
 
  
 
 
 
 

DIE BLIKSLIM 

 
RSG Radioteater 

 
Uitgesaai op 24 Oktober 2019 

 
 

deur 
Martyn le Roux 

 
 
 
 

Opsomming RSG Potgooi: ’n Savant wat rolprente, van die draaiboeke tot die 
vervaardigers en akteurs, soos die palm van sy hand ken, ontmoet ’n aanvallige 
nagraadse sielkundestudent tydens ‘n rolprentvertoning. Aanvanklik is hy vir haar ’n 
interessante gevallestudie, maar kort voor lank ontwikkel daar ’n hegte vriendskap 
tussen hulle, wat haar lewe permanent sal verander. Savantsindroom is 'n toestand 
waarin iemand met 'n beduidende verstandelike gestremdheid sekere vermoëns ver bo 
gemiddeld toon. Een van die bekendste rolprente oor ‘n savant is Rain Man met Dustin 
Hoffman in die hoofrol. Die rolle word vertolk deur Pietie Beyers, Cindy Swanepoel, 
Rina Nienaber, Mari Molefe van Heerden, Johny Klein en David Louw. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Opvoerregte berus by RSG tot NOVEMBER 2020 

Kopiereg en Opvoerregte vanaf DESEMBER 2020:  
Martyn le Roux (martyn@pcssm.co.za) 



UITSAAI KOPIE 
 

RSG RADIOTEATER 

DIE BLIKSLIM 

deur 

Martyn le Roux 

met bykommende klank en notas deur 

Renske Jacobs 



2 
 

                  DIE BLIKSLIM 
Opnamedatum : 18 Augustus 2019 
Uitsaaidatum  : 24 Oktober 2019 
 
 
 
 
ROLVERDELING: 
 
1. GARY BLIGNAULT (In sy laat twintigs, ŉ Savant) Pietie Beyers  
 
2. HESTER BLIGNAULT (Gary se ma in haar vyftigs) Elize Cawood 
 
3. SANTIE SWANEPOEL (Student in haar twintigs met ŉ goue hart) Cindy Swanepoel  

  
4. CHARLIE (ŉ Ou “vriendin” van Santie) Mari Molefe Van Heerden 

 
5. CLIVE  (Charlie se kêrel – ŉ regte idioot) Johny Klein 

 
6. PHILIP (Santie se kêrel – ŉ Petrolkop + dubleer as polisieman) David Louw 

 
 
 
 
Kopiereg: 
 

 
zoX8wbUVUeN3bDDm 
 ©Martyn Le Roux 2017 
 Mernoleonstraat 19 Paarl 
 martyn@pcssm.co.za 



3 
 

 
FX:     INLEIDINGSMUSIEK – DOOF NA AGTERGROND  

FX:    DOOF IN: BINNE ŉ BIOSKOOP NET VOOR FILM BEGIN  – 

PEOPLE WHISPERING / SCRATCHING IN POPCORN 

BOXES / SWEET PAPERS / SLURPING ON COOLDRINKS 

1. SANTIE : Ekskuus, meneer, kan ek by jou verby kom? Die fliek is so vol. 

Dit lyk my dis al oop plek… (POUSE) Hallo? Kan jy my hoor? 

2. GARY : (SUIG LUID AAN KOELDRANK) Hoor goed ja. Sit. Skakel 

asseblief net alle selfone af. Dankie. Thank you. Geen foto’s. 

3. SANTIE : Hoe nou? (BESEF) Toemaar, my foon is af. Ek sien altwee 

sitplekke langs jou is oop. (SKUIF VERBY) Ek dink ek sal 

sommer dié een vat, as jy nie omgee nie. 

4. GARY : Jy mag dit nie vat nie, dis die fliek sŉ. Geen foto’s nie, 

asseblief. 

5. SANTIE : Wat? (POUSE) O, ek sien. (LAG) Nee, ek sal dit nie vat nie, dit 

sal nie in my kar pas nie.(SIT UITASEM) Sjoe, ek was amper 

laat. Ek’s bly die fliek het nog nie begin nie. 

6. GARY : Begin en einde – baie mooi. Pease do not take any pictures. 

7. SANTIE : Skuus? Praat jy van die fliek? Het jy dit al gesien? 

8. GARY : Baie mooi. Pragtig. Super-califra-gilistic-expiali-docious mooi.  

9. SANTIE : Is dit so goed? Die ander flieks was feitlik volbespreek. 

10. GARY : Ek onthou hulle almal. Baie mooi..... Soos jy. 

11.  SANTIE : Waarvan praat jy? Praat jy van die fliek? 
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1. GARY : Al die flieks. Mooi soos American Beauty. En Pretty woman. 

Gary sien hulle almal. Al die flieks.  

2. SANTIE : (VERWARD) Ek sien… eeeh… ek’s Sanette. Sanette 

Swanepoel. Almal noem my sommer Santie. En jy? 

3. GARY : My naam is Gary. Ek is Gary. Gary.  

4. SANTIE : Hallo, Gary. En het Gary ŉ van ook? 

5. GARY : Van Beaconsfield. Beaconsfield. Ek is van Beaconsfield.  

6. SANTIE : (LAG) Nee, ek bedoel wat is jou ander naam? Jou van. 

7. GARY : Blikslim. Gary Blikslim Blignault van Beaconsfield. Ek stap.  

8. SANTIE : Hoe nou? Is dit jou van? (POUSE) Is jy oukei? 

9. GARY : Ek’s spesijaal. Baie spesijaal. My ma sê ek’s baie spesijaal. 

10. SANTIE : Ek kom so agter…Gary Blignault van Beaconsfield. 

11. GARY : Ja. Ek stap flieks toe… elke dag. Stap. Elke dag. Long walk to 

freedom. Wag vir die groen. Stap, stap, hou reguit, en draai 

links.(POUSE) Die bus stink… 

12. SANTIE : Elke dag? Jy bedoel jy kom fliek elke dag? Hier? 

13. GARY : Jaaaa! Gary ken hulle almal. (MIMIEK PERFEK) I know what 

you're thinking, punk. "Did he fire six shots or only five?" This is 

a .44 Magnum, the most powerful handgun in the world, and 

would blow your head clean off, you've got to ask yourself one 

question: "Do I feel lucky?" Well, do ya, punk?  “Go ahead, 

make my day.” Eastwood. Eastwood.  

14. SANTIE : (GEAMUSEERD) Wow! Jy’s goed. Ek ken daai een. Dis Clint 

Eastwood. Dirty Harry. Ken jy nog? Doen nog een. 



5 
 

1. GARY : “You don't understand! I coulda had class. I coulda been a 

contender. I could've been somebody, instead of a bum…” 

2. SANTIE : (DINK) Dit klink bekend… maar ek ken nie daai een nie. 

3. GARY : (SUIG KOELDRANK) On the Waterfront, 1954. Gary ken almal. 

4. SANTIE : Jy’t ŉ talent. 

5. GARY : (VOLG ONGESTOORD TUSSEN SLURPE) Director: Elia 

Kazan. Release Date: Oct 1954. Premiere Information:  New 

York opening: 28 Jul 1954. Production Date: 17 Nov 1953… 

6. SANTIE : Liewe hemel, hoe… (doen jy dit?) 

7. GARY : (VOLG MEGANIES) With Marlon Brando as Terry Malloy; Rod 

Steiger as Charley; Karl Malden as Father Barry; Eva Marie 

Saint (as Edie Doyle; John F. Hamilton as “Pop” Doyle)... 

