTIN as SONJA: Pappa sê altyd, ‘Jesus is lief vir die sondaar, maar hy haat die sonde.’ 

241.  GIDEON Jou pa klink soos ŉ nice mens. 

242.  QUINTIN as SONJA: Hy is die greatste mens. 

243.  GIDEON Is hy ŉ dominee? 

244.  QUINTIN as SONJA: Nee, hy’s ŉ argitek in Frankryk. Ons bly eintlik in Parys, maar hy doen 
nou liefdadigheidswerk hier vir ŉ kinderhuis. Maar ek het eintlik twee pappas. 
My pappa en my Pappa (sy wys met haar vinger na die hemele). En nie een van 
hulle hou van mense wat vloek nie. 

245.  GIDEON Ek sal hom graag wil ontmoet. 

246.  QUINTIN as SONJA: Jy moet eers my Pappa leer ken voor jy my pappa kan ontmoet.  

[GIDEON alleen.] 

247.  GIDEON [Aan GEHOOR:] Weke se opofferings. 

[GIDEON en QUINTIN (as SONJA) saam.] TONEEL 2.5 

248.  QUINTIN as SONJA: [SONJA se oë is toe met haar hand op GIDEON se kop. Sy bid:] ...en 
Here, wees asseblief met Gideon soos hy deur hierdie troebeltye gaan. Laat hom 
toe om U en U almagtige glorie te leer ken. Help hom om die regte besluite te 
neem en nee te sê vir versoekings. In die naam die Here Jesus Christus, die 
Almagtige God ons Vader… [Kort pouse.] Dis hier waar jy ‘Amen’ sê… 

249.  GIDEON O. Uh… Amen. 

250.  QUINTIN as SONJA: En… hoe voel jy? 

251.  GIDEON Ja, ek voel soos ŉ nuwe mens! Dink jy ek is nou reg? 

252.  QUINTIN as SONJA: Om aangeneem te word? [SONJA lag.] Gideon! Jy het nog nie eens 
die Bybel gelees nie! 

253.  GIDEON Om jou pa te ontmoet? Jou ánder pappa. 

254.  QUINTIN as SONJA: Wel… 
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[SONJA gaan na die truprojektor en teken GIDEON kaalbolyf met ŉ kroon op sy kop. In die voorste 
speek van die kroon teken sy ŉ Christelike kruis.] 

255.  QUINTIN as SONJA: [SONJA verwys na die tekening:] Kyk, Gidoen: in die oë van God is jy 
nou ŉ ware koning. 

256.  GIDEON Ja… Uhm… Sonja… 

257.  QUINTIN as SONJA: Ja, Gideon? 

258.  GIDEON Ek dink… 

259.  QUINTIN as SONJA: Ja?… 

260.  GIDEON Nee, dis stupid. 

261.  QUINTIN as SONJA: Nee, sê. 

262.  GIDEON Ek wil nie hê jy moet my judge nie... 

263.  QUINTIN as SONJA: Dis nie my plek nie. Die enigste wat jou kan veroordeel, is God.  

264.  GIDEON So jy gaan nie dink ek is weird nie? 

265.  QUINTIN as SONJA: Ek sal nooit dink jy is weird nie. Jy’s nou ŉ koning in God se alewige 
koningryk. 

266.  GIDEON Ok… want… ek dink… ek dink… Fok, dis moeilik… [SONJA klap hom.] Jammer. 
Gewoonte. 

267.  QUINTIN as SONJA: God vergewe jou. 

268.  GIDEON Wel… jy moet verstaan dat ek nooit so iets doen nie. 

269.  QUINTIN as SONJA: O? 

270.  GIDEON Ek bedoel… dis regtig nie ek nie. 

271.  QUINTIN as SONJA: Ja? 

272.  GIDEON En dis nie iets wat ek sommer vir mense sê nie. 

273.  QUINTIN as SONJA: Wat? 

274.  GIDEON En miskien is dit omdat jy die Here se liefde in my hart gesit het. 

275.  QUINTIN as SONJA: Prys Hom. 

276.  GIDEON Ek dink ek… 

277.  QUINTIN as SONJA: Jy dink…? 

278.  GIDEON Ek dink… die Here het met my gepraat. 
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279.  QUINTIN as SONJA: En… wat het hy gesê? 

