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Uitgesaai op 23 Mei 2019 

deur   
 

Annika Swanepoel 
 

Regie: Anrich Herbst 
        
  
 Opsomming RSG Potgooi:  Die liefde tussen twee jongmense kom te staan voor ‘n 

toets van ouerdruk en vorige verhoudings. Wanneer Marinda, ‘n duikinstrukteur, en 
Jay-Z, ‘n sakeman wat eintlik wil skilder, se liefde in gedrang kom, deel Marinda se 
Ouma ‘n belangrike les met Jay-Z se beherende ma. Sal dit genoeg wees om hulle 
liefde te red, en sal Jay-Z mans genoeg wees om te veg vir die een waarvoor hy lief 
is? 

       Met June van Merch, Liandé Valentyn, Wilhelm van der Walt, Isadora Verwey, Karli 
Heine en Mariechen Vosloo. 
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ROLVERDELING: 

1. OUMA (ongeveer 72 – ontaktvol en altyd op ‘n missie)........................................... 

2. MARINDA (ongeveer 24 – onskuldig en naïef. Duik instrukteur)............................ 

3. JAY-Z  (ongeveer 28 – stil en volwasse. Skilder en besigheidsman)...................... 

4. SUNÉ (ongeveer 24 – babbelkous en positief)........................................................ 

5. IONA (ongeveer 50 – hoogmoedig).......................................................................... 

6. AMY (ongeveer 26 – katterig).................................................................................. 

7. KELNERIN (ongeveer 20 – onvriendelik) ............................................................... 
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BYK  : INLEIDENDE MUSIEK DOOF NA OUMA SE ERF BUITE. KAT SE 

HARTSTOLLENDE MIAAU. ENKELE VOËLTJIES TJIRP IN A/G. 

1.  OUMA : (HIK EN VAL ROND) Ag! Moenie jou snaaks hou nie! 

BYK  : BLARE RITSEL. 

2.  OUMA : Dom kat. Ek het hom mos nie gepla nie. Hier is dan plek vir ons 

altwee! 

BYK  : VROETEL GELUIDE IN BOOM. 

3.  OUMA : Waar draai die kind nou weer. Vandat sy daai kar gekoop het foeter 

sy die hele wêreld rond. 

BYK  : MOTOR HOU STIL IN A/G. DEUR VER WEG OOP EN TOE. 

4.  OUMA : (BROMMEND) Hoog tyd. 

5.  MARINDA : (VER PROJEKTEER. ONTSTELD) Ouma! 

6.  OUMA : (VIR HAARSELF) Ag toggie, nou is die duiwel weer los. 

7.  MARINDA : (STORM NADER) Wat doen ouma?  

8.  OUMA : Soos wat lyk dit vir jou, Marinda? Ek sit vas in die boom. Help my uit. 

9.  MARINDA : (DOOF TOT OP MIK. UITASEM) Ouma is twee-en-sewentig! Mense 

van ouma se ouderdom klim lankal nie meer boom nie. 

10.  OUMA : Moenie vir jou kom staan en wys hou nie. Help my net uit. 

11.  MARINDA : (HELP OUMA UIT) Wat soek ouma in die boom? Netnou val ouma 

uit en breek ‘n been!  

12.  OUMA : Ag toe nou! Ek kyk hoe tannie Marie beskuit bak.  

13.  MARINDA : Alweer julle tweetjies. Wat is die probleem nou weer? 

14.  OUMA : Sy spog by almal oor haar patat beskuit. Ek wil weet wat haar 

geheime bestanddeel is. 
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1.  MARINDA : (DROOG) Ek neem aan dis patats. 

2.   OUMA : Nee. Dis iets anders. Ek moet net uitvind wat dit is. 

3.  MARINDA : (MOEDELOOS) Hoekom kry ouma nie ouma se eie geheime 

bestanddeel nie? 

4.  OUMA : Want almal komplimenteer haar. En ek het dit al geproe; dis nie so 

watwonders nie. 

5.  MARINDA : Maar as almal dan sê dis lekker dan is dit seker? 

6.  OUMA : (ERGERLIK) Wat weet jy van beskuit bak af? 

7.  MARINDA : Genoeg om te weet daar is meer as een resep. 

8.  OUMA : Moenie jou kom slim hou nie, Meisiekind. 

BYK  : STAP GESELSEND HUIS TOE. 

9.  MARINDA : Nou goed, het ouma gesien wat sy gebruik? 

10.  OUMA : (BLAAS. PRAAT VINNIG) Nee! Want daai simpel kat gil soos ‘n 

meisiekind toe ek my kop deur die blare druk.  

11.  MARINDA : (LAGGIE) Dit moes komieklik gewees het. 

12.  OUMA : (ONTSTELD) Nee! Dit was nie. Tannie Marie sou lekker gekry het as 

sy moes sien ek sit vas in die boom. 

13.  MARINDA : Dit sou ouma se verdiende loon gewees het. 

14.  OUMA : Moenie vir jou kom groot hou nie, Meisiekind. Jy is nog nie te oud vir 

‘n pak slae nie. 

BYK  : AGTERDEUR OOP. DOOF IN KOMBUIS IN. BUITE GELUIDE 

VERDOOF IN VOLGENDE DEEL. 

15.  MARINDA : Ek is vier-en-twintig! Glo my, ek is te oud vir ‘n pak slae. 

16.  OUMA : Magtig, maar jy is moeilik vandag. 
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1.  MARINDA : (SUG) Ja, Ouma. Ek wil Ouma se raad vra. 

BYK  : DEUR VOLGENDE STUK WORD DAAR IN VERSKEIE LAAIE 

GEVROETEL OP SOEK NA IETS. 

2.  OUMA : Waaroor? 

3.  MARINDA : Onthou ouma my vriendin, Suné? 

4.  OUMA : Die babbelkous? 

5.  MARINDA : (ERGERLIK) Die een wie se hare ouma aan die brand gesteek het. 

6.  OUMA : (VERONTSKULDIGEND) Ek wou haar net wys hoeveel haarsprei sy 

gebruik.  

7. MARINDA : (MOEDELOOS) Ja, Ouma. 

8. OUMA : Wat van haar? 

9.  MARINDA : Sy het vir my ‘n blind date gereël. 

BYK  : GEVROETEL IN LAAIE STOP. 

10.  OUMA : (POUSE) Dis wonderlike nuus! 

11.  MARINDA : Regtig? Dink ouma ek moet gaan? 

12.  OUMA : Natuurlik moet jy! Jy is al vier-en-twintig. Ek sal sê dis hoog tyd om ‘n 

man te vang. Netnou land jy op die rak. 

BYK  : VROETEL WEER DEUR LAAIE. 

13.  MARINDA : (VERBAAS) Maar ouma het nou-nou gesê (ONDERLANGS) 

Nevermind. (AAN OUMA) Ek is bang om te gaan. 

14.  OUMA : Hy kan nie so lelik wees nie. Op jou ouderdom kan jy nie bekostig 

om kieskeurig te wees nie. 

15.  MARINDA : Nee, dis nie dit nie. Ek is bang om weer seer te kry. 

16.  OUMA : Na vier jaar? 
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1.  MARINDA :  Ouma is nie juis simpatiek nie.  

2. OUMA : Dis tyd om aan te gaan met jou lewe. Hy het jou gelos vir ‘n blonde 

poppie met blou oë. So what, dis nie die einde van die wêreld nie. 

3. MARINDA : Dit het nog steeds seergemaak. 

4.  OUMA : Natuurlik het dit. Maar jy is nou ouer. Mans van jou ouderdom is 

meer volwasse. 

5.  MARINDA : (HOOPVOL) Dink ouma so? 

6.  OUMA : Definitief. Kyk vir my en jou oupa. Hy het eers sy lewe weg gejol en 

toe hy nie meer mooi stukkies kry nie toe kies hy my met my vaal 

hare en groen oë. 

7.  MARINDA : (SKERP) Ek het ouma se vaal hare en groen oë gekry. 

BYK  : VROETEL IN LAAIE STOP. 

8.  OUMA : O, ek sien. Dan het jy hoop.  

BYK  : VROETEL VERDER IN LAAIE. 

9.  MARINDA : Waarna soek ouma so hartstogtelik? 

10.  OUMA : (GEFRUSTREERD) Die vêrkyker. Hy was hier iewers. 

11.  MARINDA : Hy lê op die kassie in die badkamer. 

12.  OUMA : Dis nie sy plek nie. 

13.  MARINDA : Ouma het verlede week op die tuinwerker gespy om te kyk of hy 

ouma se wortels steel. 

14.  OUMA : (BEWEEG WEG) O ja. Ek gaan hom gou haal. 

15.  MARINDA : Wag! Wat wil ouma met dit maak? 

16.  OUMA : (DOOF WEG) Tannie Marie is steeds besig om te bak. Miskien kan 

ek nog haar resep afloer. 
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1.  MARINDA : (ROEP) Pasop net die katte! 

BYK  : MUSIEK BRUG DOOF NA RESTAURANT, BINNE. ROESEOES EN 

STEMME TEEN RUSTIGE MUSIEK IN AGTERGROND. 

2.  MARINDA : (GEDAGTEGANG) Wat het my besiel? Ek kon nou my gunsteling 

sepie gekyk het. Wat as hy nie opdaag nie? 

3.  KELNERIN : Goeienaand, tafel vir...? 

4.  MARINDA : U’m, twee. (GEDAGTEGANG) Dalk het hy ‘n blonde poppie met blou 

oë raakgeloop op pad hierheen.  

BYK  : STOEL UIT. 

5.  KELNERIN : (ONVRIENDELIK) Iets om te drink? 

6.  MARINDA : Droë rooiwyn, asseblief. (GEDAGTEGANG) Nou sal sy ook nog 

blonde hare en blou oë hê.  

7.  KELNERIN : Goed. 

8.  MARINDA : (VIR HAARSELF) Sjoe, ons is vriendelik. Wag, hier kom iemand. 

Nee dit kan nie hy wees nie. Nie met daai mooi gesiggie nie. 

(VERRAS) Hy stap wragtig hierdie kant toe. (SENUWEEAGTIG) 

Moenie soontoe kyk nie. 

9.  JAY-Z : (OP MIK. ONSEKER) Marinda? 

BYK  : STOEL UIT, STAMP TAFEL. MES EN VURK KNETTER OP 

VLOER. 

10.  JAY-Z : Whoa stadig. 

11.  MARINDA : (GIGGEL SENUWEEAGTIG) Jammer ek is bietjie lomp. Gelukkig het 

ek groot voete, so ek val nie maklik nie.  

12.  JAY-Z : (VERWARD) Groot voete? 
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1.  MARINDA : My ouma sê altyd as iemand my wil doodskiet sal hulle twee patrone 

nodig hê. Een om my dood te skiet en een om my om te skiet. Wag 

laat ek gou hierdie goed optel. 

2.  JAY-Z : (GEÏRRITEERD) Kalmeer net. (GAAN SIT) Jammer ek is laat. 

3.  MARINDA : (GIGGEL) Dis fine, ek was ook laat. 

BYK  : GLAS OP TAFEL NEERGESIT. 

4.  KELNERIN : (VRIENDELIK) Wat wil Meneer drink?  

5.  JAY-Z : Water, asseblief. 

6.  MARINDA : (GEDAGTEGANG) Tipies. (AAN JAY-Z) So, hoe ken jy vir Suné? 

7.  JAY-Z : (VERVEELD) Ek en haar broer is goeie vriende. En jy? 

8.  MARINDA : Ek en sy het jare gelede by ‘n kunsklas ontmoet. 

9.  JAY-Z : (BELANGSTELLEND) Doen jy kuns? 

10.  MARINDA : (LAG) O, nee genade. Ek kan nie eers ‘n blom teken nie.  

11.  JAY-Z : Nou hoekom het jy gegaan? 

12.  MARINDA : My ouma wou hê ek moes haar 4 X 4 bakkie vol blomme verf. Hulle 

het my gevra ek moet asseblief nie terugkom nie. Wat is jou 

belangstellings? 

13.  JAY-Z : (VERVEELD) Skilder 

BYK  : GLAS OP TAFEL NEERGESIT. 

14.  JAY-Z : Dankie. (VAT ‘N SLUK WATER) Ek hou van visvang ook. 

15.  MARINDA : My oupa het visgevang, maar dan stink alles na vis. Dis nie my idee 

van vermaak nie. 

16.  JAY-Z : Jy praat baie van jou grootouers. 
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1.  MARINDA : Ja, hulle het my grootgemaak. Maar my oupa is onlangs oorlede en 

my ouma verwerk dit nog. Sy maak my mal. Wat van jou? 