8. SANTIE : Gary? Wow! Stop. Gary. Gary! (KLAP VINGERS) Hallo! 

9. GARY : SSSHH! Jammer. Stilte. SSSSSH! Silence of the Lambs. All 

Quiet on the Western Front nou. Ek SSSSSHHH! 

10. SANTIE : Hoe doen jy dit? Ken jy nog flieks so goed? 

11. GARY : Ek ken hulle almal. Ken alles…almal. Vra my. Ek’s ŉ blikslim. 

12. SANTIE : ŉ Wat? 

13. GARY : My ma sê so. Ek’s spesijaal. Dokter Gericke sê ek’s ŉ trawant. 

Ek is ŉ trawant in ’n boom. ŉ Gee-nee-haas. 

14. SANTIE : ŉ Wat? Gee-nee-haas? (BESEF) Jy bedoel ‘Genius’? Is dit wat 

jy sê? 

15. GARY : Ja. Gary is ŉ trawant in ŉ boom. Spesijaal. Een in ŉ miljoen. 
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1. SANTIE : Ek het geen idee wat jy bedoel nie. Trawant in ŉ boom? 

(POUSE) En nou? Hoekom kyk jy so na my?  

2. GARY : (SUIG BODEM VAN KOELDRANK) Jou koeldrank. Kan ek van 

jou koeldrank kry? Myne is nou op. The End. Fade to black... 

3. SANTIE : O, sekerlik. Ja...eeh..ja... Jy kan dit vat. Wil jy van my popcorn 

ook hê? 

4. GARY : Jaaaa. Dis springmielies. (GIGGEL) Springmielies. Mielies wat 

spring. Dink jy daar’s mielies wat kan sing? 

5. SANTIE : (LAG) Nee, Gary ek dink nie so nie. 

6. GARY : (ERNSTIG) Ek kan betaal. Ek het geld. In die sakkie om my 

nek. Sien.(SKUD SAKKIE) Million Dollar Man. King Midas. 

7. SANTIE : Dis ok. Jy hoef my nie te betaal nie.  

8. GARY : Ons is arm, maar ons bedel nie. Ons bedel nooit. Ma sê so. 

9. SANTIE : Dis ok, Gary. Ek sal pouse vir my nog een koop. Maar ek het ŉ 

sluk van die koeldrank gevat. Ek sal vir jou ŉ ander strooitjie 

gaan kry as jy wil. 

10. GARY : Nie nodig nie. Gee nie om om aan jou strooitjie te suig nie. 

(AARSEL) American Beauty. Pretty Woman…  (SNUIF) Jy 

stink nie. 

11. SANTIE : (LAG – hanteer dit baie goed) Dankie, Gary. Jy’s regtig 

random. Hier, vat die koeldrank. Ek sit die popcorn hier langs 

jou. Moenie dit omstamp nie. 
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1. GARY : (KOU) Scent of a Woman. Jody.… Jody! (BESEF 

OPGEWONDE) Soos SY! Jy’s EF –BEE- EYE. F.B.I.  F.B.I. 

The lambs, Silence of the Lambs. 

2. SANTIE : Wie? 

3. GARY : Clarice. Soos Jody. Jy lyk soos sy. Silence of the Lambs. 

Clarice. F.B.I. 

4. SANTIE : Ek is nie seker ... 

5. GARY : Alicia Christian Foster – born in Los Angeles. November 19th -

1962.  

6. SANTIE : (KLIEK) O, jy praat jy van Jody Foster? 

7. GARY : JAAAAA! Foster. Jody. Clarice Starling. Silence of the Lambs. 

Sit langs my. Sy sit langs my. Kyk in die spieël. 

8. SANTIE : (LAG) Dis nie nodig nie. Jy’s nie die eerste een wat dit al vir my 

gesê het nie. Wens ek haar bene gehad. 

9. CHARLIE : Santie? Ek wou sê die stem klink bekend. Dis wraggies jy. Ek 

het jou nie herken in die donker nie. Dis ek, Charlie. 

10. SANTIE : (MINDER VRIENDELIK) O....hallo....Charlie.  

11. CHARLIE : Jis. Hoeveel jaar is dit? Fancy ek loop jou hier raak.  

12. SANTIE : Ek kom nie altyd hier fliek nie. Fliek gewoonlik op kampus – 

maar alles was volbespreek. 

13. CHARLIE : Ons kom altyd hierheen. Dis gewoonlik nie so besig nie. 

14. SANTIE : Ons? 

15. CHARLIE : Ek en Clive. Dis Clive…my ou. Sê hallo Clive. 

16. CLIVE : Hoesit, Suzie. Hoe hang dit? 
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1. SANTIE : Santie. My naam is Santie. En… niks hang nie. 

2. CLIVE : Ek kan dit sien. Jy lyk nogal famous. Jy laat my aan iemand 

dink… 

3. GARY : (MOMPEL) Clarice. Jody Foster. F.B.I. Silence of the Lambs. 

4. SANTIE : Kan ek nou my hand terugkry? 

5. CLIVE : Sure. Jammer, Suzie. Was ‘n bietjie distracted. 

6. CHARLIE : Clive! Maak toe jou mond en sit terug. Gedra jou. Sorry, Santie 

hy’s nog nie housebroken nie. Wat doen jy nou? 

7. SANTIE : Ek het na skool gaan swot. Leer nog steeds. 

8. CHARLIE : Oh man! Arme jy. Wat swot jy? 

9. SANTIE : Sielkunde. Besig met my M. 

10. CHARLIE : Hmmmm. Fancy. 

11. GARY : Slim. Slim girl. Jody Foster. Pragtig. F.B.I. agent. Sy’s ook ŉ 

blikslim. 

12. CLIVE : Wat’s dit Gary?  

13. GARY : Niks. Silence of the Lambs. Ssssshh! Fliek gaan nou begin. 

Skakel alle selfone af. Dankie, thank you! 

14. SANTIE : Ken jy vir Gary? 

15. CLIVE : Wie ken hom nie. Hy’s furniture. Is jy seker jy wil dáár sit?  

16. SANTIE : Hoekom? 

17. CLIVE : Dis Gary Blignault, hy’s ŉ nool.  

18. SANTIE : Hoekom sê jy so?  
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1. CLIVE : Want hy is. Hy gaan die hele fliek vir jou spoil. (AAN GARY 

HARD) Gary, jy gaan nie weer die hele fliek vertel nie. Jy hou 

jou bek, hoor jy. Domgat. 

2. SANTIE : Is dit nodig om so met hom te praat? 

3. CLIVE : Ag, hy’s ŉ dofbol, hy mind nie. (HARD) Né, Gary! Jy’s ŉ dofbol. 

4. CHARLIE : Hy’s vertraag. Het jy dit nog nie agtergekom nie? 

5. GARY : (HARD) Ek’s ŉ blikslim. ŉ Trawant. Geenihaaas! Spesijaal. 

6. CLIVE : Nee, jy is ŉ dumbass. En as jy weer die heeltyd sit en geraas 

maak, gaan ek jou klap, hoor jy my? Koolkop. 