280.  GIDEON Hy’t gesê… dat… Hy dink… so dis nie ek wat dit sê nie… maar hy dink dat ek nogal 
baie van jou hou. 

[SONJA plaas huiwerig die pinkie van haar hand oor dié van GIDEON. Hulle albei kyk voor hulle uit.] 

281.  QUINTIN as SONJA: Amen. 

[GIDEON alleen. 2018.] 

282.  GIDEON [Aan GEHOOR:] Die eerste keer toe ek haar pa se huis sien, toe weet ek: dís my 
ticket. Ek moet ŉ argitek word, ŉ kakhuis vol geld maak, en maak dat ek wegkom. 

[2004. QUINTIN en GIDEON saam. QUINTIN met ŉ pen en boekie in die hand.] TONEEL 2.6 

283.  QUINTIN Hoekom ken ek haar nie? 

284.  GIDEON Haar pa’t gewerk in Frankryk en hulle’s nou tydelik terug in die land. 

285.  QUINTIN Sy gaan mos terug Frankryk toe? 

286.  GIDEON Ja, maar miskien vat sy my saam! 

287.  QUINTIN Ek herinner jou net dat skuld my nog steeds R3 409,73. 

288.  GIDEON Ek gaan jou terugbetaal. 

289.  QUINTIN Jy’t dit gesê toe jy daai ander meisie gevat het om Saw te gaan kyk. 

290.  GIDEON Ja, maar Mnr. Cho wou nie vir my nog shifts gee nie. 

291.  QUINTIN Hoeveel het jy nodig? 

292.  GIDEON Nie baie nie. Ek wil net ŉ paar blomme koop en dan kom sy hiernatoe. 

293.  QUINTIN Gaan jy nie meer Spur toe nie? 

294.  GIDEON Spur gaan my nie in Europa kry nie. 

295.  QUINTIN Nou wat moet ek doen terwyl julle hier is!? 

296.  GIDEON Moet jy nie kos vir jou wurms gaan kry nie? 

297.  QUINTIN Ek het klaar blare gevries. Maar ek gaan nie vir jou geld leen nie want jy wil haar 
misbruik. 

298.  GIDEON Ek sal jou in Euro terugbetaal. 

299.  QUINTIN Nee. 

300.  GIDEON Mét rente. 

301.  QUINTIN Nee. 
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[Pouse. GIDEON staar vir QUINTIN aan. Probeer QUINTIN se aandag kry deur vir hom te glimlag. 
QUINTIN draai weg. GIDEON vat dan aan QUINTIN se skouer.] 

302.  GIDEON Quintin… 

303.  QUINTIN Nee. 

[GIDEON skuif sy hand af en hou QUINTIN se voorarm vas.] 

304.  GIDEON Quintin… 

305.  QUINTIN Nee. 

[GIDEON skuif sy hand verder af en hou QUINTIN se hand vas.] 

306.  GIDEON Quintin… 

[GIDEON begin QUINTIN se hand masseer. Hy speel met QUINTIN se vingers. Stilte. Dan skielik spring 
QUINTIN op en loop weg:] 

307.  QUINTIN Jy gaan nie fokken Europe toe nie!!! 

[QUINTIN loop weg. ŉ Oomblik, dan:] 

308.  GIDEON Jy kan nog foto’s neem. 

309.  QUINTIN ... 

310.  GIDEON Ek sal my hemp uittrek. 

311.  QUINTIN ... 

312.  GIDEON Ek sal my broek uittrek. 

313.  QUINTIN ... 

314.  GIDEON Wel? 

[2018. QUINTIN alleen. Op die televisie kan mens Noot-vir-Noot se beelde 
uitmaak. Geen klank.] 