2.  JAY-Z : My pa is ook onlangs oorlede en ek het sy finansiële besigheid 

oorgeneem aangesien ek die enigste kind is. Ek is ‘n Griek en ons 

het Suid-Afrika toe getrek toe ek tien was.   

3.  MARINDA : (OPGEWONDE) Ek wou nog altyd Griekeland toe gaan! 

4.  JAY-Z  Moet nie jou so vaskyk in die foto’s nie. Hulle gebruik net die bestes 

vir die tydskrifte. 

5.  MARINDA : (AFGEHAAL) Hou jy nie van jou geboorteland nie? 

6.  JAY-Z : (SAG) Ek doen. Ek geniet die rustigheid daar en sit ure lank en 

skilder terwyl ek visvang. 

7.  MARINDA : (GEDAGTEGANG) Miskien moes ek ‘n back-up plan gehad het. 

(AAN JAY-Z) Ek kan nie so stilsit nie. 

BYK  : SELFOON LUI. 

8.  JAY-Z : (STAAN OP) Verskoon my. Ek moet die oproep vat. 

9.  MARINDA : (VIR HAARSELF) Lyk my hý het darem vooraf gesorg. Hierdie date 

is ‘n ramp. 

10.  JAY-Z : (SIT WEER) Waar was ons? 

11.  MARINDA : Dit was vinnig. 

12.  JAY-Z : O ja, wat ek nog wou sê (POUSE) Ag nee. 

13.  MARINDA : Wat nou? (GEDAGTEGANG) Ag nee, nog ‘n blonde pop. (AAN JAY-

Z) Wie is dit, Jay-Z? 

14.  AMY : (VER PROJEKTEER) Jay-Z! (DOOF EFFE NADER) Ek het jou 

gemis. 
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1.  JAY-Z : (STAAN OP) Amy. Wat maak jy hier? 

2.  AMY : (DOOF TOT OP MIK) Ek het ‘n voëltjie hoor fluit dat my Griekie terug 

is van Parys af. 

3.  JAY-Z : (ONGEMAKLIK) Niemand weet ek is terug nie. 

4.  AMY : (LAG) Jou ma doen, jou lawwe mansmens. Sy het mos ‘n sagte 

plekkie vir my. As sy my nie gesê het nie sou ek seker ook nooit 

geweet het nie. 

5.  JAY-Z : Wag, laat ek jou voorstel aan Marinda. 

6.  AMY : Van wanneer af mag jou meisies drink? 

7.  MARINDA : (GEDAGTEGANG) En die naels is uit. 

8.  JAY-Z : Verskoon ons asseblief, Amy. 

9.  AMY : (BEWEEG WEG. LAG UITGELATE) Ek is op die pad, my Skat. Bel 

my, jou ma het my nommer. 

10.  JAY-Z : (GAAN SIT) Sy was nie...so...toe ons uitgegaan het nie. 

11.  MARINDA : (VERLEË) Ek neem aan die wyn was nie ‘n goeie keuse nie. 

12.  JAY-Z : Nee, nee. Ons het uitgegaan toe ons nog op skool was. Kinders is 

nie veronderstel om te drink nie. 

13.  MARINDA : So jy was die voorbeeldige een? 

14.  JAY-Z : Ja. 

15.  MARINDA : Dis oukei. Ons sal mekaar in elk geval nooit weer sien nie. 

16.  JAY-Z : (LAG) Ek stem saam. Ons kan die kos los. 

17.  MARINDA : Ek wou myself al in ‘n grot gaan versuip het. 

18.  JAY-Z : Grot? 
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1.  MARINDA : Ja, ek doen grot duik. En moet asseblief nou nie vir my preek oor 

hoe gevaarlik dit is nie. 

2.  JAY-Z : (BELANGSTELLEND) Ek doen self grot duik. Meeste duikers sê 

reguit dis die enigste spesialiteit wat hulle nie eers oorweeg nie. 

3.  MARINDA : (VERRAS) Jy is ‘n skuba duiker! Waar het jy al oral geduik? 

4.  JAY-Z : Wag, kom ons bestel eers kos. 

BYK  : MUSIEK BRUG DOOF NA VROEGOGGEND BY SWEMBADAREA 

BY SUNÉ SE HUIS, BUITE. ENKELE VOËLTJIES TJIRP. 

5.  MARINDA : (SALIG) Eindelik naweek. Suné, gee gou vir my daai handdoek langs 

jou aan. So ja. Nou gaan ek net hier in die son uitpaas. 

6.  SUNÉ : Moet net nie sonbrandroom vergeet nie.  

BYK  : BOTTEL OOPGEKLIK. 

7. SUNÉ : Hier. 

8.  MARINDA : Dankie, Suné. 

9.  SUNÉ : Hoe klink dit my jy het ‘n rowwe week gehad? 

10.  MARINDA : (ERNSTIG) Ek het amper my werk as duik instrukteur gelos. 

11.  SUNÉ : (VERBAAS) Hoe so? 

12.  MARINDA : Nuwe duikers weet mos gewoonlik meer as hulle instrukteur. Veral 

as hulle eers die internet besoek het. 

13.  SUNÉ : (LAG) Gelukkig het ek my eie besigheid, ek sit sulke mense vinnig op 

hulle plek. 

14.  MARINDA : Kom ons praat oor iets anders as werk. 

15.  SUNÉ : (OPGEWONDE) Ja, soos oor jou date saam met daardie mooi stuk 

mansmens van nou die aand. Hoe was dit? 
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1.  MARINDA : (KREUN) Moenie my nie herinner nie. Wat het jy gedink? 

2.  SUNÉ : (VERBAAS) Hou jy nie van hom nie? Ek onthou hom as ‘n ordentlike 

ou. Die looks is net ‘n bonus. 

3.  MARINDA : Wat het jou laat dink hy sal in ‘n vaal muis soos ek belangstel? 

4.  SUNÉ : Waar kom jy daaraan? 

5.  MARINDA : (PRAAT AL HARDER) Ek het my naam met ‘n plank geslaan. En toe 

daag sy eks ook nog daar op met haar blonde hare en blou oë.  

6.  SUNÉ : Daar is ‘n rede waarom sy sy éks is. Maar behalwe vir dit, hoe was 

dit? 

7.  MARINDA : Wel, hy duik darem. 

8.  SUNÉ : Nou toe nou. Dan het julle iets in gemeen. 

9.  MARINDA : (AFGEHAAL) Dit beteken niks nie. Ek het daarna nog niks van hom 

gehoor nie. Dis al ‘n week verder. 

10.  SUNÉ : Hoekom bel jy hom nie? 

11.  MARINDA : (GESKOK) Ek sal dit mos nooit doen nie! 

12.  SUNÉ : Marinda, hou op so preuts wees. Niemand sal sleg dink as jy eerste 

met ‘n man praat nie. 

13.  MARINDA : Ek is nie preuts nie. Oukei, dalk so bietjie, maar as jy daai blonde 

pop sien sal jy weet waarom hy nog nie tyd gehad om met my te 

praat nie. 

14.  SUNÉ : (SUG DRAMATIES) Ai, Sonskyn. Kom oor dit. 

15.  MARINDA : (VIES) Jy weet ek is reg. 

16.  SUNÉ : Nee, jy is nie. Jy vergelyk almal met daai...wat’s daai Piet se naam 

nou weer? 
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1.  MARINDA : Ryno! 

2.  SUNÉ : Ja, daai een. Marinda! As jy nooit kanse vat nie sal jy nooit wen nie. 

3.  MARINDA : Nou goed, ek sal kans gee tot Maandag. As hy dan nog nie met my 

gepraat het nie sal ek hom kontak. 

4.  SUNÉ : No way. Dan kry jy nou weer duisend redes waarom jy nie kan nie. 

Praat nou met hom. 

5.  MARINDA : Suné, ek sê vir jou hy hou nie van my nie. 

6.  SUNÉ : Volgens my broer het dit goed gegaan. 

7.  MARINDA : (VINNIG) Wat sê jou broer? 

8.  SUNÉ : Jay-Z het hom gevra om hom te bel sodat hy ‘n uitkoms kan hê vir 

ingeval die date sleg gaan, maar toe my broer bel toe sê hy nee hy is 

nog reg. 

9. MARINDA : Regtig? 

10. SUNÉ : Ja, regtig! SMS hom dan net ten minste. 

BYK  : SELFOON BIEP OM ‘N BOODSKAP AAN TE DUI. 

11.  SUNÉ : Daarsy! Die vis byt. 

BYK  : KNOPPIES OP FOON GEDRUK. 

12.  MARINDA : Nee, dis my ouma 

13.  SUNÉ : (SNORK) Wat soek sy? 

14.  MARINDA : (INGEDAGTE) Sy het vir my ‘n foto gestuur van haar karate klere. 

Kyk. Sy het haar geel belt gekry. 

15.  SUNÉ : (SKEPTIES) Dink jy nie sy is deurmekaar met die Mafia of iets nie? 

16.  MARINDA : Dis my ouma van wie jy praat. 

17.  SUNÉ : Presies. 
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1.  MARINDA : Sy mis my oupa, dis hoekom sy so vreemd optree. 

2.  SUNÉ : Ek wil ook iemand mis. Dan kan ek ook rondgaan en mense se hare 

aan die brand steek. 

3.  MARINDA : (GIGGEL) Ek het nie gesê sy is normaal nie, ek sê net gee haar 

kans. Kan ek vir jou koeldrank skink? 

4.  SUNÉ : Jy verander die onderwerp. Toe-toe, SMS hom nou. Ek sal die 

koeldrank ingooi. 

5. MARINDA : Wat moet ek vir hom sê? 

BYK  : KOELDANK IN GLASE GEGOOI. 

6.  SUNÉ : Groet hom en kyk wat gebeur. 

BYK  : KNOPPIES OP SELFOON GEDRUK. 

7. MARINDA : Is dit reg? 

8.  SUNÉ : Sit ‘n soentjie by. 

9.  MARINDA : Nou push jy dit. Oukei, dis gestuur. Tevrede? 

10.  SUNÉ : Meer as tevrede. Hier’s jou koeldrank. 

11.  MARINDA : As hy my nie antwoord nie, dan maak ek my naam nou weer krater. 

BYK  : SELFOON BIEP OM BOODSKAP AAN TE DUI. 

12.  SUNÉ : (KLAP OPGEWONDE HANDE) Ek het jou gesê! Wag, kyk eers of dit 

nie jou mal ouma is nie. 

13.  MARINDA : Sy is nie mal nie. 

14.  SUNÉ : Lees! 

15.  MARINDA : (GIL OPGEWONDE) Hy sê hallo. 

16.  SUNÉ : Nét hallo? 

17.  MARINDA : Ja, wat moet ek antwoord? 
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1.  SUNÉ : (POUSE) Verkieslik niks nie. (RAAS) Ek het jou gesê jy moet daai 

soen bysit. 

2.  MARINDA : (AFGEHAAL) Dink jy nie hy stel belang nie? 

3.  SUNÉ : As hy belanggestel het sou hy gevra het hoe dit met jou gaan. Regtig 

Marinda, weet jy so min van mans af? 

BYK  : SELFOON OP GROND NEERGESIT. 

4.  MARINDA : Ag dan is dit maar tot daartoe. 

BYK  : SELFOON BIEP EN VIBREER OP GROND OM BOODSKAP AAN 

TE DUI. 

5.  SUNÉ : Wag, hier is dit nou! 

6.  MARINDA : (FLUISTER) Hy vra of ek môreaand wil gaan fliek. 

7.  SUNÉ : (KLAP HANDE) Onthou tog net môreaand die soen. 

BYK  : MUSIEK OP EN DOOF NA JAY-Z SE KANTOOR. DRUKKERS EN 

SPORADIESE GELUI VAN TELEFONE IN A/G. VER GEDRUIS 

VAN OGGEND SPITSVERKEER. TELEFOON LUI OP MIK EN 

GEANTWOORD. 

8.  JAY-Z :   Ja? 

9.  KELNERIN : (DOEBLEER AS SEKRETARESSE. FILTER) Meneer, jou ma, Iona, 

is hier. 

10.  JAY-Z : Laat haar deurkom. 

BYK  : GEHOORBUIS TERUGGEPLAAS. DEUR EFFE WEG OOP. 

11.  IONA : (EFFE WEG) Môre, my kind. 

12.  JAY-Z : Môre, Ma. Wat maak ma hier? 

BYK  : DEUR EFFE WEG TOE. 
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1.  IONA : (DOOF TOT OP MIK) Mag ‘n ma nie eers kom kyk hoe dit met haar 

kind gaan nie? 