7. SANTIE : Hy’s nie doof nie. En los hom uit. Hy doen niks.  

8. CHARLIE :  Wag tot die fliek begin!  Jy beter popcorn in jou ore stop. Hy’s ŉ  

     pyn in die blerrie pankreas. En hy stamp mense met die kop  

     soos ‘n bokram.  

9. SANTIE : Ek sal die kans waag. Die fliek gaan begin. 

10. CHARLIE : Oukei, dis jou funeral. Moenie sê ons het jou nie gewaarsku 

nie. Niemand wil naby hom sit nie. Hoekom dink jy is daai 

sitplekke langs hom oop?  

11. CLIVE : (PROESLAG) Wag tot hy probeer om jou te hipnotize? 

12. SANTIE : Waarvan praat julle? 

13. CHARLIE : Asseblief moet hom net nie aanmoedig nie. Hy dink hy’s hierdie 

famous hypnotizer.  

FX:      BACKGROUND - MOVIE MUSIC STARTS:  

14. GARY : Selfone af! Silence. Silence of the Lambs. Blikslims, bly stil! 

Shhhhhht! Opening scene...Act One , Scene One...Fade in... 
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1. CLIVE : (DEUR TANDE) Gary! Sharrup! 

2. SANTIE : (FLUISTER) Jy kan maar in my oor fluister as jy iets wil sê, ek 

gee nie om nie. 

3. GARY : (FLUISTER HARD) Oukei, F.B.I. Sag praat. Silence of the 

Lambs. Shhhhhht! Fliek gaan nou begin. (POUSE) Kan ek jou 

hand vashou? 

4. SANTIE : (LAG) Ja goed, Gary, hou maar vas. Shhhhhht. Netnou word 

ons geklap.  

5. GARY : (HY SUIG SAGGIES AAN SY KOELDRANK)  

FX: MOVIE-MUSIC UP   

FX:  SLOW FADE OUT  

FX:  FADE IN: AFTERNOON - OUTSIDE IN STREET - TRAFFIC  

6. SANTIE :  Jy was reg, Gary, dit was ŉ scary fliek, maar ek was glad  

     nie bang nie. Ek’s bly jy het my hand vasgehou. En ek is bly  

                               ons het ontmoet.  

7. GARY : Ontmoet vir Gary. Ja. Pleased to meet you. (RAMMEL AF) 

When Harry meets Sally: Billy Crystal, Meg Ryan, Carrie 

Fisher, (Bruno Kirby, Steven Ford, Lisa Jane Persky, Michelle 

Nicastro)... 

8. SANTIE : Stop, stop, stop! (LAG) Haal asem. Jy’s so weird. 

9. GARY : Kom gerus weer. Gary is twee vir die prys van een. 

10. SANTIE : (LAG) Ja, jy is! (POUSE) Hoe gaan jy huis toe? Kom iemand 

jou haal? Gary? Hoor jy? Kom iemand jou haal? 



11 
 

1. GARY : Ek stap. Long walk to freedom. Ek het geld. Ma sit dit in die 

beursie vir die bus en die fliek. Waldeckweg 7, Beaconsfield. 

Gary se plek is hier! Beaconsfield! Next stop, Beaconsfield! 

2. SANTIE : Genade. Loop jy al die pad van daar af? Hoekom vat jy nie die 

bus nie? 

3. GARY : Busmense is nie vriendelik nie. Hulle sit op my plek. Elke keer. 

Elke keer. En die bus ruik nie lekker nie. Hulle stink. 

4. SANTIE : Maar kom niemand jou haal nie? Jou ma of pa? Broers? 

Susters? Iemand? Dis amper vyfuur. 

5. GARY : Ma werk baie hard, heel dag. Ons bedel nie. Ons loop self.  

6. SANTIE : Is jy nie bang om so alleen te loop nie? 

7. GARY : Gary is ŉ blikslim. Ma sê engeltjies pas my op. Want ek’s ŉ 

idioot trawant. Mense is bang vir tokkelossies en trawante. 

8. SANTIE : Idioot trawant.. (BESEF)...Trawant....savant. Gary? SAVANT! 

Hemel, jy’s ŉ savant! Sawant in ‘n boom - savant sindroom. Dis 

wat jy heeltyd... (probeer sê) 

9. GARY : Jaaaa! (TROTS) Trawant in ŉ boom. En ŉ blikslim. Jy moet 

luister F.B.I. Ek’s ŉ blikslim. 

10. SANTIE :  Waarom sê jy dit aanmekaar? Noem jou ma jou regtig ŉ  

        bliksem? Weet jy wat dit beteken? 

11. GARY : Ja, ek’s spesijaal. Twee koppe in een. Twee vir een. Rain Man. 

Rain Man. (Rain Man. Rain Man)  
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1. SANTIE : Jý gaan beslis nie loop nie. Ek sal  jou huis toe neem? My 

Beetle is net hier om die hooek.  Nou toe kom dan. Moet nie 

daar staan en trippel nie. 

2. GARY : (TERWYL HULLE LOOP) ŉ Beetle? Genuine Beetle Bayley. 

Road Trip! Written and Directed by Todd Phillips. Beetle. 

Volkswagen. Volksie. (HY SIEN DIE VOLKSIE – UITGELATE) 

Herbie!   

3. SANTIE : Ja, jy moet maar verskoon - hy’s oud maar hy loop heel goed. 

4. GARY : Herbie! Walt Disney. The Love Bug. Herbie Rides Again. 

Herbie Goes To Monte Carlo. Herbie Goes Bananas… 

5. SANTIE : (LAG) Ja, ja - al daai! Kom die kant. 

FX:         VW DOOR OOP. 

6. SANTIE : Klim in dat ek jou kan huis toe vat,Gary Blignault van 

Beaconsfield - voor ék bananas word. 

7. GARY : (GIGGEL) Banana...banana... 

8. SANTIE : Wat’s nou so snaaks? 

9. GARY : (PROES) Jy sal ŉ snaakse banana wees. Blonde banana. 

10. SANTIE : Klim in, toeterbek! 

FX:          VW DEUR TOE. SY LOOP OM EN KLIM IN, ANDER DEUR 

TOE. VW ENGIN. VW TREK WEG. /SLOW FADE OUT / 

MUSIC BRIDGE: AFTERNOON: INTERIOR – BLIGNAULT’S 

KITCHEN . COFFEE IS POURED  

11. HESTER : (AGTERDOGTIG) Hoe’t jy nou weer gesê - wie is jy? 

12. SANTIE : Sannette Swanepoel, Tannie. Maar noem my sommer Santie. 
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1. GARY : (SLURP KOFFIE) Jody Foster. Jody! Foster! F.B.I. 

2. HESTER : Nie nou nie, Gary. En moet nie so slurp nie! (AAN SANTIE) 

Waar het hy jou opgetel? 

3. SANTIE : Opgetel? 

4. HESTER : Hy bring gedurig verlore honde, katte en dooie voëls hier aan. 

Dis die eerste keer dat hy ŉ mens hier aanbring. 