TONEEL 2.7 

315.  QUINTIN [Aan GEHOOR:] Kan ek julle vertrou? Ek droom min. Ek het op Facebook gesien 
dat daar’s ŉ average van hoe gereeld mense droom, maar ek droom selde. 
Suzette-Marilu sê sy weet wanneer ek droom want ek begin sweet. Dis hoekom 
ons nie meer wit lakens het nie. Ek droom baie oor duiwe. Daar’s altyd diere in 
my drome. Ek droom gereeld dat ek is ŉ wurm. En ek kriewel so deur die grond 
en dan eet ek ŉ blaar. Die wêreld is baie eenvoudig as jy ŉ wurm is. Ek sien altyd 
uit na daai drome want dan voel ek… vrede. Maar dan proe ek bloed. Ek weet 
dit begin. Suzette-Marilu sê dis wanneer ek begin sweet. Die duif pik en pik en 
pik en dan eet hy my. Ek dink ŉ duif is ŉ simpel ding, maar vanuit ŉ wurm se 
perspektief is ŉ duif ŉ roofdier. 

[2004. GIDEON en QUINTIN saam. QUINTIN speel weer SONJA.] TONEEL 2.8 
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316.  QUINTIN as SONJA: Ek kan nie glo ek is in Gideon da Silva se kamer nie. Ek hoor jy laat 
niemand hier toe nie. 

317.  GIDEON Net my broer en mooi meisies soos jy. 

318.  QUINTIN as SONJA: (Dankie.) Waar’s jou broer? 

319.  GIDEON Hy pluk moerbeiblare vir sy wurms. 

320.  QUINTIN as SONJA: O. Kan ek maar hier sit? 

321.  GIDEON Jammer. Ek belowe dis nie gewoonlik so vuil nie. 

322.  QUINTIN as SONJA: Nee, dis net deurmekaar. 

[Hulle sit op die bed.] 

323.  GIDEON Is seker. 

324.  QUINTIN as SONJA: So… uh… sal ons… (begin)? 

325.  GIDEON Ja. 

326.  QUINTIN as SONJA: Het jy… het jy een? 

327.  GIDEON Ek het twee! 

328.  QUINTIN as SONJA: Sjoe, jy’s voorbereid! 

329.  GIDEON Ja, my ma se eks het een hier vergeet wat hy nie gebruik het nie. 

330.  QUINTIN as SONJA: OK, want ons kan dit nie daarsonder doen nie. 

331.  GIDEON Ek weet. [ŉ Oomblik.] Is dit weird om nervous te voel? 

332.  QUINTIN as SONJA: Dis jou eerste keer. 

333.  GIDEON Hoe… hoe was jou eerste keer? 

334.  QUINTIN as SONJA: Baie spesiaal. 

335.  GIDEON Met wie was dit? 

336.  QUINTIN as SONJA: My dominee. 

337.  GIDEON O (hoe moet ek daarmee kompeteer!). Sal jy myne ook spesiaal maak? 

338.  QUINTIN as SONJA: As die Here ons hande vashou, kan ons oor enige berg kom.  

[Na ŉ oomblik GIDEON spring op en soek deur die deurmekaar kamer.] 

339.  GIDEON (Ek het die Bybel) Gekry! 

340.  QUINTIN as SONJA: Kom sit hier by my. Skuif so bietjie nader. Hierdie is my gunsteling 
deel. [SONJA lees uit die Bybel:] “Soen my, soen my weer en weer! Jou liefkosings 
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is beter as wyn, jou parfuum ruik so lekker, jou naam is suiwer parfuum: daarom 
het die meisies jou so lief.” 

341.  GIDEON Dis baie mooi. Wat gebeur volgende? 

342.  QUINTIN as SONJA: “Die koning vat my toe na sy kamer toe.” 

343.  GIDEON [GIDEON lees ook:] “Jy is mooi, my liefling, jy is mooi.” 

344.  QUINTIN as SONJA: “Jou oë is duiwe.” 

345.  GIDEON Dink jy regtig so? 

346.  QUINTIN as SONJA: Waar’s jou broer? 

347.  GIDEON By sy wurms. 

[QUINTIN en GIDEON in aparte ruimtes.] 