2.  JAY-Z : Sit, Ma. 

3.  IONA : (GAAN SIT) As ek nie kom groet nie sal ek jou seker ook nooit sien 

nie. 

4.  JAY-Z : (MOEG) Dis verskriklik besig. Dit voel asof ek hier bly. 

5.  IONA : Hoe gaan dit met die besigheid, my Kind? 

6.  JAY-Z : Nie goed nie, Ma. As dit nie binnekort verbeter nie sal ons moet 

toemaak. 

7.  IONA : (ONTSTELD) Jy kan nie ernstig wees nie! Dis al wat daar van jou pa 

oor is. Jy weet hoe belangrik hierdie besigheid vir hom was. 

8.  JAY-Z : (KALM) Ek is bewus daarvan, Ma. Ons het mense gekry om die 

besigheid te kom ontleed sodat ons ‘n oplossing kan vind. 

9.  IONA : (VERWYTEND) Dis omdat jy alewig in jou eie droomwêreld leef. 

Hierdie geskilder van jou beter ent kry. Jou kop is nie hier nie. En jy 

is nou meer nodig hier as ooit tevore. 

10.  JAY-Z : (VERDEDIGEND) Dis nie die rede nie. 

11.  IONA : Dit is. Wat sê oom Ron hiervan? Die helfte van die besigheid is 

immers syne. 

12.  JAY-Z : Hy spook net so hard soos ek om ‘n oplossing te kry. 

13. IONA : Ai die skande. Jy is ‘n groot teleurstelling vir my en jou pa. 

14.  JAY-Z : (STRENG) Ma, ek doen my bes om die besigheid aan die gang te 

hou. Ons sal weet wat aangaan sodra die ontleding klaar is. 

15.  IONA : Dis omdat jou aandag nie by die werk is nie. 
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1.  JAY-Z : (SUG) Ma, dit help nie om my te beskuldig nie. Ek doen wat julle van 

my gevra het, al is dit teen my sin. 

2.  IONA : Daar is iets beter wat jy kan doen. 

3.  JAY-Z : En dit is? 

4.  IONA : Trou met oom Ron se dogter. 

5.  JAY-Z : (VERBAAS) Amy? 

6.  IONA : Ja, dit sal hierdie gemors oplos. 

7.  JAY-Z : Hoe gaan dit die probleem oplos? 

8.  IONA : Oom Ron is ryk. Hy kan die besigheid red met sy skatte. 

9.  JAY-Z : Ek en Amy is net goeie vriende. 

10.  IONA : (PLEITEND) Jy het haar eens liefgehad, jy kan haar weer liefkry. 

11.  JAY-Z : Dit was jare gelede. Ek ken haar nie meer nie. 

12.  IONA : Dis omdat jy Parys toe gefoeter het vir jare lank. Ek weet nie waar 

hierdie kuns-gier van jou vandaan kom nie. 

13.  JAY-Z : Toe pa dood is het ek teruggekom, dan nie? Wat meer wil jy hê moet 

ek doen? 

14.  IONA : Gee vir Amy ‘n kans. 

15.  JAY-Z : Selfs al doen ek, oom Ron is ‘n besigheidsman. Hy gaan nie geld 

instoot in ‘n besigheid as dit nie vir hom iets in die sak gaan bring nie. 

16.  IONA : Hy sal as jy sy skoonseun is. 

17.  JAY-Z : Kom ons hoor eers wat aangaan voordat ons so ‘n drastiese besluit 

maak. 

18.  IONA : Belowe my jy sal haar weer leer ken. Sy is nie dieselfde meisie 

waarmee jy uitgegaan het nie. 
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1.  JAY-Z : Ek sal met haar vriende wees. Meer as dit kan ek nie belowe nie. 

2.  IONA : Dis al wat ek van jou wil hê. 

3.  JAY-Z : Nee, Ma. Ma wil die wêreld van my hê. 

BYK  : MUSIEK BRUG DOOF NA WAPENWINKEL IN BESIGE 

INKOPIESENTRUM, BINNE. ROESEMOES VAN STEMME IN 

AGTERGROND. 

4. MARINDA : Waarna presies soek ouma? 

5.  OUMA : Enigiets waarmee ek die molle kan uitroei. Die man by die toonbank 

sê hulle verkoop nie bomme nie. 

6.  MARINDA : Wat van molgif? 

7.  OUMA : Netnou eet my hond dit. 

8.  MARINDA : Ouma, ons het nie ‘n hond nie. 

9.  OUMA : (DOOF EFFE WEG) Oor ses weke het ons, ja. Ek het ‘n Pit Bull 

gekoop.  

10.  MARINDA : Hoekom ‘n Pit Bull? 

11.  OUMA : Het jy al gesien hoe windgat is hulle? 

12.  MARINDA : Ek glo nie hulle is so kwaai nie. 

13.  OUMA : (DOOF TOT OP MIK) Wat dink jy van hierdie kettie? 

14.  MARINDA : Ek dink dit gaan moeilik wees om ‘n mol daarmee raak te skiet. 

BYK  : KETTIE NEERGESIT. 

15.  OUMA : Jy’s reg. (INGEDAGTE) Dalk moet ek die haelgeweer vat. 

16.  MARINDA : Ouma kort ‘n lisensie om een te koop. 

17.  OUMA : (VERERGD) Ag, die land is ook so paranoïes. 
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1.  MARINDA : Nee, dit moet so wees, sodat enige aap nie net kan gaan wapens 

koop nie. Party mense wil nie nét molle uitroei nie. 

2.  OUMA : Ek gaan die kettie vat tot tyd en wyl ek my lisensie gedoen het. 

3.  MARINDA : Ouma is lekker laf. 

BYK  : KETTIE WEER OPGETEL. 

4.  OUMA : So ja, dit behoort te doen. 

5.  MARINDA : Ouma, waar het Oupa altyd gaan visvang? 

6.  OUMA : (AGTERDOGTIG) Hoekom is jy nou skielik geïnteresseerd in 

visvang? 

7.  MARINDA : Ek wonder maar net. 

8.  OUMA : Die afgelope tyd het jy ‘n groot belangstelling daarin ontwikkel. Dis 

vandat jy danig is met daai ander laaitie. 

9. MARINDA : Is nie! 

10.  OUMA : Is! Wanneer ontmoet ek hom?  

11.  MARINDA : Ons is nog nie eers offisieel in ‘n verhouding nie. 

12.  OUMA : Het jy hom al gesoen? 

13.  MARINDA : Ouma! 

14.  OUMA : Duidelik het jy. Dan is julle al halfpad in ‘n verhouding en is dit tyd om 

hom aan my voor te stel. 

15.  MARINDA : Ek dink nie (BREEK AF) 

16.  OUMA : Ék dink so. Vandat jy hom ontmoet het flenter jy oral saam hom rond. 

Jy moet hom bietjie huis toe bring. 

17.  MARINDA : Ek sal hoor wat hy sê. 

BYK  : KETTIE OP TOONBANK NEERGESIT. 
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1.  OUMA : Nou goed. Dit sal al wees, dankie. 

BYK  : MUSIEK BRUG DOOF NA VROEGOGGEND IN JAY-Z SE 

WOONSTEL, BINNE. DEUR OOP. BUITEGELUIDE HOORBAAR 

IN AGTERGROND. 

2.  JAY-Z : Kom in, Marinda. Verskoon die plek. Ek was so besig by die werk. 

Dis mos nou die einde van die finansiële jaar. 

3.  MARINDA : Dankie. Geen probleem nie. Is dit hoekom jy so stil was die laaste 

tyd? 

BYK  : DEUR TOE. BUITEGELUIDE VERDOOF. 

4.  JAY-Z : Ja presies. Kom deur, ek wil jou iets wys. Hier links. Nog so entjie, 

tweede deur. So ja. 

BYK  : DEUR OOP IN SKILDERKAMER. 

5.  MARINDA : (VERRAS) Dis jou skilderye! Kan ek sien? 

BYK  : WERSKAF MET DOEKE AFHAAL. 

6.  JAY-Z : Kyk gerus. Ek weet jy is nie kunstig nie, maar hierdie is my lewe. 

7.  MARINDA : Jou werk is besonders. Kyk net hierdie toneel met die huisies en die 

see. Dit lyk soos Griekeland. 

BYK  : WERSKAF MET RADIO EFFE WEG. 

8.  JAY-Z : (EFFE WEG) Ja, dit is die uitsig van ons huis af. 

BYK  : SAGTE MUSIEK BEGIN SPEEL IN A/G. 

9.  MARINDA : Het julle nog ‘n huis daar? 

10.  JAY-Z : (DOOF TOT OP MIK) Ja, net ‘n vakansiehuis. 

11.  MARINDA : Gaan jy hierdie skilderye uitstal? 

12.  JAY-Z : Nee, ek skilder vir my plesier. 
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1.  MARINDA : (SPYT) Dis ‘n jammerte. Ek is seker dit sal blitsig verkoop. 

2.  JAY-Z : (EFFE WEG) Kom hier, ek wil jou iets wys. 

3.  MARINDA : (OP MIK) Dis dan ‘n skoon doek. 

BYK  : PAPIERE RITSEL. 

4.  JAY-Z : (OP MIK) Hier is ‘n foto van ‘n blom. Ek wil hê jy moet dit skilder. 

5.  MARINDA : Jy weet ek kan nie. 

6.  JAY-Z : Daar is nie so iets soos nie kan nie. Kom ek leer jou.  

BYK  : STOEL NADER GETREK. 

7. JAY-Z : Sit. 

8.  MARINDA : (GEDAGTEGANG) Hier kom dit weer. (AAN JAY-Z) Ek kan regtig 

nie, Jay-Z. 

9.  JAY-Z : Kyk net na die foto, en dan skets jy eers die buitelyne. Daarna kan jy 

begin verf. Dis ‘n baie eenvoudig blom. 

10.  MARINDA : (GAAN SIT) Goed, kom ek probeer. 

BYK  : DEUR VOLGENDE STUK IS TEKEN GELUIDE VAN POTLOOD OP 

PAPIER HOORBAAR. 

11.  JAY-Z : Hier is ‘n uitveër as jy foute maak. 

12.  MARINDA : Dankie. Wanneer gaan jy weer Griekeland toe? 

13.  JAY-Z : Ek beplan om oor twee maande te gaan, sodra ons besige tyd verby 

is. 

14.  MARINDA : Ek kry nie hierdie krulletjie geteken nie. 

15.  JAY-Z : Kom ek help jou. So ja. Nou kan jy begin skilder. 

16.  MARINDA : Dit lyk meer na ‘n gebreklike son as ‘n blom. 
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BYK  : VERFBOTTELS OOP, OP VERFBORD UITGETIK, KWASTE 

OOPGEMAAK. 

1.  JAY-Z : Hier’s vir jou ‘n kwas. 

2.  MARINDA : Dankie. My ouma wil jou ontmoet. 

3.  JAY-Z : Dis seker hoog tyd, ons is al twee maande saam. 

4.  MARINDA : Wat van Saterdag oggend? 

5.  JAY-Z : Dit kan werk. 

6.  MARINDA : Waar moet ek begin verf? 

7.  JAY-Z : Ek sal voorstel by die petale van die blom.  

8.  MARINDA : Ek gaan hom blou verf. 

9.  JAY-Z : Goeie keuse. 

10.  MARINDA : Ons kan Saterdag ontbyt eet saam my ouma en dan die dag verder 

saam spandeer. Hoe klink dit? 

11.  JAY-Z : Ek het Saterdagmiddag ander planne. Ons kan ontbyt doen. 

12.  MARINDA : Hoe moet ek nou verf? 

13.  JAY-Z : Dip nou die kwas in die donkerblou en begin om die rand te verf. 

Liggies. 

BYK  : SELFOON LUI EFFE WEG. 

14.  JAY-Z : (DOOF WEG) Gaan solank aan, ek moet gou die oproep neem. 

15. MARINDA : Dis reg. 

16.  JAY-Z : (VER PROJEKTEER) Ja, ma? (POUSE) Nee, dit gaan goed 

(POUSE) Hoe laat vanaand? (POUSE) Dis reg. (POUSE) Wat sê sy 

daar in die agtergrond? (POUSE, LAG). Sê vir Amy sy moenie so 

voor op die wa wees nie. (POUSE) Goed, totsiens, Ma. 
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BYK  : SELFOON DOODGEDRUK EN NEERGEPLAAS. 

1.  JAY-Z : (EFFE NADER) Jy kom mooi reg. 

2.  MARINDA : Dankie. (GEDAGTEGANG) Jy kom net so mooi reg met jou string 

meisies. Veral die blondines, nè? 