5. SANTIE : (VRIENDELIK – hanteer dit weereens goed) O, ek sien wat 

Tannie bedoel. Nee, ek het hom in die fliek ontmoet. Ek het 

toevallig langs hom gesit. 

6. GARY : Ons het saam aan ŉ strooitjie gesuig…(SING) Ag please 

Deddy won’t you take us to the drive-in...(NEURIE ‘N 

BIETJIE).....Popcorn, chewing gum, peanuts an' bubble gum; 

Ice cream, candy floss…(POUSE . OORGANG) Ons het hande 

vasgehou. Sy stink nie. 

7. HESTER : Jy’t hom by die rolprent raakgeloop? En jy’t die heel tyd langs 

hom gesit? 

8. SANTIE : Ek het nie juis ŉ keuse gehad nie, Tannie. Dit was al oop plek. 

9. HESTER : En jy’t dit oorleef? (SY SIT DIE KOPPIE EN PIERING NEER) 

Hier’s jou koffie. Gooi self suiker in. Drink jy melk? 

10. SANTIE : Ja, dankie, Tannie. (SY GOOI SUIKER EN MELK IN . ROER) 

11. HESTER : So, jy bring hom huis toe uit die goedheid van jou hart? 

12. SANTIE : (DRINK KOFFIE) Hoe bedoel Tannie?  

13. HESTER : Hoekom? Wat wil jy van hom hê? Wat gaan aan? 
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1. SANTIE : Niks. Dit was al laat. Ek wou nie hê dat hy al daai pad moes 

loop nie. Dis ver en dis gevaarlik.  

2. HESTER : Hy doen dit al jare lank en hy’t nog nooit iets oorgekom nie. 

Verdwaal party maal, maar klok altyd in soos ŉ posduif. 

3. SANTIE : Maar is Tannie nie bang iemand val hom aan nie? 

4. HESTER : Hy hoef nie te loop nie. Hy het ŉ buskaartjie en geld maar hy 

weier om die bus te vat. Hy sê die bus stink en die mense vat 

sy sitplek. Hulle ken hom al. Simpel Gary Blignault van 

Beaconsfield. 

5. SANTIE : Ek dink nie hy is simpel nie. Hy’s ongelooflik. 

6. HESTER : Jy bedoel ŉ mal kombuiskriek soos hy? Die Karnavalfrats! 

7. SANTIE : Tannie? Nee, glad nie. Ek dink nie so oor hom nie. Ek wou 

regtig net help. 

8. HESTER : Dan is jy seker die enigste een. En ek sien nie jou vlerke nie. 

9. SANTIE : Ek het nie bedoel om probleme te skep nie. Ek dink ek moet 

liewer gaan. Dankie vir die koffie.  

10. HESTER : (SUG) Nee,sit. (POUSE) Ek’s die een wat jammer moet wees. 

Dankie dat jy jou oor hom ontferm het. Ek’s nie gewoond aan 

iemand wat so oor hom voel nie. Gary hét nie vriende nie. 

Veral nie meisies nie. Dankie dat jy hom gebring het. 

11. SANTIE : Dis niks. Ek wou net help. Hy’s so anders.  

12. HESTER : Ja, hy is. Mense vrees of verag dit wat hulle nie verstaan nie.  

13. SANTIE : Ek weet. 
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1. HESTER : Hulle gooi baie gou klippe. So ŉ tyd gelede het ŉ klomp idiote 

hom na hul kar gelok. Toe hy sy kop deur die ruit druk, het 

hulle die ruit opgedraai. 

2. SANTIE : Tannie? Regtig? 

3. HESTER : En toe jaag hulle met hom in die pad af. Hy het langs die kar 

gehardloop. Hy kon dood gewees het. Hy besef nie wat hulle 

gedoen het nie. 

4. GARY : (LAG) Run Forrest, run. Dis my vriende. Friends forever. 

5. SANTIE : Wat is fout met mense. (AAN GARY) Nee, Gary, hulle is nie jou 

vriende nie. Hulle is soos daai Clive-ou wat jy by die fliek 

gesien het. Jy moet van sulke mense af weg bly. Hoor jy? 

6. GARY : Gary moet shurrup of hy kry ŉ klap. 

7. HESTER : Waarvan praat julle? Wie’t hom geklap? 

8. SANTIE : Niemand nie, Tannie. Sommer een van daai waarvan tannie 

nou net gepraat het wat agter ons in die fliek gesit het. 

9. HESTER : Soms dink ek Gary is die enigste “normale” mens op hierdie 

aarde en die res van ons is van ons koppe af. (WARMER) 

Vergewe my as ek so ŉ bietjie ongeskik was, maar ek kon nie 

glo dat ŉ pragtige meisiekind soos jy enigsins in hom sou 

belangstel nie. Hy het nie vriende nie. Dit gebeur net nie. 

10. SANTIE : Tannie besef dat hy ŉ savant is? 

11. HESTER : Ja, ek weet. Hy het Savant Sindroom. So sê die slim mense 

wat hom al die jare onderhande gehad het.  

12. SANTIE : Dis so ongelooflik. Een uit ‘n miljoen mense en.... 
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1. HESTER : ... en ek sit met een van hulle.  

2. SANTIE : Baie mense praat van ‘idioot Savant’. 

3. HESTER : Ja, kinta, en hierdie Kersfees sal ek al 29 jaar daarmee 

saamleef. Jy kan my niks vertel nie. 

4. GARY : (OPGEWONDE) 29 kerse op die koek. The Nightmare Before 

Christmas.  

5. SANTIE : (LAG) Verjaar hy op Kersfees? Is jy ŉ krismisbaba, Gary?  

6.  GARY : Gary trawant is n Krismisboom. (HULLE LAG ALMAL – 

OORGANG) 

7. SANTIE : Mag ek Tannie iets vra?  

8. HESTER : Ja. Natuurlik. 

9. SANTIE : Hoekom noem hy homself ŉ..... bliksem? (POUSE)  

10. HESTER : Min mense verstaan daai een. Ek is al amper op ŉ brandstapel 

geplaas daaroor. Gary het twee eilande waarop hy woon. Ek 

dink die een het jy reeds ontmoet. Die rolprente.  

11. SANTIE : Ja. Ek het vanmiddag in die fliek ŉ voorsmakie daarvan gehad. 

12 HESTER : Hy kan nie sy eie skoene vasmaak nie, of sy hare kam nie, 

maar hy kan alles van enige rolprent, wat nog óóit gemaak is, 

onthou. En ek bedoel alles. Hy is ŉ wandelende filmoteek. 

13. SANTIE : Dis amazing. Hy kan tot die dialoog herhaal - woord vir woord. 

Ek het altyd gedink hulle kan nie lees nie. 

14. HESTER : Gary is anders. Hy het hiperlexia. 

15. SANTIE : Hy kan lees? 
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1. HESTER : Van kleins af. Hy neem alles in soos ŉ spons, en daai kop 

vergeet niks. Hy kyk rolprente en lees oor rolprente, leef en eet 

rolprente, verloor homself in die wêreld van die silwerskerm. 