348.  QUINTIN [Aan GEHOOR:] Ek gaan julle nou vertrou want ek is nie ŉ slegte mens nie. Die 
kamerdeur was toe. Ek weet nie hoekom ek in die woonstel was nie. Die een 
oomblik was ek besig om blare te pluk, en die volgende oomblik was ek daar. Dit 
het gevoel soos ŉ droom. Ek het gesweet. 

349.  GIDEON Dit gaan lekker wees. Ek belowe. 

350.  QUINTIN as SONJA: Kan ek asseblief huis toe gaan? Ek voel nie lekker nie. 

351.  GIDEON As dit eers in is, is dit nie meer so seer nie… 

352.  QUINTIN [Aan GEHOOR:] Ek droom ek hurk by ons kamerdeur. Die meisie laat ŉ kreet uit. 
Ek wonder of sy kan asem haal? My hande is klam. Iets roer in my. Ek kyk af en… 
Gideon kreun. Ek dink aan die meisie. Wat’s haar naam nou weer? Ek luister na 
Gideon en die meisie. Is hulle op my bed? Ek maak my oë toe. Ek sien Gideon se 
rugspiere. Huil sy? Ek is nat van die sweet. Dit voel of ek gaan piepie. Skielik is 
alles stil. 

353.  GIDEON Was ek OK? 

354.  QUINTIN [Aan GEHOOR:] Ek kan nie hoor wat sy sê nie. 

355.  GIDEON Ekskuus? 

356.  QUINTIN [Aan GEHOOR:] Iets oor duiwe. 

[Weer sien en hoor ons Noot-vir-Noot oor die televisie.] 
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BEDRYF DRIE 

[2018. GIDEON en QUINTIN saam. Dis laat. Hulle slaap op dieselfde bed.] TONEEL 3.1 

357.  GIDEON Slaap jy al? 

358.  QUINTIN Ja. 

359.  GIDEON O. Jammer. 

360.  QUINTIN Toemaar. Ek het gedroom. 

361.  GIDEON Waaroor? 

362.  QUINTIN Iets oor voëls. 

363.  GIDEON O. Ek het nie geweet jy hou van voëls nie. 

364.  QUINTIN Ek haat voëls. It was a fucking nightmare. 

365.  GIDEON Ek like ook nie voëls nie. Die goed het altyd so gekak buite die kombuisvenster 
en dan wil mens nie eet nie. 

366.  QUINTIN Dit was gross. 

367.  GIDEON Mens kan nou nie eens meer die vensterbank sien nie. 

368.  QUINTIN Dis omdat jy nooit kom kuier het nie, drolla. 

369.  GIDEON Ek weet nie hoekom jy nog hier rondgehang het nie. 

370.  QUINTIN Mamma kon nie lekker asem haal nie, so… (iemand moes help). 

371.  GIDEON Ek probeer ook ophou rook. 

372.  QUINTIN Dis ŉ mors van geld. 

373.  GIDEON Kan ons asseblief nou weer nie daai gesprek hê nie. 

374.  QUINTIN Fine. 

[Pouse.] 

375.  GIDEON Eendag gaan ek kak ryk wees. Ek wil nooit skoonmaak nie. 

376.  QUINTIN Suzette-Marilu wil ook ŉ bediende hê. 

377.  GIDEON (Nee,) ek wil só ryk wees dat selfs my bediende wit is. 

378.  QUINTIN Sterkte daarmee. 

[GIDEON se selfoon lui. Hy druk dit dood.] 