3.  JAY-Z : (OP MIK) Ek gaan eerlik wees met jou, my Skat. 

4.  MARINDA : Oor wat? 

5.  JAY-Z : Teken is nie jou talent nie. 

6.  MARINDA : (LAG) Ek het jou mos gesê.  

7.  JAY-Z : (TROOSTEND) Jy moet net aanhou oefen. 

8.  MARINDA : Hierdie is die mooiste ding wat ek al ooit geteken het, so dan moet jy 

weet. 

9.  JAY-Z : Ek sal jou nog mooi leer. Dalk moet jy saam met my Griekeland toe 

gaan. Daar wil ‘n mens alles vasvang op doek. 

10.  MARINDA : (SKERTSEND) Ek kan dit altyd vasvang op kamera. 

11.  JAY-Z : Dis nie dieselfde nie. 

12. MARINDA : Dis baie makliker. Maar ek het nou genoeg geskilder. Hierdie lyk nie 

veel na ‘n blom nie. 

13. JAY-Z : Hou dit as ‘n aandenking. Dan kan jy dit later gebruik om te sien hoe 

jou talent ontwikkel het. 

14. MARINDA : (SKEPTIES) Ek betwyfel dit sterk. Ek het laaste in die ry gestaan toe 

kuns-talent uitgedeel is. (STAAN OP) Wat gaan ons die res van die 

dag doen? 

15.  JAY-Z : Ongelukkig moet ons die dag kortknip. Ek het vanaand ‘n ete aan by 

my Ma. 
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BYK  : MUSIEK BRUG DOOF NA DUIKSKOOL. MOTOR STOP. 

KARDEUR OOP EN TOE, BUITE. STAD GEDRUIS EN VERKEER 

IN A/G. SELFOON LUI TWEE KEER OP MIK VOOR DIT 

GEANTWOORD WORD. 

1.  MARINDA : (AS DIE FOON DIE EERSTE KEER LUI) Ag tog, my hande is so vol.  

BYK  : TAS NEERGEGOOI OP GROND. FOON OP FILTER 

GEANTWOORD. 

2. MARINDA : Môre, Suné. 

3.  SUNÉ : (FILTER) Goeiemôre, my Mater! Wonderlike oggend, nè? 

4.  MARINDA : (GROMMIG) As jy so sê. 

5.  SUNÉ : (FILTER) Ag nee, wie’t nou weer oor jou gemoed gepiepie? 

6.  MARINDA : Ek het net sleg geslaap. 

BYK  : TAS OPGETEL. STAP AAN OP GRONDPAADJIE. 

7.  SUNÉ : (FILTER) Wat pla? 

8.  MARINDA : (ONGELUKKIG) Dis net Jay-Z wat my omkrap. 

9.  SUNÉ : (FILTER) Wat het gebeur? 

10.  MARINDA : Net nadat ek hom nooi om my ouma te ontmoet, reël hy ‘n ete saam 

met sy ma sonder om my te nooi.  

11.  SUNÉ : (FILTER) Miskien is hy nog net nie gereed daarvoor nie. 

12.  MARINDA : Maar die blonde pop is genooi. Klink my sy boer by hulle. 

13.  SUNÉ : (FILTER) Jy oorreageer net. 

BYK  : HEKKIE KNARS. 

14.  MARINDA : Dink jy so? 
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1.  SUNÉ : (FILTER) Ek weet so. Jy maak nou ‘n bohaai oor niks. Alles kom met 

tyd. 

BYK  : HEKKIE TOE. 

2.  MARINDA : En Amy? Dis nie gesond as jou kêrel se eks welkom is, maar jy is 

nie. 

3.  SUNÉ : (FILTER) Dalk is hulle soos boetie-en-sussie. 

4.  MARINDA : (SNORK) Boeties-en-sussies Skat en Liefie mekaar nie. 

5.  SUNÉ : (FILTER. LAG) Wees net geduldig en moenie te klouerig wees nie. 

Dis belangrik om jou eie lewe ook te hê. 

BYK  : DEUR OOPGESLUIT EN OOPGESTOOT. VOLGENDE DEEL IS 

BINNE PERSPEKTIEF. 

6.  MARINDA : Wat is die punt van ‘n verhouding as mens niks saam doen nie? 

7.  SUNÉ : (FILTER) Soos ek sê, dit sal kom met tyd. Moet nou nie iets doen 

waaroor jy spyt gaan wees nie. 

8. MARINDA : (RUSTIGER) Ek sal dit maar net ignoreer. 

9. SUNÉ : (FILTER) Goeie idee. En o ja, ek bel eintlik om te hoor of jy Saterdag 

saam met ons wil braai, voordat jy soos ‘n rollercoaster op my 

afgegaan het. 

BYK  : GOED HARDHANDIG OP TAFEL NEERGEGOOI. 

10.  MARINDA : (BOETVAARDIG). Jammer, Mater. Hoe laat? 

11.  SUNÉ : (FILTER) Vyf-uur. 

12.  MARINDA : Kan werk. Jay-Z ontmoet my ouma die oggend. 

13.  SUNÉ : (FILTER) Jinne, plaas jy sê my lankal. Ek sou dit wou sien. Moenie 

worry nie, ek sal die drank gereed hou. 
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1.  MARINDA : Ek moet begin werk. Praat later weer. 

BYK  : MUSIEK BRUG DOOF NA AAND IN IONA SE HUIS, BUITE. 

KLOKKIE LUI. DEUR OOP. 

2.  IONA : Jay-Z! Wat ‘n verrassing. 

3.  JAY-Z : Middag, Ma. 

4. IONA : Waaraan het ek die besoek te danke? Sommer twee keer in een 

week. Kom binne. 

BYK  : DEUR TOE. BINNE PERSPEKTIEF. GAAN SIT OP BANKE. 

5.  JAY-Z : Moet ek ‘n verskoning hê om hier te kom draaimaak? 

6. IONA : (VERWYTEND) Siende dat jy net ‘n paar kilometer hiervandaan bly 

en nooit eers die moeite doen om te kom kyk hoe dit met my gaan 

nie, sal ek sê ja, jy het ‘n verskoning nodig. 

7.  JAY-Z : Ek kry die boodskap. 

8.  IONA : Ek hoop dis die besigheid wat jou so besig hou en nie jou geteken 

nie. 

9.  JAY-Z : Albei. 

10.  IONA : (STRENG) Jy is veronderstel om al jou tyd aan die besigheid te 

spandeer. 

11.  JAY-Z : Ma, ek moet ontspan ook. 

12.  IONA : Dan moet ek seker bevoorreg voel dat jy in jou ontspanning tyd vir 

my ook tyd maak. 

13.  JAY-Z : (SUG) Ma is so negatief soos ‘n afkop hoender. 

14.  IONA : Dis omdat! (TRANERIG) Jou pa is oorlede en ek sukkel. En jy maak 

nie tyd vir my nie. Alles val uitmekaar uit. 
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1.  JAY-Z : (MOEDELOOS) Waarmee sukkel ma? 

2.  IONA : Soos...soos... Ek wou al lankal my boekrak aanmekaar sit, maar ek 

het hulp nodig. Ek weet nie hoe om dit te doen nie. 

3.  JAY-Z : Waar is die goed? 

4.  IONA : Daar lê alles. 

5.  JAY-Z : (STAAN OP. DOOF EFFE WEG) Ek sal dit gou doen. 

BYK  : VOLGENDE DEEL GAAN WERKSGELUIDE HOORBAAR WEES. 

6.  JAY-Z : Ek wil met ma praat oor iets. 

7. IONA : (VERWYTEND) O, so hierdie besoek is dan nie sommer net nie. 

8.  JAY-Z : Ek is genooi na ‘n kunsuitstalling om my skilderye uit te stal. 

9.  IONA : (SKERP) Oorweeg jy dit? 

10.  JAY-Z : Ja. Volgens hulle is my werk van goeie kwaliteit. 

11.  IONA : Jay-Z, ons is al hierdeur. Wat as al jou skilderye verkoop? 

12.  JAY-Z : Dis mos ‘n goeie ding. 

13.  IONA : (ONTSTELD) Nee! Dan gaan jy al jou tyd spandeer aan daardie 

ellendige stokperdjie. Tydmors as jy my vra. 

14.  JAY-Z : Dis nou onregverdig, Ma. My hele lewe nog doen ek wat julle vir my 

voorskryf om te doen. 

15.  IONA : En dis wat jou tot dusver suksesvol gemaak het. 

16.  JAY-Z : Om gelukkig te wees is ‘n ander manier van sukses. Ek het nie geld 

nodig om my gelukkig te maak nie. 

17. IONA : (SMEKEND) Jay-Z, jy kan jou pa nie so in die steek laat en ‘n 

sukkelende skilder word nie. Want dis al wat jy gaan wees. 

18.  JAY-Z : (VERDEDIGEND) Daar is baie bekende skilders, Ma. 
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1.  IONA : Nee, die groot meerderheid kom nêrens nie. Die kans dat jy iemand 

gaan wees nie is soos nul op ‘n kontrak. 

2.  JAY-Z : As ma net kan sien hoe lyk my kunswerk. Dalk sal ma dan anders 

voel daaroor. 

3.  IONA : Nee, ek wil nie sien nie. En ek sal nooit anders voel daaroor nie. Jy 

kan dit nie doen nie. 

4.  JAY-Z : (VASBESLOTE) Ek gaan. Ek het ma eintlik net kom sê. 

5.  IONA : En wat van die besigheid? Wie dink jy gaan dit aan die gang hou 

terwyl jy sit en prentjies teken? 

6.  JAY-Z : Dit sal nie my werk beïnvloed nie. 

7.  IONA : Hierdie is nie ‘n goeie tyd om dit te doen nie, Jay-Z. Dit gaan nie 

goed met die besigheid nie. 

8.  JAY-Z : Ons sal binnekort weet hoe dit regtig gaan. 

9.  IONA : (SELFBEJAMMEREND) Waar gaan dit eindig? Hierdie besigheid 

was jou droom. 

10.  JAY-Z : Dit was voordat ek begin skilder het. Hoekom kan ma my nie 

ondersteun nie? 

11.  IONA : Want al jou pa se harde werk lê in daardie besigheid. 

12.  JAY-Z : Maar Pa is nie meer hier nie. 

13.  IONA : Hoe durf jy. 

14.  JAY-Z : Want dis waar. Ma kan die besigheid verkoop. 

15.  IONA : Jou pa sal ‘n papierpop kraam in sy eie graf. 

16.  JAY-Z : En wat doen ek as die besigheid vou? My skilderwerk is ten minste ‘n 

nuwe geleentheid vir my. 
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1.  IONA : Die besigheid sal nie vou as jy met Amy trou nie. Julle het nou die 

aand so lekker saam gekuier. 

2.  JAY-Z : Sy is my eks meisie, Ma. 

3.  IONA : Jy het belowe jy sal vir haar ‘n kans gee as dit nodig is. 

4.  JAY-Z : Ek het gesê ek sal met haar vriende wees, en kyk of ek nog iets vir 

haar voel. Ek gaan nie met haar trou net om ‘n besigheid te red nie.  

5.  IONA : (HOOPVOL) Nou kom ons drie gaan hierdie naweek iewers heen en 

dan kan jy haar beter leer ken. Miskien wek dit ou gevoelens by jou 

op. 

6.  JAY-Z : Ek het planne saam met my meisie. 

7.  IONA : (POUSE. ONTSTOKE) Jou meisie? Dis die eerste woord wat ek 

daarvan hoor! 

8.  JAY-Z : Ek mag seker uitgaan met wie ek wil. 

9. IONA : Maar dis nie die plan nie. 

10.  JAY-Z : Nie julle sin nie, nee. Ek sal haar kom voorstel sodra ma oor die skok 

is. Ma sal van haar hou.  

11.  IONA : Nee, ek sal nie. 

12.  JAY-Z : (GRIMMIG) Ma moet maar probeer. 

13.  IONA : Jy stel my vreeslik teleur, my Seun. 

14.  JAY-Z : Dis niks nuut nie. (STAAN OP) Die boekrak is klaar. 

BYK  : GEREEDSKAPTROMMEL TOEGESLAAN. 

15.  IONA : Hy staan skeef. 

16.  JAY-Z : (DOOF WEG) Jammer, Ma. Dis maar hoe dit is. 
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BYK  : MUSIEK BRUG DOOF NA VROEGOGGEND IN OUMA SE HUIS, 

BINNE. MOTORDEUR SLAAN TOE BUITE IN AGTERGROND. 

1.  OUMA : Kom nou uit jou gat, jou klein helsem. (EFFE WEG) Is dit sy kop wat 

daar uitsteek?  

BYK  : SKOOT AFGEVUUR.  