Maar hy kan nie ŉ sin skryf nie. Prof. Gericke sê hy is ŉ baie 

uitsonderlike geval. Daar’s net ŉ paar van hulle in die wêreld. 

2. SANTIE : Professor Gericke? Van die Universiteit se Sielkunde fakulteit? 

3. HESTER : Ja, hy het destyds Gary se diagnose gedoen. Hy kom besoek 

hom nog gereeld. Ken jy hom? 

4. SANTIE : Sielkunde is my hoofvak, Tannie. Prof Gericke is my dekaan. 

Hy het al na Gary verwys in lesings, maar ek het nie die 

konneksie gemaak nie. 

5. HESTER : Is jy ŉ Sielkunde student? 

6. SANTIE : Ja, Tannie.  

7. HESTER : Kan jy nou meer. Geen wonder jy het nie weggehardloop nie. 

8. GARY : Jody Foster,Ma. F.B.I. is slim. Sy ry ŉ Herbie. Regte Herbie. 

9. HESTER : Ja, ek weet Gary. Miskien moet jy haar jou ander talent gaan 

wys.(AAN SANTIE) En dis sy ander eiland. Gaan kyk gerus. 

10. GARY : (OPGEWONDE) BLIKSLIM! Gary is ŉ blikslim.  

11. HESTER : Ja, jy is, Gary. Jy’s my blikslim kind. 

12. GARY : (MIMIEK) There's no crying in baseball! (MEGANIES) A 

LEAGUE OF THEIR OWN 1992. Tom Hanks,  Geena Davis, 

Madonna (POUSE) Het Ma haar hare gesien? Goud soos die 

Bliksemstraal se teken. Hair, beautiful hair. HAIR: 14 March 

1979. 
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1. HESTER : Ek sien, my kind. Maar moenie so aan haar hare klou nie. Sy’s 

nie ŉ speelding nie.  

2. SANTIE : Dis ok, Tannie. Ek gee nie om nie. Hy kan maar vat. 

3. GARY : Kom! Kom saam. “Open the pod bay doors, please, HAL.” 

4. SANTIE : Ek ken daai een, dis 2001: A SPACE ODYSSEY. 

5. GARY : …1968. Kom! (HY BEGIN BEWEEG MAAR BLY OP MIK)  

Kom saam! Jy moet sien. 

6. HESTER : (BEWEEG WEG) En jy krap nie weer alles om nie Gary, 

gehoor! Hier’s nie ŉ huishulp nie!  Ai, tog. 

7. SANTIE : (TERWYL HY HAAR IN DIE GANG AF SLEEP – EFFENS OFF 

MIK) Stadig oor die klippers, Gary. Ek kom. Moet my nie so 

sleep nie. Gary! Stadig! My hare... 

8. GARY : Kom, kom, F.B.I. Kom kyk. Kom kyk! Hier in my kamer. 

9. SANTIE : (EFFENS OFF MIK) Ek kom! Ek kom. (LAG) Jy gaan my laat 

val. 

10. GARY : Stop. Staan hier. Nee, hier! Presies hier. Ja, staan...hier! Nee... 

hier...hier!!!!! 

11. SANTIE : Hier? Oukei, ek staan. 

12. GARY : Hier. Ja. Staan doodstil.VROETEL IN SAK:Sien jy die balletjie? 

13. SANTIE :  Wat maak jy nou? Wat’s dit daai? 

14. GARY : Volg met jou oë...Sien hoe swaai dit. Heen en weer. 

(TEMERIG) Luister na my stem, jou ooglede voel swaar, jy voel 

vaak, luister net... na my stem…slaap, slaap...slaap... 
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1. HESTER : (IN AGTERGROND) Gary! Magtig man, los jou twak en kry 

klaar! 

2. GARY : ...slaap, slaap...Nou.....as ek vingers klap, dan is jy 

wakker...(KLAP VINGERS) 

3. SANTIE : (SPEEL SAAM) Waar is ek? Gary, is dit jy? Wat het gebeur? 

4. GARY : (GENIET DIT) Sien, ek het jou gesê. Nou weer toe jou oë. 

Maak toe.Toe.Toe. 

5. SANTIE : Hulle’s toe. 

FX:          DEUR OOP.  

6. GARY : Taaa- Daaa! “Say "hello" to my little friends!” 

7. SANTIE : Gary? My hemel…dis ongelooflik… 

8. GARY : Almal. Ken almal. Almal Gary sin. 

9. SANTIE : Het jy self ál die goed gemaak? Hoeveel is daar? 

10. GARY : 300 van hulle. The Three Hundred, 2006. 

11. SANTIE : Ek het nog nooit so iets gesien nie. Dis verstommend. 

12. GARY : Kom kyk my gunsteling. Kom! Follow the Yellow Brick Road. 

Kyk! Die Groot Vyf. Lions and tigers and bears, oh my! Sien! 

En die een! Kyk! Mooi. Bliksems mooi. 

13. SANTIE : Die detail… Mag ek dit optel?  

14. GARY : (EFFENS ONSEKER) Ja. Jy mag maar vat... F.B.I. mag vat. 

Maar moenie skuif nie. Moet niks skuif nie. 

15. SANTIE :  Ek sal nie. Waarvan is dit gemaak? Blik? Ja, blik. 
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1. GARY : Alles blik. Koeldrank, petrol, hondekos.... enige blik. Moet nooit 

blikke weggooi nie. Gee vir my. Gary vat die blikke. Ek maak 

hulle weer soos nuwe goed. Dankie, thank you! 

2. SANTIE : Ek weet nie wat om te sê nie… Is dit...die Eiffel toring? My 

aarde. 

3. GARY : Eiffel, ja. Baie lank. Een jaar gewerk. Een jaar lank gevat.  

4. SANTIE : Maar hoe doen jy dit? Hoe kry jy dit so presies? 

5. GARY :  Gary gebruik sy tools. Boude! Soldeer en boude. En 'n blikskêr.  

                    Sien hier. Kyk! Gary verander rubbish in nuwe goed.  

                           God made no trash. Slim.....sien? 

6. SANTIE : Die blikke. Nou verstaan ek. Jy’s Blik-slim. (SY LAG) Blikslim! 

7. GARY : Ja, Gary is ŉ genihaas met ŉ blik. Trawant blikslim. Gary is 

blikslim. Ek het mos so gesê. Jy moet luister. F.B.I. 

8. SANTIE : Ek het al blik-kuns by markte gesien, maar nog nooit iets soos 

dié nie. Gary, jy moet die goed verkoop óf uitstal! Mense sal dit 

beslis koop.  

9. GARY : (NORS) Nee, dis myne. Ek verkoop nie. (POUSE) Maar jý mag 

vat F.B.I. 

10. SANTIE : Ek sê maar net. Dis so ongelooflik wat jy doen. Is daar nog? 

11. GARY :  (OPGEWONDE) Jaaaaa. In die garage. Kom. (HULLE BEGIN 

WEER BEWEEG OP MIK) Die regte BlikSlim! FLASH! Kom! 

Kom! Kom kyk! 