379.  GIDEON Wel… ek’s al amper daar. 
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380.  QUINTIN As jy so sê. 

381.  GIDEON Ek het ŉ nuwe girl ontmoet. 

382.  QUINTIN Wat? 

383.  GIDEON Gracja [uitgespreek: [grats͡ja]]. 

384.  QUINTIN Wie? 

385.  GIDEON Haar naam is Gracja. 

386.  QUINTIN Soos die wyn? 

387.  GIDEON Fokof. 

388.  QUINTIN Jy date Sauvignon Blanc. 

389.  GIDEON Ons is baie ernstig. 

390.  QUINTIN O? 

391.  GIDEON Quintin… ek gaan met haar trou. 

392.  QUINTIN Wag, wag, wag, wag, wag. (Jy kan nie sulke inligting twee-uur die oggend op my 
drop nie.) Presies hoe lank gaan julle al uit? 

393.  GIDEON Drie maande. 

394.  QUINTIN Jy gaan trou met ŉ bottel witwyn wat jy nog net drie maande ken? 

395.  GIDEON Jy’t getrou met die hele kis, so fok jou. 

396.  QUINTIN Wat doen haar pa? 

397.  GIDEON Hy’s ŉ argitek. 

398.  QUINTIN O, nou maak alles sin. 

399.  GIDEON In Pole. 

400.  QUINTIN Hy’s ŉ argitek in Pole? 

401.  GIDEON Gracja vlieg oor ŉ week terug en dan kan ek by hom gaan intern. 

402.  QUINTIN Sonder ŉ kwalifikasie? 

403.  GIDEON In Pole ís ek gekwalifiseer. 

404.  QUINTIN Oh please. Jy gaan nie Pole toe nie. 

405.  GIDEON Dis in Europa. 

406.  QUINTIN Jy gaan nie Pole toe nie. Ek kan klaar sien waarnatoe hierdie gesprek gaan, en jy 
gaan nie Pole toe nie. 
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407.  GIDEON Ek kan nie meer in Suid-Afrika bly nie. Ek is op pad na fokken nêrens. Al my 
vriende het al karre en ek ry nog rond op daai ou scooter! Dis fokken sad, man! 

408.  QUINTIN Ek verstaan nie? (Jy werk dan?) Wat het geword van daai firma wat die mall bou? 

409.  GIDEON Daai mense wou nie na my luister nie, toe koppel hulle die fontein aan die 
rioolpype. Hierdie mense het so min werkstrots, jy betaal hulle sommer in Black 
Label. In Europa is dit anders. 

410.  QUINTIN So jy’s gefire? 

411.  GIDEON Ek’t gefokof. 

412.  QUINTIN Ek weet nie wat jy van my wil hê nie. Al wat ek sê is as jy nie eers jou R78 902,68 
betaal nie, gaan ek ŉ prokureur op jou sit. 

413.  GIDEON Jy sal nie. 

414.  QUINTIN Ek sal. 

415.  GIDEON Jy sal nie. 

416.  QUINTIN (Jy ken my duidelik nie goed nie.) Jy moenie dat hierdie niggie haar angel uitpluk 
nie! 

417.  GIDEON Jy sal jou eie broer laat arresteer? 

418.  QUINTIN As jy dínk om te gaan, sal ek vir die polisie sê jy het ma vermoor. Dan kyk jy hoe 
ver jy kom. 

419.  GIDEON Dit sal nooit werk nie want ek het dit nie gedoen nie! 

420.  QUINTIN Dit sal lank genoeg werk dat daai bottel drank uit ons fokken lewe verdwyn! Jy 
wil met haar TROU!? 

421.  GIDEON En wat is fout daarmee? Jy is kamma getroud en ons almal weet dis fokken fake. 

422.  QUINTIN Ekskuus? 

423.  GIDEON Toemaar. 

424.  QUINTIN Nee, nee, nee. Jy wil duidelik iets sê. Wat wil jy sê? 

425.  GIDEON Quintin, los dit. 

426.  QUINTIN Suzette-Marilu is lief vir my. Jy gaan haar nie in die selfde asem gebruik as daai 
fokken hoer nie! 

427.  GIDEON Jissis, ok! 

428.  QUINTIN Sy is nie een van jou fokken slette wat jy hier aanbring omdat jy te lui is om jou 
eie ding te doen nie. Sy het gravitas! 