2. OUMA : (STAMP HAAR KOP) Ouch!  

BYK  : GEWEER OP GROND NEERGEGOOI. 

3. OUMA : Dit was so amper! 

BYK  : DEUR VER WEG OOP. 

4.  MARINDA : (VER, PROJEKTEER) Hallo, Ouma. (DOOF NADER) Ons is hier.  

5.  JAY-Z : (EFFE WEG) Middag, Tannie. Ek is Jay-Z. 

6.  OUMA : (OP MIK) Genugtig, Seun. Mens groet nie ‘n ou tannie met die hand 

nie. (KLAPSOEN) So jy is nou die nuwe kêrel. Sy gaan vinniger deur 

julle as wat ons deur toiletpapier gaan. 

7.  MARINDA : (OP MIK. KWAAI) Ouma, dis onnodig! 

8.  OUMA : (ONSKULDIG) Net nou die dag was dit nog die Namibiërtjie. 

9.  MARINDA : Dit was vier jaar terug. 

10.  OUMA : Marinda, die koppies staan al reg. Gaan maak jy tee terwyl ek 

en...u’m 

11.  MARINDA : (EFFE WEG) Jay-Z. 

12.  OUMA : (SNOUEND) Ek weet dit. Terwyl ek en Jayson gesels. 

13.  MARINDA : (DOOF WEG) Jay-Z-e-e. Ouma weet, soos die Amerikaanse rapper. 

14.  JAY-Z : (OP MIK) Dis oukei, Marinda. 

15.  OUMA : Sit, Jarred. 
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BYK  : KOPPIES KLINGEL IN A/G. GAAN SIT OP BANK. 

1.  JAY-Z : Dankie, Tannie. 

2.  OUMA : Is jy hier om te kom ouers vra? 

3.  JAY-Z : (ASEM IN) Nee, Tannie. Ons is nog nie so lank saam nie! 

4.  OUMA : Dit beteken niks. As mens bedoel is vir mekaar dan maak dit nie 

saak hoe lank mens saam is nie. Of vry jy eers in die bondel? 

5.  JAY-Z : U’m...ek...nee. 

BYK  : KOPPIES KLINGEL NADER. 

6.  MARINDA : (EFFE WEG) Tee is reg. 

7.  JAY-Z : (STAAN OP. EFFE WEG) Wag, kom ek vat dit by jou. 

8.  MARINDA : (OP MIK) Dankie, my Skat. 

9.  OUMA : Nog so beleefd. Julle sal sien oor twintig jaar. 

10.  MARINDA : (MOEDELOOS) Ouma.  

BYK  : TEE WORD GESKINK. 

11.  JAY-Z : (OP MIK) Toemaar, Tannie. Ons sal mekaar altyd mooi oppas. 

12.  OUMA : So jy hét kom ouers vra? 

13.  MARINDA : (VERSTIK AAN TEE) Ouma! 

14.  OUMA : (LAG) Ek grap net! (ERNSTIG) Mense trou mos nie meer vandag 

nie. Hulle kry mos wat hulle wil hê, sonder die ring. Of wat sê jy, 

Jackson? 

15. MARINDA : Jay-Z! 

16.  OUMA : (VERERGD) Maar jy het gesê sy naam is dieselfde as die rapper, 

Michael Jackson! 

17.  MARINDA : Michael Jackson was ‘n popstar. 
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1.  JAY-Z : (GEAMUSEERD) Wat is dit wat tannie so graag wil skiet? 

2.  OUMA : O ja!  

BYK  : KOPPIE OP PIERING NEERGEPLAK. 

3. OUMA : (BUIK VERDOF) Dekselse mol wat sy tonnels grou onder my gras. 

(VERDER WEG) Dis hy wat my wortels vreet. 

4.  JAY-Z : Hy was seker net honger. 

5.  OUMA : Dit sal die dag wees!  

BYK  : SKOOT WORD AFGEVUUR. 

6. OUMA : Ditsem! Ek dink ek het hom! 

BYK  : DEUR EFFE WEG OOP EN KLAP TOE. 

7.  JAY-Z : (STAAN OP) Dink jy nie jou ouma moet ‘n sielkundige gaan sien nie? 

(DOOF EFFE WEG) Sy sal my sommer vrek skiet. 

8.  MARINDA : Sy is nie so erg nie. 

9.  JAY-Z : (EFFE WEG. KRAP OP TAFEL MET GLASBEELDJIES). Nie so erg 

nie? Hier is ‘n beeldjie van Hitler. 

10.  MARINDA : (STAAN OP) Sy sien Hitler nie as ‘n held nie; dis net ‘n nagedagte 

wat sy oorgehou het van my oupa. Hy was ‘n Duitser. 

11.  JAY-Z : (OP MIK) Dan is jy mos ook bietjie van ‘n Nazi. 

12.  MARINDA : (KWAAI) Wil jy eerder huis toe gaan? 

13.  JAY-Z : Ek trek jou been. Dis so oulik as jy kwaai is. 

14.  MARINDA : (VRIENDELIKER) Hulle het my grootgemaak toe my ouers oorlede 

is. Dis belangrik dat jy van haar hou. 

15.  JAY-Z : Ek hou van haar. (AFSYDIG) Dis beter as in my huis. Hier is 

opwinding. Gee net kans, sy sal van my hou. 
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1.  MARINDA : Jy gaan moet mooi trap om haar guns te wen. 

BYK  : GEWEERSKOOT BUITE IN A/G. GLASSTUKKE IN SKERWE OP 

VLOER. 

2.  OUMA : (VER, PROJEKTEER) Kom uit, jou klein helsem! 

3.  MARINDA : (OP MIK. PANIEKERIG) Was dit Hitler wat jy laat val het? 

4.  JAY-Z : Ja. Sy gaan my doodmaak. 

5.  MARINDA : (HAASTIG) Ons beter dit wegsteek.  

BYK  : SKERWE BYMEKAAR GEVEE. 

6.  JAY-Z : Totdat sy die geweer neersit? 

7.  MARINDA : Nee man, totdat sy van jou hou. 

8.  JAY-Z : Dalk kan ons dit aanmekaar plak. 

9.  MARINDA : Waar’s Hitler se kop? 

BYK  : DEUR EFFE WEG OOP EN TOE. SKARREL ROND. 

10.  MARINDA : Is hy dood, Ouma? 

11.  OUMA : (DOOF TOT OP MIK) Nee, hy is te vinnig vir my. Waar was ons? 

BYK  : ALMAL GAAN SIT. 

12.  OUMA : So ja. Watse werk doen jy, Jenkins? 

13.  JAY-Z : Ek is die hoof van ‘n finansiële maatskappy, Tannie. 

14.  OUMA : O, so jy is maar ‘n droë ou. 

15.  MARINDA : Moenie so ongeskik wees nie, Ouma.  

16.  OUMA : Ek praat met Johnsy. 

17.  MARINDA : Jay-Z! 
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1.  JAY-Z : Ja, dis vervelig, Tannie, en beslis nie my passie nie. Ons het jare 

gelede hierheen geïmmigreer van Griekeland af sodat my pa die 

besigheid kan begin. 

2.  OUMA : Hoekom het jy nie ‘n Griekse naam nie? 

3.  JAY-Z : My ma het van die naam gehou.  

4.  OUMA : O. Marinda het Duitse bloed in haar are. Het sy jou al vertel hoe sy 

haar poppe gehang het toe sy klein was? 

5.  MARINDA : (MOEDELOOS) Ouma! 

6.  OUMA : Ek het ‘n paar beeldjies van 

BYK  : JAY-Z EN MARINDA PRAAT GELYK IN VOLGENDE TWEE 

REËLS. 

7.  MARINDA : Nee wag, Ouma. 

8.  JAY-Z : Nee, Tannie. Moenie. 

9.  OUMA : (STAAN OP. DOOF WEG) Wag, waar is dit? 

10.  JAY-Z : (SPRING OP) Mol! 

11.  OUMA : (EFFE WEG. ONTSTELD) Mol? 

BYK  : ALBEI STORM NA VENSTER. 

12.  JAY-Z : (OP MIK) Ek het hom gehoor. 

13.  OUMA : (OP MIK. FLUISTER) Daar sit hy. 

14.  JAY-Z : Wag, laat ek.  

BYK  : GEFLUIT VAN KETTIE. 

15.  OUMA : Jy het hom! Dankie, Jay-Z. (DOOF WEG) Ek gaan gou kyk. Jy is ‘n 

genius. 

BYK  : DEUR KLAP EFFE WEG HARD TOE. 
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1.  MARINDA : (EFFE WEG) Jy wen ook almal oor. 

2.  JAY-Z : (OP MIK) H’m, vir jou ook? 

3. MARINDA : (OP MIK) Altyd, my Lief. 

BYK  : SOENGELUIDE. 

4.  OUMA : (WEG, PROJEKTEER) Wat de drommel? 

5.  MARINDA : (BROMMEND) Wat nou weer? (BEWEEG WEG. GESKOK) 

Waarmee het jy die mol geskiet? 

6.  JAY-Z : (VERWARD) Ek weet nie. 

7.  MARINDA : Met Hitler se kop! 

BYK  : MUSIEK DOOF NA OUMA SE ERF, BUITE. SONBESIES SING. 

SELFOON OP FILTER. 

8.  MARINDA : (UITASEM) Nee, Suné, ek sê jou, nie ‘n woord nie! Dis al twee weke! 

9.  SUNÉ : (FILTER) Wat het jy verwag, Marinda? Jou ouma is so mal soos ‘n 

sirkus nar. 

10.  MARINDA : Ek het regtig gedink hy is ernstig oor my. 

11.  SUNÉ : (FILTER) Jy moet solank jou plek boek in die ouetehuis. 

12.  MARINDA : Dink jy hy sal weer by my kom kuier? 

13.  SUNÉ : (FILTER) Ek twyfel. Jou ouma het ‘n haelgeweer, Marinda. Hy sal 

nooit weet wanneer word sy dak weggeblaas nie. 

14.  MARINDA : Dis dan maar tot daartoe. 

15.  SUNÉ : (FILTER) Ek sal vir jou ‘n kat en kanarie gaan koop. 

16.  MARINDA : Ag dankie. Ek moet gaan. My ouma het gesê ek moet vir middagete 

huis toe kom. 

17. SUNÉ : (FILTER) Sterkte daarmee. 
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BYK  : FOON DOOD. KOMBUIS DEUR OOP. DEUR VOLGENDE TONEEL 

IS ‘N WASMASJIEN HOORBAAR EN KOS WAT IN ‘N PAN 

BRAAI. 

1.  OUMA : (EFFE WEG) Eindelik kom wys sy haar gesig. 

2.  MARINDA : (VERBAAS) Jay-Z? Wat maak jy hier? 

3.  OUMA : (ONGEDULDIG) Hy eet lunch by ons, Marinda. Groet hom ordentlik. 

Waar is jou maniere? 

4.  JAY-Z : (STAAN OP. OP MIK) Middag, Marinda. 

5.  OUMA : Ek maak gou die kos klaar dan kan ons eet. 

6.  MARINDA : Wat maak jy hier? 

7.  OUMA : Ek sê dan vir jou hy eet hier. Ek het hom genooi. 

8.  JAY-Z : (DROOG) Ja, sy het my op sosiale media genooi. 

9.  MARINDA : (GESKOK) Op sosiale media? 

10.  OUMA : Jy het my dan gewys hoe dit werk. 

11.  MARINDA : Nie om op mense te spioeneer nie. 

12.  OUMA : (ONSKULDIG) Vir wat anders gebruik mens dit dan? 

13.  JAY-Z : (LAGGEND) Ontspan, Marinda. 

BYK  : PAN OP TAFEL NEERGESIT. DEURUIT TONEEL IS MESSE EN 

VURKE OP BORDE HOORBAAR EN OPSKEPLEPELS IN BAKKE. 

14.  MARINDA : Dankie, Ouma, die kos lyk lekker. 

15.  OUMA : (OP MIK) So, Jay-Z, jy was besig om my te vertel van jou skilderye. 

16.  JAY-Z : Ja, Tannie, dit gaan binnekort uitgestal word. Ek is poegaai van die 

laat nagte se geskilder. 
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1.  OUMA : Dis goed dat jy vir Marinda ook wys hoe om te teken. Sy het vir my 

die blou poedel gewys wat sy geskilder het. 

2.  MARINDA : (ONTSTELD) Dit was ‘n blom, Ouma! 

3.  OUMA : Ek kon sweer dit is ‘n poedel. Daai fluffy hondjies wat so baie kef. 

4.  MARINDA : Ek weet wat ‘n poedel is. 

5.  OUMA : Maar nou ja, teken is maar nie jou ding nie. 

6.  JAY-Z : (LAGGEND) Sy kort net oefening, dis al. 

7.  MARINDA : Dankie, Jay-Z. 

8.  OUMA : Nou, Jay-Z, as jou uitstalling ‘n sukses is gaan jy van beroep 

verander? 