12. SANTIE : (OP MIK. LAG) Wag, Gary! Nie so haastig nie. Kalmeer. Ek 

kom. 
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1. GARY : (EFFENS OFF MIK) Maak vinnig soos die Flash. Kom! Kom! 

Zoom.  

2. SANTIE : Ek roer. Jy sal my laat val! Stadig.(LAG) Ek kom!  

3. HESTER : (OP AGTERGROND) Gary! Hou op om haar so rond te sleep! 

Sy het bene! 

4. GARY : (OFF MIK) Garage toe. Flash! Flash! PSSSSSSSSST! Vertical 

take off. Gat roer! 

5. HESTER  : (BEWEEG NADER) Ai, tog. Hy’s soos ŉ hond met ŉ nuwe bal. 

Wag, ek kom saam. (BEWEEG SAAM MET HULLE. OP MIK) 

Magtig,Gary! Gedra vir jou! Sy’s nie een van jou blikke nie. 

6. SANTIE : (LAG UITASEM. OP MIK) Toemaar Tannie, ek kan gelukkig by 

bly. Ek dink ek het my gym-sessie vir die dag agter die rug. 

7. HESTER : Hy’s nie gewoond aan meisiekinders nie. Kalmeer, Gary!  

8. GARY : (OFF MIK) Jody! Kom! Hier by die agterdeur uit.   

FX:          OFF MIK: DEUR GAAN OOP.  

FX:          VROEGAAND BUITE AKOESTIEK IN AG. 

9. GARY : (OFF MIK) Flash! Bliksemstraal. ZAP! ZAP! 

10. HESTER : Ja ons kom, gaan tog vooruit.  

FX:          BUITE AKOESTIEK HARDER SOOS HULLE HUIS 

VERLAAT. 

11. SANTIE : Waaroor is hy so opgewonde? Wat’s in die garage? 

12. HESTER : Jy sal nou sien. Nou toe, Gary. Hier is ons. Maak die 

garagedeur oop dat Santie kan sien.  

FX:          GARAGE DEUR OOP.  
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1. GARY : SIMSALABIM! Hier is sy! (MIMIEK) “My precious.” 

2. SANTIE  : Hemel! 

3. HESTER : (TROTS) Ja, dis nogal ŉ ding om te aanskou, is dit nie? 

4. SANTIE : Gary? Het jy dit self gebou? Alleen? Die hele ding? 

5. GARY : “Life is like a box of chocolates, you never know what you’ll 

get.”(POUSE) Sesduisend-eenhonderd-en sestig blikke. 

6. HESTER : Hy werk al jare aan die blikkar. Glo vas hy gaan die landspoed 

rekord van die Bluebird daarmee verbeter. Kom ons stap in, 

dan kan jy beter sien. 

FX:          GARAGE BINNE STEMME SLIGHT REVERB  

FX:          AAND AKOESTIEK EFFENS SAGTER NOU. 

7. SANTIE  : Dis ongelooflik. En dis alles uit blik? 

8. HESTER  : Ja. Ontmoet: Die Bliksemstraal. Die Flash is sy gunsteling 

karakter, soos jy kan sien - die groot geel blits op die rooi 

agtergrond voor op die neus. 

9. GARY : Bliksemstraal. PSSSSSSST! Flash! Ahaaa! Saviour of the 

Universe! Bye, bye Bluebird. Eat my dust! 

10. SANTIE : Ek sien, Gary. Die detail is verstommend. 

11. GARY : It’s elementry, my dear Watson! Observe Watson, observe. 

12. SANTIE : Ek ken nie karre nie, maar die lyk soos ŉ ....Ferarri. 

13. HESTER : Jy’s reg. Hy’t Magnum PI op die TieVie gesien en toe begin hy 

eendag net die kar te bou, uit sy kop. Lewensgetrou soos jy 

kan sien. 

14. SANTIE : Dit lyk of dit so te sê klaar is. (POUSE) Maar dit kort ŉ wiel. 
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1. HESTER : (AAN GARY) Nou toe, Gary, kom ons gaan kombuis toe. 

2. GARY : Ja, Ma.(POUSE) Maar Jody moet bly! F.B.I. jy moet bly.  

3. HESTER : Nee, sy kan nie. Sy moet seker ook na haar huis toe gaan. En 

haar naam is Santie, nie Jody nie. Hou op om vir jou stupid te 

hou. Sy kan weer ander dag vir jou kom kuier. 

4. SANTIE : Mag ek, Tannie? Ek sal graag weer ŉ draai wil kom maak. 

5. HESTER : Wel, dit lyk my ons het nie juis ŉ keuse nie. Hy het nog nooit so 

opgetree teenoor enige iemand nie. Maar ons sal moet gesels. 

6. SANTIE : Ek verstaan, hy’s nie soos ander mense nie. Ek het al baie 

gelees oor die sindroom, maar nooit gedink ek sal ooit iemand 

soos Gary ontmoet nie. Hy’s seker die enigste een in die land. 

7. HESTER : Hy is. (AAN GARY) Gary, jy kan tot agtuur aan jou kar werk 

maar dan moet jy kom slaap. Santie gaan nou amper ry. Sy sal 

weer kom kuier. (STILTE) Gary? Hoor jy wat ek sê? 

8. GARY :  “Frankly my Dear, I don’t give a damn.” Gone with the Wind.  

9. HESTER :  Hy’s nou vies omdat jy moet gaan. Lyk my ek het nou  

                     kompetisie. 

10. SANTIE : Tannie? 

11. HESTER : Net die feit dat hy jou toelaat om aan sy kunswerke te vat is al 

ŉ enorme ding. Ek het nie gedink ek sal die dag sien nie. 

12. SANTIE : Dit was lekker om by jou te kuier. Ons kan weer gaan fliek as jy 

wil. 

13. GARY : Supercalifragilisticexpialidocious.  

14. SANTIE : Wat? 
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1. HESTER : (LAG) Dit beteken hy is bly. Kom ons gaan kombuis toe. Jou 

koffie is seker yskoud teen die tyd. Kom ons loop voordat hy dit 

in sy kop kry om jou te hipnotiseer om te bly. 

2. SANTIE : Baai, Gary.  

3. GARY : Goodbye, F.B.I. 

FX:           AAND AKOESTIEK HARDER SOOS WAT HULLE GARAGE 

VERLAAT (REVERB FADES) 

4.  SANTIE : Mag ek vra hoe dit gebeur het? 

5. HESTER : Hoe wat gebeur het? 

6. SANTIE  : Gary. Ek neem aan dit is van geboorte af? 

7. HESTER : Ja. Niemand weet presies wat dit veroorsaak nie. In sy geval 

was dit komplikasies by geboorte, of so het hulle gesê. 

8. SANTIE : Wat het gebeur? 

FX:           AAND AKOESTIEK SAGTER AS HULLE HUIS BINNE GAAN 

EN FADE NA AG. 

9. HESTER : Gary was een van ŉ tweeling. Sy sussie is by geboorte dood. 

Die dokters het gesê dat Gary ŉ suurstoftekort gehad het. Hy 

was ook byna dood. Ons het eers gedink hy is ....normaal.  

10. SANTIE : Wanneer het Tannie besef hy is... anders? 

FX:           DEUR TOE. TERUG IN KOMBUIS. 