429.  GIDEON Ja, ek weet. (Sy’s so vet,) sy’t haar eie gravitasiekrag. 
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[QUINTIN probeer GIDEON aanval. Hulle baklei. QUINTIN verloor. QUINTIN is moeg en amper 
uitasem.] 

430.  QUINTIN Hoeveel wil jy hê? 

431.  GIDEON Omtrent R60 000. 

432.  QUINTIN (My fok dis baie!) Ek gaan nie vir ŉ hele wedding betaal nie. 

433.  GIDEON Dis nie vir die troue nie. 

434.  QUINTIN Nou wat is dit dan? ŉ Vliegtuigkaartjie kos max R15 000. 

435.  GIDEON Dis vir haar pa. 

436.  QUINTIN Hierdie ding klink vir my soos ŉ scam. 

437.  GIDEON Nee, dit… (is nie dit nie.) (Sy wil hê ek moet besny word.) Gracja se pa wil hê sy 
moet trou met ŉ Joodse man trou. 

438.  QUINTIN Gideon, dan weet sy mos al dat jy nie Joods is nie. 

439.  GIDEON (Nee, sy weet nie.) Sy wil wag tot die huweliksnag. 

440.  QUINTIN So jy lieg ook nog vir haar!? 

441.  GIDEON As ek die operasie kry, dan lieg ek nie meer nie. 

442.  QUINTIN [Hy werk homself geleidelik op.] Nee. My god! Nee!! Nee!! Ek gaan nie toelaat 
dat jy dit doen nie. Ek weier. Ek weier! EK VERBIED JOU OM POLE TOE TE GAAN! 

443.  GIDEON Jy kan my nie beheer nie, Quintin! Jissis fok, wat is fout met jou!? Nee, ek sal vir 
jou sê wat jou probleem is: jy’t kleinmannetjiesindroom. Jy is so insecure dat jy 
dit moet uithaal op ander mense want jy’s actually so bang almal kom agter hoe 
useless jy regtig is. Jy’s vet, jy’s bles en jy gaan aan asof jou piel tien meter lank 
is, maar ons al twee weet wat die waarheid is. 

444.  QUINTIN [Pouse. Tentatief] Dink jy regtig ek is useless (want daar’s ŉ baie klein deel van 
my wat wil hê jy moet aangaan)? 

445.  GIDEON Jy’s laer as pis. 

446.  QUINTIN [Pouse. Steeds tentatief.] Sê dit weer. 

447.  GIDEON Jy’t fokken geen ruggraat nie. 

448.  QUINTIN [Pouse. Tentatief, maar hy begin effe vlakker asem haal. Saggies.] En? 

449.  GIDEON Jy’s ŉ stuk kak wat se enigste bydrae tot die wêreld is dat jy dik vroue dikker 
maak. 

450.  QUINTIN [Pouse. Hy haal dieper asem. Effe verslae in sy eie reaksie:] Ek is ook dik, nè? 

451.  GIDEON Jy en jou vrou is albei so vet, ek weet nie hoe jy dit inkry nie. 
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452.  QUINTIN [Lang pouse. Hy besef iets oor homself. Dan oorwin:] Suzette-Marilu is swanger. 

[Noot-vir-Noot op die televisie.] 
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BEDRYF VIER 

[2018. GIDEON alleen.] TONEEL 4.1 

453.  GIDEON [Aan GEHOOR:] Die lewe is ŉ reeks opofferings. Dié van ons wat suksesvol is, 
maak ook die grootste opofferings. Micheal Graves het dit gesê. Hy’s dood in 
2015, maar hy was ŉ great argitek. En dis waar. 