9.  JAY-Z : (STUG) Tyd sal leer, Tannie. 

10.  MARINDA : Jy moet dit doen! 

11.  JAY-Z : My ma sien dit nie soos julle nie. 

12.  OUMA : Jy moet haar na my toe stuur. 

13.  JAY-Z : Dis nie ‘n slegte idee nie. 

14.  MARINDA : (KEER VINNIG) Nee! Dis ‘n baie slegte idee. 

15.  OUMA : Ag, moenie so droog wees nie, Marinda. Ek sal haar mos goed 

hanteer. 

16.  JAY-Z : Natuurlik sal tannie. Ek en sy gaan oor ‘n maand Griekeland toe en 

ek nooi julle graag uit om saam met ons te gaan. 

17.  MARINDA : (SISSEND) Wat doen jy? 

BYK  : BORD NEERGEPLAK OP TAFEL. 

18.  OUMA : (SPRING OP. OPGEWONDE) Dit sal ‘n plesier wees om saam te 

gaan, Jay-Z! 
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1.  MARINDA : Ouma, ons kan nie gaan nie. 

2.  OUMA : Jy hoef nie te gaan nie, ék gaan. Kan mens daar visvang, Jay-Z? 

3.  JAY-Z : Ja, Tannie. Ons huis is teen die see. 

4.  OUMA : (DOOF WEG) Ek moet gaan kyk of my bikini reg is.  

BYK  : DEUR KLIK EFFE WEG TOE. 

5.  MARINDA : Hoekom doen jy dit? 

6.  JAY-Z : (VROOM) Hoe bedoel jy? 

7.  MARINDA : (STOEL UIT. KWAAI) Jy praat vir twee weke nie met my nie en dan 

daag jy sommer net hier op en nooi ons om saam met jou Griekeland 

toe te gaan? 

8.  JAY-Z : In my verdediging, ek is hierheen genooi. 

9.  MARINDA : Dis nie wat ek bedoel nie! 

10.  JAY-Z : Ek is jammer, Marinda. Dit het dol gegaan by my. Daar is geen 

verskoning nie, maar ek is nou hier. 

11.  MARINDA : (RUSTIGER) Gaan dit weer gebeur? 

12.  JAY-Z : Nee. So sal jy saamgaan, asseblief? Ons moet julle sake begin 

regkry. 

13.  MARINDA : (TWYFELEND) Is daar genoeg plek vir ons almal? 

14.  JAY-Z : Ja. En onthou jou duik gereedskap. 

BYK  : MUSIEK BRUG DOOF NA AAND BY IONA SE HUIS, BUITE. 

GEDREUN VAN DONDERWEER IN A/G. KLOKKIE LUI. DEUR 

OOP.  

15.  IONA : Welkom-welkom, Marinda. Lekker om jou te ontmoet. Hallo, my 

Seun. Kom in, julle. 
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1.  MARINDA : Dankie, Tannie. Hier is vir tannie blomme. 

2.  IONA : Jy is te oulik. Dankie. (EFFE WEG. ROEP) Amy! Hulle is hier! (AAN 

MARINDA) Laat ek gou hierdie in die water gaan sit.  

BYK  : DEUR TOE. BINNE PERSPEKTIEF. 

3.  JAY-Z : Kom ons gaan sit solank in die sitkamer. 

4.  AMY : (EFFE WEG) Hallo, my Griekie. Ek is so bly jou ma het jou oorreed 

om te kom. 

5.  JAY-Z : Naand, Amy. Jy ken mos vir Marinda. 

6.  AMY : (OP MIK) Ja. Kan jy my gou kom help, Jay-Z? Ek sukkel met ‘n 

voorlegging. Jou ma het gesê jy sal dit vanaand vir my proeflees. 

7.  JAY-Z : Kan dit nie wag tot ‘n ander dag nie? 

8.  AMY : Ongelukkig moet dit vanaand klaar wees. (AAN MARINDA) Jy kan 

solank vir tannie Iona gaan help in die kombuis. Net hier by die gang 

af, eerste deur links. 

9.  MARINDA : Oukei. 

10.  JAY-Z : (BEKOMMERD) Gaan jy reg wees? 

11.  MARINDA : (EFFE WEG) Ja, dankie. 

BYK  : MUSIEK KRUISDOOF IN KOMBUIS IN. 

12.  IONA : (WEG. DOOF TOT EFFE WEG) Ai toggie, kan jy dit nou glo. Hy 

moet tot sy sinne kom. Wat sien hy in haar? Hy sal nog wel agterkom 

dat hy ‘n fout maak. 

13.  MARINDA : (MAAK KEELSKOON) Kan ek tannie help met iets? 

BYK  : MES KNETTEREND OP VLOER. 

14.  IONA : O, genugtig, my hart. Jy moenie my so bekruip nie. 
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1.  MARINDA : Jay-Z help gou vir Amy met haar voorlegging. 

2.  IONA : (KIL) Hulle maak ‘n goeie span. Ek het nog altyd geglo hulle is vir 

mekaar bedoel. 

3. MARINDA : (ONGEMAKLIK) Kan ek solank iets doen? 

4. IONA : Ja, jy kan die aartappels skil. Alles lê daar op die kas. 

BYK  : DEUR VOLGENDE DEEL IS GELUID VAN SKILLERTJIE 

HOORBAAR. 

5.  MARINDA : (GESELSERIG) Ek hoor ons almal gaan saam Griekeland toe oor ‘n 

maand? 

6. IONA : (OP MIK. YSIG) Ek hoor ook so. (STROOPSOET) Amy kon gelukkig 

ook verlof kry vir daardie tyd. Arme kind is so toegegooi onder die 

werk. Sy is ‘n CA in ‘n groot maatskappy. Dis seker hoekom sy en 

Jay-Z so goed oor die weg kom. Hulle het dieselfde belangstellings. 

7. MARINDA : (AFSYDIG) O, oukei. 

8.  IONA : Jay-Z sê jy is maar net ‘n duik instrukteur. Julle klompie maak mos 

nie baie geld nie. 

9.  MARINDA : Nee, ek doen dit vir die leefstyl, nie die geld nie. 

10. IONA : Ja, sien, dit gaan nie lekker by Jay-Z se leefstyl pas nie. Hy en Amy 

verstaan mekaar en die lang ure wat ‘n besigheid verg. 

11.  MARINDA : (KORTAF) Die aartappels is klaar. Nog iets? 

12. IONA : Maak solank ‘n groenslaai. Amy eet nie aartappels nie. Dis hoekom 

sy so ‘n mooi figuur het en haar vel so mooi glad is. Dis die perfekte 

prentjie wat ‘n man langs sy sy moet hê. 

BYK  : DEUR VOLGENDE DEEL IS DAAR ‘N GESNY OP ‘N SNYPLANK. 
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1.  MARINDA : (LAG ONGEMAKLIK) Ek moet erken ek is nie ‘n groot modepop nie. 

Gee net vir my gemaklike klere, ‘n hamburger en ‘n movie dan is ek 

happy. 

2. IONA : (SNUIF EFFENS) Ons is bietjie meer classy as dit. 

3. MARINDA : My grootouers het my nou weer eenvoudig grootgemaak. Ek het nie 

te veel hazzles nie. 

4. IONA : (NIES) Watse werk het jou ouers gedoen? 

5.  MARINADA : My pa was ‘n prokureur en my ma was ‘n huisvrou. 

6. IONA : (NIES) Hierdie blomme gee my hooikoors. (DOOF EFFE WEG) Kom 

ek sit dit in die waskamer. Sal dit môre vir die bediende gee. Amy 

weet al ek kan nie ‘n blom in hierdie huis sit nie dan is my sinusse 

geblok. (EFFE NADER) Gaan roep solank die ander twee dat ons 

kan eet. (GIGGEL OPGEWEK) Mens kry daardie twee ook nie weg 

van mekaar nie. 

BYK  : MUSIEK BRUG DOOF NA LAATMIDDAG IN OUMA SE TUIN. 

VOËLTJIES SING. KATROL SKREE. 

7.  MARINDA : (KWAAI) Ouma, wat maak ouma? 

8.  OUMA : Ek oefen om vis te vang, soos wat lyk dit? 

9.  MARINDA : Ons gaan nie Griekeland toe nie. 

10.  OUMA : Ek gaan saam en basta met die res. Ek het nie hierdie visstok verniet 

gekoop nie. 

11.  MARINDA : (KREUN) My ete by die hekse skoonma was aaklig. Sy het die hele 

tyd aangegaan oor hom en sy eks. Dit was die mees ongemaklike 

ete in my hele lewe! Sy maak geen geheim daarvan dat sy eintlik die 
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uitverkore vrou is vir hom nie. Volgens wat ek tussen die lyne kan 

lees glo sy ons is platvloers. Ek glo nie sy wil hê ons moet saamgaan 

Griekeland toe nie. 

1.  OUMA : (ONTSTELD) Agge nee! Kyk nou hoe gekoek is my lyn. Genugtiggie. 

BYK  : KARDEUR VER WEG TOE. 

2.  MARINDA : (GROM) Wat maak hy hier! 

3.  OUMA : (OPGEWONDE) Jay-Z! Wag, hy sal my kan help. (ROEP) Joe-hoe! 

Jay-Z! Hier is ons! 

4.  MARINDA : Kan jy nou glo. Mens sal dink die idee dat ek sy boodskappe 

ignoreer sal hom hier weghou. 

5. OUMA : Sjuut, netnou hoor hy jou. 

6.  JAY-Z : (WEG. DOOF NADER) Middag, Tannie. Marinda. 

7.  OUMA : Hallo, Jay-Z. Kan jy my help, asseblief? 

8.  JAY-Z : (OP MIK. FLUIT) Jinne, Tannie. Hierdie koeke sal mos nooit uitkom 

nie. Ons sal nuwe lyn moet opdraai. 

9.  OUMA : (DOOF WEG) Ek gaan gou ‘n mes haal. 

10.  JAY-Z : (KOEL) Wat het gisteraand gebeur, Marinda? 

11.  MARINDA : (MOMPELEND) Niks nie. 

12.  JAY-Z : Ag kom nou, Marinda. Ons is verby daardie kinderagtigheid. Jy het 

die hele aand nie ‘n woord gepraat nie. 

13.  MARINDA : Jou ma is ongeskik. Sy het baie duidelik klaar besluit dat jy en Amy 

bymekaar moet wees. Ek is net in die pad. 

14.  JAY-Z : Maar hoekom is jy kwaad vir my? Ek staan nog die heeltyd op vir jou 

by haar. 
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1.  MARINDA : Ek is nie kwaad nie. Maar sy sal my nooit aanvaar nie. Dis beter dat 

ek nie saamgaan Griekeland toe nie. Ek gaan die hele vakansie in 

die pad voel. 

2.  JAY-Z : (WRANG) Sy aanvaar in elk geval niks wat ek doen nie. Waarom 

dink jy het ek dit so lank uitgestel om jou aan haar voor te stel? Sy 

het geen sê in ons verhouding nie. 

3.  MARINDA : (HEFTIG) Jy verstaan nie. Ek kan nie saam met haar in een huis bly 

nie. Dit sal ‘n ramp wees.  

4.  JAY-Z : (BEDAARD) Dis ook nie nodig nie. Ek het my eie plek gekoop. As ek 

nie my eie plek gehad het nie sou ek julle nie saamgenooi het nie. Ek 

sal dit nie aan jou doen nie. 

5.  MARINDA : O. 

6.  JAY-Z : Sal jy asseblief saamgaan? 

7.  MARINDA : (BLY) Natuurlik! 

8.  OUMA : (STORM HYGEND NADER) Hier is die mes. 

9.  JAY-Z : So ja, kom ons kyk wat ons kan doen. 

BYK  : MUSIEK BRUG DOOF NA PASSASIERSTRALER WAT OPSTYG. 

GEDRUIS VAN STEMME OP VLIEGTUIG MET AANKONDIGING 

OOR LUIDSPREKER IN A/G. 

10.  JAY-Z : (DOOF WEG) Ek gaan gou badkamer toe. 

11.  OUMA : Wat maak daai blonde voëlverskrikker hier? 

12.  MARINDA : Sies, Ouma. 

13.  OUMA : Met daai hare wat so stokstyf gespuit is lyk sy soos een. 

14. MARINDA : (STRENG) Moet net nie haar hare aan die brand steek nie. 
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1.  OUMA : (VERDEDIGEND) Ek sal mos nie! 