11. HESTER : O, dit was eers toe hy’s so drie was dat ons begin agterkom het 

iets is nie pluis nie. Daar was geen uitwendige tekens dat hy 

....abnormaal of verstandelik gestremd sou wees nie. Niks. Hy 

was nog altyd ŉ baie aantreklike seun, soos jy self kan sien. 
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1. SANTIE  : Dis waar. Dis eers as jy met hom begin praat — 

2. HESTER  : Ja. Ten spyte van die ongelooflike goed wat sy brein kan doen, 

is daar die verstand van ŉ kind in daai sesvoet lange lyf van 

hom. Die liewe Vader het somtyds ŉ wrang sin vir humor. 

3. SANTIE  : (SUG) Ons verstaan so min. Ek dink daar is ŉ Gary in almal 

van ons. As ons maar kon verstaan hoe om daardie deure in 

ons breine oop te maak...dink net. 

4. HESTER : Ja, Kinta, maar in die oë van die wêreld daar buite, is hy net ŉ 

deurstop. (SUG) Gee vir my jou koppie dat ek die koffie kan 

warm maak.  

5. SANTIE : Dankie, Tannie.  

FX:         ONDER DIALOOG:  MIKROWAVE OVEN OPEN – CUP 

PLACED INSIDE – DOOR CLOSE – MICROWAVE STARTS    

6. HESTER : Hy is onskadelik, maar onvoorspelbaar. Onthou dat hy soos ŉ 

kind is. Hy sal homself party maal teen die kop klap of iemand 

uit die bloute met die kop stamp. En moenie skrik as hy dalk 

aan jou begin ruik nie. Hy doen dit. 

7. SANTIE : (LAG) Ek weet, Tannie. Hy het my al klaar besnuffel. Ek ken 

nie al die simptome nie. Ek leer nog. 

8. HESTER : Ons het eers gedink dat dit net ŉ geval van outisme is, maar 

later besef dat dit veel dieper gaan. Ons gee name aan goed 

wat ons bang maak, sodat die vrees kan weggaan. Dis 

makliker om iemand soos Gary ŉ idoot te noem, as om hom te 

probeer verstaan. Nie eens sy eie pa kon hom hanteer nie. 
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1. SANTIE : Waar is sy pa? 

2. HESTER : Gone with the wind, soos Gary sal sê. My alleen gelos met 

hom. Glo my, daar was dae wat ek ook gevoel het dat ek ’n 

siembamba op Gary se kop kon gedoen het, sloot en al. 

3. SANTIE : Ai, Tannie. 

4. HESTER : (SUG) Maar ek het nie. Dit was eers veel later dat ons 

uitgevind het wat hy kán doen. Hoe daardie brein niks vergeet 

wat hy inneem nie. 

5. SANTIE : Het Tannie ooit weer van sy pa gehoor?  

FX:         ONDER DIALOOG: MICROWAVE ‘PING’ . DOOR IS 

OPENED . CUP IS TAKEN OUT . DOOR CLOSE . CUP 

PLACED ON TABLE 

6. HESTER : Hy was een maal hier, jare gelede. Uit die bloute opgedaag 

nadat hy ons soos ŉ paar ou skoene weggegooi het. Dit was 

kort nadat Gary die Bliksemstraal begin bou het. Hy’t belowe 

om Gary te help met die wiele..... 

7. SANTIE : Maar nooit weer gekom nie? 

8. HESTER : Nee, hy’t  ŉ Houdini op ons gedoen. Hy’t geld gestuur. Dit was 

al. Gary glo vas dat hy eendag die laaste wiel vir hom sal bring.  

Ek kan nie vir hom sê dat dit nooit sal gebeur nie; dat die man 

wat hier was nooit sy pa sal wees, of was nie. 

9. SANTIE : Ek haal my hoed vir Tannie af. Om iemand soos Gary alleen 

groot te maak, kan nie maklik wees nie. 
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1. HESTER : Jy’t geen idee nie. Maar ek kla nie. Die Here gee ons net wat 

ons kan hanteer. Dit gaan nou beter - Hy kan grootliks self oor 

die weg kom. 

2. SANTIE : Het hulle nie die heeltyd toesig nodig nie? 

3. HESTER : Nie altyd nie. Hy was in ŉ spesiale skool al die jare. Ek moes 

geld verdien om ons aan die lewe te hou. Moes gaan werk. Ek 

staan steeds van soggens 8 uur tot saans 5 uur op my voete in 

die off-sales. 

4. SANTIE : Tannie verdien ŉ toekenning. 

5. HESTER : Mens doen wat jy kan.....wat jy moet. Soggens help ek hom 

aantrek, sit sy geld en adres in sy beursie om sy nek, en hy 

gaan fliek toe. Hy bly die hele dag daar en kom weer na die tyd 

terug huis toe. Mense ken hom al en hy ken sy pad. Roetine. 

Hy ken dit.  

6. SANTIE : Hy is so aantreklik, dis moeilik om te glo dat hy so… anders is.  

7. HESTER : Meisiekinders het al agter hom aangeloop en dan, as hulle 

besef hoe hy is… wat hy is.…(SUG) Mense kan wreed wees. 

Veral vroumense. Dis waarom ek so ongeskik was toe jy 

vanaand hier aangekom het. Ek het gedink jy’s een van daai. 

Maar jy’s nie soos hulle nie.  

8. SANTIE : As Tannie wil, sal ek hom kom haal wanneer ek kan en hom 

weer terugbring. Of as Tannie my nodig het, bel my, ek gee 

regtig nie om nie. As ek vir Tannie kan vat om groceries of so 

iets te gaan koop, sê net. 
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1. HESTER : Jou ouers is baie gelukkig om ŉ meisiekind soos jy te hê.  

2. SANTIE : Nee wat, ek’s niks spesiaals nie. Gary is. 

3. HESTER : Ek wonder soms hoe my meisiekind sou wees as sy oorleef 

het… Maar toe kry ek die klein blikemmer. 

4. SANTIE : Haai, Tannie kan nie so sê nie! 

5. HESTER : Ag, jy weet wat ek bedoel. Het jy nog broers of susters? 

6. SANTIE : Nee, dis net ek en my ma. 

7. HESTER : Hoe so? 

8. SANTIE : My pa het ons gelos toe ek so nege jaar oud was. 

9. HESTER : Ai, my kind. Watter pa los ŉ pragtige meisiekind soos jy en loop 

weg? ŉ Ander vrou? 

10. SANTIE : Nee. (POUSE) My ma het MS.  

11. HESTER : MS? 

12. SANTIE : Veelvuldige Sklerose.  

13. HESTER : My hartjie. 

14. SANTIE : My pa het nie kans gesien om daarmee saam te leef 

nie....seker maar soos Gary se pa. Hy’t ook die 

verantwoordelikheidsin van ŉ swanger muskiet gehad. 

15. HESTER : Lyk my ek en jy is twee kante van dieselfde langspeelplaat. So 

jy’t al die jare na jou moeder omgesien? 

16. SANTIE : Ja, Tannie. Dit gaan nou al baie beter. Ons lewe al so lank met 

haar siekte saam, dis nie meer snaaks nie. Dit raak deel van 

jou normale bestaan. (OOMBLIK) Maar hier preek ek vir die 

predikant... 
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1. HESTER : Hoe oorleef julle? 