[QUINTIN en GIDEON saam. QUINTIN lê nakend in die bad.] TONEEL 4.2 

454.  GIDEON Wil jy daaroor praat? 

455.  QUINTIN Hoeveel het jy nodig? 

456.  GIDEON Dis nie wat ek bedoel nie. 

457.  QUINTIN Hierdie is die laaste keer wat ek vir jou geld kan leen. Ek sal ŉ belegging losmaak. 

458.  GIDEON So ons gaan nie daaroor praat nie? 

459.  QUINTIN Dis nogal hoë risiko, so ek gaan jou 30% rente vra. 

460.  GIDEON Jissis, Quintin. 

461.  QUINTIN Jy behoort dit te kan bekostig as jy in Euro gaan terugbetaal, of wat ook al hulle 
in Pole gebruik. Herinner my net om die SWIFT kode vir jou te gee. 

462.  GIDEON Praat met my! Jy gaan ŉ fokken pa word! 

463.  QUINTIN Wanneer het ons laas saam gebad? 

464.  GIDEON Quintin, klim uit. Ek kry vir ons KFC of iets. 

465.  QUINTIN Ons het op 21 Desember, 1994 laas saam gebad. 

466.  GIDEON Wat is hierdie, Quintin? Is dit nou jou breakdown? 

467.  QUINTIN Klim in. 

468.  GIDEON ... 

469.  QUINTIN Wil jy Europa toe gaan? 

[GIDEON klim in die bad. QUINTIN maak borrels in die water.] 

470.  QUINTIN Mamma was reg. Jy is groter as ek. Ek is net vetter as jy. 

471.  GIDEON ... 

472.  QUINTIN Sê asseblief weer iets. 

473.  GIDEON Is dit nou waar jy vir my sê jy’t ma vermoor? 

474.  QUINTIN Jy is altyd die een wat oor opofferings praat. 
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475.  GIDEON God, Quintin! Ek praat nie oor moord nie! Ek praat oor goed soos minder eet, 
met mense kuier waarvan jy nie hou nie… 

476.  QUINTIN ...met mense se gevoelens speel. 

477.  GIDEON Weet jy wat: ja. En as jy nie agterkom wat aangaan nie, is dit jou eie fokken skuld. 

478.  QUINTIN Mamma het gelê in hierdie bad. Die bloed was oral. Haar derms was netjies 
uitgepak en Mnr. Cho se hond het haar noenie gelek. 

479.  GIDEON Jy’s fokken siek, man. 

480.  QUINTIN (Ek wil nie ŉ grootmens wees nie.) Ek wil weer hier sit soos toe. En ek weet nie 
hoekom nie. Ek het alles wat ek nog altyd wou gehad het. ŉ Werk. Geld. ŉ Vrou 
wat vir my lief is. (Maar ek is steeds nie gelukkig nie). 

481.  GIDEON Quintin… 

482.  QUINTIN Ek was lief vir mamma. Sy’t geweet wat ek nodig het. 

483.  GIDEON Sy’t nie eens van ons gehou nie! Ons het haar lewe opgefok! Sy’t die hóéveel 
keer vir ons gesê. 

484.  QUINTIN ... (En sy’t my altyd vasgehou as jy op dates gegaan het.) 

485.  GIDEON Fok hierdie. Jy kan hier sit en jouself jammer kry, maar ek gaan nie hierdie game 
speel nie. 

486.  QUINTIN Wat van Europa? 

487.  GIDEON ... 

488.  QUINTIN Jy is die een wat altyd praat oor opofferings. 

489.  GIDEON Jissis, wat soek jy? Wat wil jy hê? Moet ek jou komplimenteer? 

490.  QUINTIN Nee. 

491.  GIDEON Moet ek vir jou sê jou piel is vyftig meter lank? Gaan dit jou gelukkig maak?! 

492.  QUINTIN Nee. 

493.  GIDEON Dan wat? Moet ek my fokken klere vir jou uittrek? Wil jy my kaal sien? 

494.  QUINTIN Nee. 

495.  GIDEON Wil jy kyk hoe ek draadtrek?! 

496.  QUINTIN Nee, ek (wil nie dit hê nie) – 

497.  GIDEON Of wil jy saam draadtrek? Wil jy hê ma moet vir ons kyk? 

498.  QUINTIN Gideon, \ dis nie wat ek van jou wil hê nie. 
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499.  GIDEON Wil jy fokken oopbek soen? 