2.  MARINDA : Tannie Iona het haar saamgenooi. Kom ons wees net dankbaar hulle 

sit nie by ons nie. 

3.  OUMA : (DREIGEND) Sy moet net nie in jou slaai kom krap nie. Sy het my 

nog nie gesien op my besem klim nie. 

4.  MARINDA : Dis juis die rede waarom sy haar saamsleep. In die hoop dat Jay-Z 

haar bo my sal kies. 

5. OUMA : (SNORK) Jy moet net seker maak jy grimeer en trek mooi aan. 

Netnou pos hulle ons terug en dan is my visvang daarmee heen. 

Dalk kan ek nog ‘n Griek wegslaan, wie weet. 

6.  MARINDA : Ouma, gedra ouma, asseblief. 

7.  OUMA : Ek doen altyd! Maar jou oupa is al ‘n jaar in die graf. Ek mag seker 

begin rondkyk. 

8.  MARINDA : Dit gaan moeilik wees om ‘n man te vang wat by Ouma kan byhou. 

9.  OUMA : Ek soek nie ‘n dooie lam van my ouderdom nie. Ek sal tevrede wees 

met een in die vyftig. 

BYK  : MUSIEK BRUG DOOF NA MIDDAG IN JAY-Z SE HUIS IN 

GRIEKELAND. RUSTIGE MUSIEK IN A/G. 

10.  MARINDA : (IN VERVOERING) Dis die mooiste plek in die hele wêreld. Kyk net 

hierdie uitsig. 

11.  JAY-Z : Marinda, as jy die plek wil gaan verken is jy welkom. Ek moet 

ongelukkig hierdie skilderye voltooi. Hierdie is al tyd wat ek tot my 

beskikking het. 
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1.  MARINDA : Is dit hoekom jy jou eie huis gekoop het? Sodat jou ma nie kan sien 

jy skilder nie? 

2.  JAY-Z : Ja, anders sal sy my gek maak. Alles is mos my skuld. 

3.  MARINDA : (LAG) Maar sal sy nie hier ‘n draai kom maak nie? 

4.  JAY-Z : Sy is nog dikbek omdat ek nie by haar bly nie.  

5.  MARINDA : Ek is bly jy volg jou drome. 

6.  JAY-Z : Ja, maar ons eet vanaand by hulle. Ons kan hulle nie die heeltyd 

ignoreer nie. 

7.  MARINDA : Oukei. 

8.  JAY-Z : Môre kan ek en jy gaan duik. 

BYK  : DEUR VER WEG OOP MET GROOT LAWAAI. 

9.  OUMA : (VER, PROJEKTEER) Kom watch net hier! Kinders? Waar is julle? 

10.  MARINDA : O toggie, sy is weer terug. 

11.  JAY-Z : (LAG) Kom ons gaan groet. 

BYK  : DEUR OOP. A/G MUSIEK DOOF WEG. KRUISDOOF IN KOMBUIS 

IN. 

12.  JAY-Z : Wat is tannie se vangs? 

13.  OUMA : (EFFE WEG) Kyk my vis. Hy weeg sestien kilogram. 

14.  MARINDA : Geluk, Ouma. 

15.  JAY-Z : Pragtig, Tannie. Kom ek maak hom gou skoon. 

16.  OUMA : (TROTS) Klaar gedoen. Pak hom net in die vrieskas. Vanaand braai 

ons vis. 

BYK  : PLASTIEKSAK RITSEL. YSKAS OOP EN TOE. 

17.  MARINDA : Kan nie. Ons eet vanaand by sy ma. 
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1.  OUMA : (OP MIK) Gaan daai neus-in-die-lug flerrie ook daar wees? 

2.  MARINDA : (STRENG) Gedra jou, Ouma! (AAN JAY-Z) Jammer, Jay-Z. 

3.  JAY-Z : Ja, Tannie, sy gaan. 

4.  OUMA : Dan moet ek seker nou my kerkklere gaan stryk. 

BYK  : MUSIEK BRUG DOOF NA AAND BY IONA SE HUIS. BUITE 

PERSPEKTIEF. UIL HOE-HOE LUIDRUGTIG. DEUR OOP. 

5.  OUMA : Sjoe, maar dis ‘n spoggerige huis waarin julle bly. 

6.  IONA : (KOEL) Kom binne. 

BYK  : DEUR TOE. BINNE PERSPEKTIEF. UIL SE HOE-HOE DOOF 

WEG. 

7. IONA : (STAP WEG. ROEP) Amy! 

8.  OUMA : (FLUISTER) As my besem weg was sou ek sweer hy is by haar 

agterent opgedruk. 

9. JAY-Z : (PROES) Tannie se besem nogal. 

10.  MARINDA : (FLUISTER KWAAI) Moenie begin nie, Ouma. 

11.  OUMA : Dit is so. Sien jy hoe reguit trek haar 

12. MARINDA : Stop dit. 

BYK  : KOMBUIS STOELE UIT. 

13.  IONA : Jay-Z, Amy is in haar kamer. Gaan roep haar asseblief. 

14.  JAY-Z : Kom jy saam, Marinda? 

15. IONA : (VINNIG) Marinda moet my help met die voorbereidings. 

16. JAY-Z : (FERM) Ek is seker ma sal regkom sonder haar. Kom, Marinda. 

BYK  : MUSIEK KRUISDOOF IN KOMBUIS IN. 
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1.  OUMA : (OPGEWONDE) Jy moet die vis sien wat ek vandag uitgehaal het. 

(INGEDAGTE) Ek wonder of dit so maklik is om ‘n Griek ook te vang. 

2.  IONA : Nee wat, ons Grieke is te opgevoed vir julle spul. 

3.  OUMA : As julle nie so upstairs was nie kon ons vanaand vis gebraai het. 

4.  IONA : (SMALEND) Julle is omtrent ‘n agterlike klomp. 

5.  OUMA : Ag, en julle is ‘n klomp stinkgatte. Jy moet oppas dat jou neus nie 

vashaak aan iets as hy so punt in die wind staan nie. Dis net Jay-Z 

wat normaal uitgedraai het. 

6.  IONA : My seun het hoër aspirasies in die lewe as jou kleindogter. Hy 

benodig iemand beter as sy. 

7.  OUMA : Wat presies het jy teen ons? 

8.  IONA : (SIS) Hy moet met Amy trou om my oorlede man se besigheid te red! 

Julle moes julleself nie hier kom inwurm het nie! My hele plan is 

daarmee heen! 

9.  OUMA : So jy verkies daai flerrie met die klein flentertjie klere aan haar bas 

bo ‘n oulike, ordentlike meisie vir jou seun?  

10.  IONA : Sy is nie ‘n flerrie nie. 

11.  OUMA : Ag kom nou. Ons albei weet ‘n man gaan net vir ‘n mooi meisie om 

homself te vermaak, en settle vir die leli...minder mooi meisie. 

12.  IONA : (STYF) Hoekom sal ek dit weet? 

13.  OUMA : Want jy self is ook nie ‘n beauty queen nie. 

14.  IONA : Dit gaan nie oor Marinda nie. Dis noodsaaklik dat hy met Amy moet 

trou. 
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1.  OUMA : Ag, ek wil nie daai nonsens hoor nie. Jy sê dit net om jouself te 

oortuig dis reg. 

2.  IONA : Nou het ek genoeg gehoor! 

3.  OUMA : Ja, toe nou. Ek weet die waarheid is lelik. 

4.  IONA : Jy sal my nie so beledig in my eie huis nie! 

5.  OUMA : Jy soek nie die beste vir jou seun nie. Jy is so vasgevang in jou eie 

selfsug dat jy heeltemal by hom verby kyk. 

6.  IONA : Dis nie waar nie. 

7.  OUMA : Nie? Het jy al een keer na sy skilderye gaan kyk? 

8.  IONA : (YSIG) Hoekom sal ek? Dis net tydmors. 

9.  OUMA : Dis wat ek bedoel. Vir hom is dit sy hele wêreld. Maar jy is so 

vasgevang in ou herinneringe dat jy slegs op dit fokus. Jou man is 

nie meer hier nie, daar is geen rede waarom sy naam moet 

voortgaan nie. 

10.  IONA : Jy weet nie waarvan jy praat nie. 

11.  OUMA : Glo my, ek doen. Ek het my seun blameer omdat hy slegs ‘n 

prokureur wou wees en nie tot ‘n regter wou studeer nie. En toe 

verongeluk hy dood. Jy ontneem jou seun die reg om gelukkig te 

wees net omdat jy nie kan laat gaan nie. 

12.  IONA : Dis wat my oorlede man wou gehad het. 

13.  OUMA : Ja, wou gehad het. Dis nie meer wat hy wil hê nie. 

14.  IONA : Hoe sal jy weet wat hy wil hê. 

15.  OUMA : Al wat dooie mense wil hê is rus. 

16.  IONA : Loop, asseblief. Ek soek jou nie hier nie. 
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1.  OUMA : Maak so. (DOOF WEG) Jy moet net onthou, as jy so aangaan gaan 

dit nie net jou man wees wat jy verloor nie. 

2.  IONA : (GIL) Loop! 

BYK  : MUSIEK BRUG DOOF NA OGGEND OP BOOT OP SEE. 

WATERDRUPPELS SPAT TEEN BOOT SE KANT. SEE SE 

GERUIS IN A/G. 

3.  MARINDA : (SKATERLAG) Dit was wonderlik! Beste duik ooit! 

BYK  : STROMPEL IN BOOT ROND. 

4.  JAY-Z : Ja, dit was ‘n mooi duik. 

5.  MARINDA : Ek het gewens dit gaan vir ewig aan. 

6.  JAY-Z : H’m, bietjie wegkom van die realiteit af? 

7.  MARINDA : Gisteraand was aaklig. Jou ma haat my! En my ouma maak nie die 

situasie beter nie. Ek kan nie glo sy het net huis toe geloop en haar 

vis gaan braai nie. Ongeskik. 

8.  JAY-Z : Moenie jou aan hulle steur nie.  

9.  MARINDA : Jy is reg. Maar ons kan nie die hele tyd vir haar wegkruip nie. 

10.  JAY-Z : Ja, ons kan nie. 

11.  MARINDA : (KREUN) En Amy maak dit nog erger. 

12.  JAY-Z : Hoekom maak Amy dit erger? Sy doen niks nie. 

13.  MARINDA : Want sy weet sy het gewen. Jou ma het haar gekies. 

14.  JAY-Z : Nonsens, man. Amy het onskuldig in hierdie storie beland. My ma 

het haar saamgesleep hierheen.  

15.  MARINDA : Onskuldig? Sy wil jou nie vir een oomblik uitlos nie! 
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1.  JAY-Z : Marinda, moenie begin jaloers raak nie. Ek en Amy sal altyd goeie 

vriende wees, of jy nou daarvan hou of nie. 

2.  MARINDA : (BESKULDIGEND) My ouma sê jy moet met Amy trou om jou pa se 

besigheid te red. 

3. JAY-Z : (POUSE) Ek het nooit gesê ek gaan dit doen nie. 

4. MARINDA : (ONTSTELD) So dit is die waarheid? Hoekom het jy my nie vertel 

nie? 

5. JAY-Z : Dis wat my ma wil hê. Maar dis nie nodig om die dam onder die eend 

se agterent uit te ruk nie. Ons is besig om te kyk hoe ons die 

besigheid kan red op ‘n ander manier. 

6. MARINDA : En as daar nie ‘n ander manier is nie? 

7. JAY-Z : (MOEDELOOS) Dan weet ek nie, Marinda. 

8. MARINDA : Wat sê Amy daarvan? 

9. JAY-Z : Sy is bereid om dit te doen. 

10. MARINDA : (KOEL) Ek kan sien jy het klaar jou besluit gemaak. 

BYK  : BOOT SE ENJIN GAAN AAN EN BEGIN RY. 

BYK  : MUSIEK BRUG DOOF NA MIDDAG BY IONA SE HUIS. BUITE 

GELUIDE HOORBAAR. KLOP AAN DEUR. 

11.  MARINDA : (VIR HAARSELF) Wat het my besiel om hierheen te kom? Maar ek 

moet met haar praat. 

BYK  : DEUR OOP. 

12.  IONA : (NORS) Jay-Z is nie hier nie. 

13.  MARINDA : Ek weet. Kan ek asseblief met tannie praat? 

14.  IONA : Ek is besig. 
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1.  MARINDA : Dit sal net ‘n paar minute vat. 

2.  IONA : Goed, kom binne. 

BYK  : DEUR TOE. BINNE PERSPEKTIEF. 