500.  QUINTIN Nee, \ asseblief luister net vir my. 

501.  GIDEON Moet ek jou ŉ fokken blowjob gee!? Wil jy vir my ŉ blowjob gee? Wil jy my kom 
sluk terwyl ek jou sê hoe pateties jy is? WAT SOEK JY VAN MY!? 

502.  QUINTIN Ek… Ek weet nie. 

503.  GIDEON Jy’s pateties. 

504.  QUINTIN Ek dink ek is nou weer groter as jy. 

505.  GIDEON Jy’t hulp nodig. 

506.  QUINTIN Hou my vas… Net een keer. 

507.  GIDEON Nee… [Fluisterend:] Quintin…? 

508.  QUINTIN Hierdie is jou eerste ware opoffering. 

509.  GIDEON ... 

510.  QUINTIN Hou my vas. Praat met my. 

[GIDEON hou hom vas van agter af. Ons sien hul rûe.] 

511.  GIDEON Wat moet ek sê? 

512.  QUINTIN Wat ook al natuurlik kom. 

[GIDEON omhels QUINTIN saggies.] 

513.  GIDEON [Saggies.] Jy is kak. Jy is useless. Jy is ŉ hond. Jy is kak. Jy is useless. Jy is ŉ hond. 
Jy is kak. Jy is useless. Jy is ŉ hond. \ Jy is kak. Jy is useless. Jy is ŉ hond. \\ Jy is 
kak. Jy is useless. Jy is ŉ hond. Jy is kak. Jy is useless. Jy is ŉ hond. Jy is kak. Jy is 
useless. Jy is ŉ hond. \\\ 

[Soos die verbale tempo en spanning toeneem, skuif GIDEON sy hand huiwerig af na QUINTIN se 
manlikheid. By \ begin GIDEON vir QUINTIN masturbeer. GIDEON se selfoon begin lui by \\. GIDEON 
versnel die tempo totdat ŉ fisiese ontwaking in QUINTIN plaasvind by \\\. Ligte saggies uit soos 
GIDEON se selfoon lui. En lui en lui.] 

[GIDEON alleen.] TONEEL 4.3 

514.  GIDEON [Aan GEHOOR:] Somtyds is jou opofferings groot en somtyds is dit… minder 
groot. Ek het die operasie gekry. Gracja het my geleer hoe om haar pa te groet. 
Shalom Aleikhem! Kaartjie gekoop. En nou gaan ek uiteindelik Europa toe. Dit 
wys jou, nè: Al bly jy in Brackenfell kan jy dit maak tot in Europa. Jy moet net 
opofferinge maak. 

[QUINTIN alleen.] 



28 
 

Geen gedeelte van hierdie teks mag sonder die skriftelike verlof van die skrywer, André Gerber, gereproduseer of opgevoer word nie. 

Reproduksie sluit in enige vorm weergegee deur enige elektroniese of meganiese middel, hetsy deur fotokopiëring, skyf-, band- of 

stemopname, of deur enige ander stelsel vir inligtingsbewaring of –ontsluiting. 

515.  QUINTIN [Aan GEHOOR:] Ek droom deesdae baie minder oor… (wurms en voëls). Ek voel 
goed. Ek het begin draf. Het al 2 kilogram verloor. Suzette-Marilu eet nog lekker 
en dit maak haar gelukkig. Ons verstaan mekaar. Ek het ŉ sweep gekoop en 
neem nou foto’s vir ŉ S&M dungeon in Kraaifontein. Gideon is verkeerd. Ek gaan 
ŉ great pa wees. 

[Die klanke van Noot-vir-Noot. Ligte uit.] 

 