3. IONA : Sit. 

BYK  : GAAN SIT OP STOELE 

4. MARINDA : (ONSEKER) Tannie... Ek weet tannie dink ek is nie goed genoeg vir 

Jay-Z nie. 

5. IONA : Dit gaan nie net daaroor nie. 

6. MARINDA : (SAG) Ek weet, en ek verstaan. Ek is nie een vir konflik nie. My 

ouers is vroeg in my lewe oorlede en ek het geleer dat mens nie 

baklei met die mense vir wie jy lief is nie. En ek is werklik lief vir 

tannie se seun. 

7. IONA : Wat is jou punt? 

8. MARINDA : My punt is, ek sal wegstap as ek moet. Vir Jay-Z se onthalwe. Ek kan 

sien watse uitwerking hierdie storie op hom het. Hy moet kies tussen 

my en sy drome, en sy ma en haar drome. Ongelukkig kan hy net 

een kies en ek wil nie in die pad van sy keuse staan nie. 

9. IONA : Solank jy verstaan. 

10. MARINDA : (STAAN OP) Ek doen. Dankie vir tannie se tyd. Dis al wat ek wou sê. 

BYK  : MUSIEK BRUG DOOF NA AAND IN STUDEERKAMER IN JAY-Z 

SE HUIS, BINNE. TELEVISIE VER WEG IN A/G. 

 11. JAY-Z : (OP MIK. GEDEMP) Is jy seker daar is niks wat jy kan doen nie? 

(POUSE) So daar is geen ander oplossing nie? (POUSE. MOEG) 

Goed, dankie Kerneels. 
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BYK : FOON DOODGEDRUK. 

1. MARINDA : (EFFE WEG. ONSEKER) Jay-Z? 

2. JAY-Z : Kom in, Marinda. 

3. MARINDA : (DOOF NADER) Wat is fout? Dit lyk asof jy slegte nuus gekry het. 

4. JAY-Z : Ek het. Die man wat my pa se besigheid ontleed sê dit lyk nie goed 

nie. Daar is nie veel hoop dat ons dit sal kan red nie. 

5. MARINDA : (DOOF TOT OP MIK. SAG) Sal dit die probleem oplos as jy met Amy 

trou? 

6. JAY-Z : (ONWILLIG) Haar pa het gesê hy sal help as ek met haar trou, ja. Hy 

wou eers die besigheid toegemaak het, maar toe hy my ma se 

voorstel hoor het hy ingestem om te help. 

7. MARINDA : (POUSE. SAG) Nou dan moet jy dit doen. 

8. JAY-Z : (GESKOK) Is jy ernstig? 

9. MARINDA : (HARDER) Ja, ek is. Jay-Z, ek ken jou. Jy gaan jouself vir die res 

van jou lewe blameer as jy dit nie doen nie. En jou ma sal sekermaak 

jy vergeet dit nooit nie. Jy moet doen wat jy glo is die regte ding om 

te doen. 

10. JAY-Z : (SMEKEND) Jy weet ek is lief vir jou. Dis glad nie wat ek wou gehad 

het nie. 

11. MARINDA : (HARTSEER) Ek weet (BREEK AF) Maar soms is liefde nie genoeg 

vir twee mense om saam te wees nie. Die lewe het sy eie paadjies. 

(STAAN OP) Ek sal altyd lief wees vir jou, Jay-Z. 

12. JAY-Z : (STAAN OP) Kom hier, ek wil jou nog net een keer 

vashou...asseblief. 
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BYK  : BEWEEG EN HOU MEKAAR VAS. 

BYK  : MUSIEK DOOF NA OGGEND IN MARINDA SE KAMER. 

GORDYNE OOPGERUK. 

1.  SUNÉ : Toe-toe, uit die bed uit. Jy kan nie so lê en vrot nie. 

2.  MARINDA : (EFFE WEG. KREUN) Die lig. My oë. Los my uit, Suné. 

3.  SUNÉ : Nee, Jy kan nie vir ewig hier in die bed lê en sulk nie. 

4.  MARINDA : (EFFE NADER) Ek sulk nie. 

5.  SUNÉ : Marinda, as jou ouma my bel om jou uit die bed te kom haal, dan 

moet jy weet dis erg. 

6.  MARINDA : (OP MIK. VERBAAS) Het my ouma jou gebel? 

7.  SUNÉ : Ja. Sy het selfs om verskoning gevra omdat sy my hare aan die 

brand gesteek het. 

8.  MARINDA : (REGOP. GROM) Sê net jy het ten minste koffie saamgebring. 

9.  SUNÉ : Hoe ken jy my? 

BYK  : BED KRAAK. SLUK KOFFIE. BABA HONDJIE BLAF VER WEG IN 

A/G. 

10.  MARINDA : So ja, mens kan nie die dag begin sonder koffie nie. 

11.  SUNÉ : Gaan jy my vertel wat gebeur het? 

12.  MARINDA : Wat is daar om te vertel? Hy gaan nou met daai prikkelpop trou om 

sy pa se besigheid te red. 

13.  SUNÉ : Het hy jou darem weer probeer kontak? 

14.  MARINDA : Glad nie. Hy het nie ‘n woord met my gepraat op die pad terug nie. 

(KREUN) Die res van die vakansie was aaklig. Hy het my en ouma 

gelos dat ons op ons eie opsnork. 
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1.  SUNÉ : Ek is jammer, Mater. Ek het nie gedink hy sal so iets doen nie. 

2.  MARINDA : Dis oukei, hy doen net wat hy moet doen. 

3. SUNÉ : Nee, ek stem nie saam daarmee nie. Hy moet sy kop laat lees. Mens 

trou nie met iemand om ‘n besigheid te red nie. 

BYK  : DEUR EFFE WEG OOP. HONDJIE BLAF EFFE WEG. 

4.  OUMA : (EFFE WEG. DOOF NADER) Dankie tog, jy het haar wakker gekry. 

Dit het nie eers gewerk om te grind hier voor haar venster nie.  

5.  MARINDA : Kom hier, Woef. Kom lê by my. 

6.  OUMA : (OP MIK) Hier, Marinda. 

7.  MARINDA : Wat is dit? 

8.  OUMA : Pos vir jou. 

BYK  : KOEVERT OOPGESKEER. 

9. MARINDA : (SNAK NA ASEM) Dis...dis... 

10.  SUNÉ : Wat?! 

11.  OUMA : Vertel! 

12.  MARINDA : Dis ‘n uitnodiging na ‘n galery. Jay-Z se skilderye word uitgestal. 

13.  SUNÉ : (VERDWAAS) Ek dog hy het opgehou skilder. 

14.  OUMA : Dis wonderlike nuus! 

15.  MARINDA : Ouma, hoe kan dit wonderlike nuus wees? Ons is nie meer saam 

nie, onthou? 

16.  SUNÉ : Miskien het hy besef dit was ‘n fout. 

17.  OUMA : Ek sê jou nog die heeltyd mans settle vir die minder aantreklike 

meisie. Want hulle weet dis veilig. 

18.  SUNÉ : (BROM) Sy het soveel takt soos ‘n boemelaar. 
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1.  MARINDA : Dink julle ek moet gaan? 

2.  ALBEI : Natuurlik! 

BYK  : MUSIEK DOOF NA AAND BY BESIGE GALERY. GEROESEMOES 

VAN STEMME EN SJAMPANJE GLASE WAT KLINGEL IN A/G. 

3.  IONA : Naand, Marinda 

4.  MARINDA : (ONGEMAKLIK) Tannie Iona, naand. (VAT SJAMPANJE) Dankie. 

5.  IONA :   Jy lyk mooi vanaand in jou swart rokkie. 

6.  MARINDA : (ONSEKER) Dankie 

7.  IONA : Hy sal seker later hier wees. (DOOF EFFE WEG) Kom, ek wil jou sy 

skilderwerke gaan wys. (STAP AAN. OP MIK) So ja, hier is hulle. 

8. MARINDA : Hy het regtig talent. Ek verstaan waarom hy wil skilder. 

9.  IONA : En kyk hierdie een. 

10.  MARINDA : (VERRAS) Maar dis ek! 

11.  IONA : Ja, jy op die boot in Griekeland. 

12.  MARINDA : Ek verstaan nie. 

13.  JAY-Z : Hallo, Marinda. 

14. IONA : Ek gaan julle eers alleen los. 

15.  MARINDA : (STYF) Jay-Z. 

16.  JAY-Z : (WARM) Jy lyk pragtig. Dankie dat jy gekom het. 

17.  MARINDA : Ek verstaan nie hoekom jy my genooi het nie. En hierdie skildery...en 

jou ma se vriendelikheid. 

18.  JAY-Z : Kom ons gaan sit iewers waar ons kan gesels. 

BYK  : STAP WEG. GEDRUIS VAN STEMME VERDOOF. STOELE UIT. 

19.  JAY-Z : So ja, hier is dit rustiger. 
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1.  MARINDA : Wat gaan aan? 

2.  JAY-Z : My troue is af. 

3.  MARINDA : Mooi man, en nou is die vaal meisie weer goed genoeg. Wat het sy 

gedoen? Jou verneuk? 

4.  JAY-Z : (GEDWEE) Ek verdien dit seker. 

5.  MARINDA : Ja, jy doen! 

6. JAY-Z : Jy is alles behalwe vaal, Marinda. En dis nie waarom ek ingestem 

het nie. Jy het vir my gesê dis reg as ek dit doen. 

7. MARINDA : Ja, maar jy het gekies om dit nog steeds te doen. Vertel my net wat 

gebeur het. Hoekom is ek hier? 

8.  JAY-Z : Ek het hierdie laaste weke elke liewe aspek van die besigheid 

nagegaan om te kyk of ek dit nie kan red nie. As ek weet waar die 

probleem is, dan is die troue dalk nie noodsaaklik nie. 

9.  MARINDA : Die besigheid beteken meer as ek. 

10.  JAY-Z : Nee, die besigheid beteken vir my ma meer as enigiemand anders. 

Ek het van die begin af teen die idee geskop, maar in Griekeland het 

julle almal my oortuig dat dit is wat ek moet doen. 

11.  MARINDA : Het jy toe die probleem van die besigheid gekry? 

12.  JAY-Z : Ja. Amy se pa het geld verduister. 

13.  MARINDA : Wat! 

14.  JAY-Z : (WRANG) So ‘n troue is in elk geval nutteloos. 

15.  MARINDA : Wat gaan nou gebeur? 
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1.  JAY-Z : Hy gaan vir baie lank tronk toe. En die besigheid is nou in die mark. 

Nou gaan ek my volle aandag aan my skilderwerk gee en meer 

gereeld saam met jou gaan duik. 

2.  MARINDA : Is jou ma tevrede met hierdie besluit? 

3.  JAY-Z : Dit was haar idee. Blykbaar het haar en jou ouma se gesprek in 

Griekeland haar laat wakker skrik en laat besef dat haar obsessie my 

in ‘n ongelukkige huwelik gaan laat beland. Vandat ons terug is van 

Griekeland af neul sy aan my om die troue af te stel.  

4.  MARINDA : Ek kan dink dat my ouma nogal oorredend is wanneer sy eers op 

haar besem geklim het. Ek het gesien dat jou ma my vanaand 

heeltemal anders behandel. 

5.  JAY-Z : Sy het my oorreed om jou te nooi vanaand. Ek het nie gedink jy sou 

kom nie. 

6.  MARINDA : Hoekom het julle my genooi? 

7.  JAY-Z : Want ek is lief vir jou. Vandat ons op daai boot gesit het en jou gesig 

so stralend was na die duik het ek geweet jy is die een vir my. Sal jy 

my nog ‘n kans gee? 

8.  MARINDA : (ERNSTIG) En Amy? As julle gaan vriende bly dan stel ek nie belang 

nie. 

9.  JAY-Z : Amy is nie verder deel van ons lewens nie. Sy blameer my in elk 

geval omdat haar pa tronk toe gaan. 

10.  MARINDA : Ek my mal ouma? Gaan jy haar saam met my aanvaar? 

11.  JAY-Z : Natuurlik, my Skat. Sy kom saam met die pakkie. En jy kry ‘n heks vir 

‘n skoonma. Gaan jy haar aanvaar? 
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1.  MARINDA : (LAG) Sy lyk na dese soos ‘n saggeaarde heks. 

2.  JAY-Z : Jy het haar tog beïndruk omdat jy nooit met haar probeer terugbaklei 

het nie. Sy het dit raakgesien al het sy so hard geveg om ons 

uitmekaar te hou. 

3.  MARINDA : Dan aanvaar ek jou offer. 

4.  JAY-Z : Kom hier dat ek jou behoorlik kan groet. 

 