2. SANTIE : Ons het jare lank op die bietjie onderhoud geleef wat my pa 

betaal het. My ma het ons verder onderhou deur van die huis af 

te bak en brou.  

3. HESTER : En hier dink ek dat ek dit moeilik gehad het. 

4. SANTIE : Ek het middae na skool van deur tot deur geloop en 

koeksisters en beskuit verkoop. Ek moes alles insit om goeie 

uitslae te kry sodat ek met ŉ beurs kon gaan swot. Daar was 

nie geld nie. My ma het gelukkig weer ŉ werk gekry. Ons cope. 

5. HESTER : Ja kind, hoe gaan daai woorde nou weer van The Fortunes? 

“You’ve got your troubles, I’ve got mine...”  

6. SANTIE : Wie Tannie? 

7. HESTER : Toemaar, dis voor jou tyd. Ons het almal maar ons kruise om 

te dra. Maar jy moet tog nie my albatros ook nog om jou nek 

hang nie. 

8. SANTIE : Bedoel Tannie Gary? Hy’s nie ŉ probleem nie. Regtig. Ek sal 

graag help. Ek het tyd. Ek geniet hom. 

9. HESTER  : (TRANERIG) Nou laat jy my regtig sleg voel oordat ek so 

ongeskik was met jou. Jy’s ŉ ware engel. 

10. SANTIE : (LAG) Nee wat - soos tannie gesê het: ek het nie vlerke nie, 

(GESKOK) O, aarde, kyk hoe laat is dit. My ma is seker al dood 

van bekommernis. Ek sal regtig moet gaan. 

11. HESTER : Maar jou koffie… 
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1. SANTIE : Ek sal weer ander dag kom koffie drink. Miskien kan ek Gary 

op Saterdae kom haal en park toe neem. 

2. HESTER : O, hy sal daarvan hou. 

3. SANTIE : Nou maar dan is dit  ŉ date. Sê vir hom Jody Foster sal hom 

kom haal met Herbie vir ŉ piekniek in die park. 

4. HESTER : Ek sal vir die blikslim sê. Nogmaals dankie dat jy hom huis toe 

gebring het.  

FX:   SLOW FADE OUT. 

FX:           MUSIC BRIDGE. 

FX:           FADE IN: AFTERNOON – EXTERIOR – PARK (kids playing, 

birds, ducks) . FAR-OFF TRAFFIC  

5.  SANTIE :  Kom sit hier op die kombers. Hou op om so rond te  

                trippel. Dis so ŉ lekker dag, ons kon nie vir beter gevra het nie. 

   En ons het iets om te vier! Die hoeveelste piekniek is dit die? 

6.  GARY :  Sewe! Dis sewe. Sewe dwergies. Magnificent Seven.  

                     Magnificent Seven Rides Again. Rides Again. Lucky nr 7! 

7. SANTIE :  Is dit al sewe? Regtig? 

8. GARY :  Piekniek! “On Golden Pond”. Kyk! Daar’s Donald   

               Duck.(POUSE) Donald is ŉ eend. Pluto is ŉ hond. Maar wat  

                                 is Goofey? Is Gary Goofey? Wat is Goofey? Goofey. Wat is  

                                            Goofey? 

9. SANTIE :  (LAG) Ek weet wragtig nie. Maar daar’s die “pond” met 

    die eende en alles - nes jy gesê het.(POUSE) Hei, doen gou  

                    On Golden Pond, asseblief? 
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1. GARY :  On Golden Pond. (DINK VIR OOMBLIK) Golden Pond. 

2. SANTIE :  Kom “genihaas” ek wag. 

3. GARY :  (MEGANIES) On Golden Pond: Cantankerous retiree Norman  

                            Thayer (Henry Fonda) and his wife, Ethel (Katharine Hepburn),  

                            spend summers at their New England vacation home on the  

    shores of the idyllic......(POUSE) My ma wou nie saamkom nie. 

4. SANTIE : Sy’t  het ŉ breek nodig, Gary. Maar kyk hier, sy het vir jou 

Cherrie Plum koeldrank ingepak. En al jou ander gunstelinge. 

5. GARY : Pers koeldrank! Cherrie Plum! (POUSE) Katharine Hepburn… 

Katharine Hepburn…Jody en Katharine Hepburn. 

6. SANTIE : Wat van haar? 

7. GARY : My Fair Lady…My Fair Lady…Jody. Pretty woman! 

8. SANTIE : Jy bedoel, ek? Dankie Gary. Jy’s vol komplimente vandag. Jy 

lyk self baie spoggerig. Baie handsome. (POUSE) En nou? 

Hoekom nou daai gesig? Gary? 

9. GARY : My ma sê jy’s ŉ spinnekop. Spiderman. 

10. SANTIE : ŉ Spinnekop? 

11. GARY : Ja, ‘n spinnekoppie. “Along came a Spider”. Paramount 

Pictures, April 6 2001. Directed by Lee Tamahori; produced by 

David Brown and Joe Wizan; music by Jerry Goldsmith; 

starring: Morgan Freeman, Monica Potter, (Micheal Wincott, 

Penelope Ann Miller and Miceal Moriarity...) 
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1. SANTIE : Stop, Gary. Stop. Stop! Gary! (KLAP VINGERS) Gary, hier. 

Kyk vir my. In my oë. Fokus. Hoekom se jou ma ek’s ŉ 

spinnekop? 

2. GARY : (DINK) My ma sê jy is maer en skraal.  

3. SANTIE : Waarvan praat jy? 

4. GARY : Charlotte’s Web, Paramount Pictures…spinnekoppie wat in ŉ 

web sit. Soos ŉ spinnekoppie in die web. Skraal beentjies. 

5. SANTIE : Gary, fokus. Wat het sy presies gesê?  

6. GARY : (MIMIEK MA SE WOORDE EMOSIELOOS) “Santie is so 

skraal en fyn met sulke mooi lang bene - sy lyk soos een van 

daai draadspinnekoppies op die plaas”. Spider Girl. Charlotte. 

7. SANTIE : (VERLIG) Is dit al? Vir ŉ oomblik het ek gedink jy bedoel iets 

anders met spinnekop... 

8. GARY : (VOLG HARDOP) “…en jy beter haar nie wegjaag met jou 

stront nie, anders gaan ek jou bliksem Gary Blignault.” 

9. SANTIE : (LAG) Regtig? Het jou ma dít gesê? 

10. GARY : Supercalifragilisticexpialidocious. Affirmative Dr Spock. 

11. SANTIE : (LAG LEKKER . OORGANG) Nou toe, wat wil jy doen? Ons 

kan die eende voer, ek het vir hulle kos ingepak. Of ons kan 

netnou ŉ roomys gaan eet by die kafee daar bo. 

12. GARY : Rum and Raisin. Pers roomys. Cherrie plum koeldrank. 

13. SANTIE : Klink goed? 

14. GARY :            Jaaaa. Kan ek koeldrank kry? 
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1. SANTIE :  Natuurlik. (POUSE) Hoe die duiwel doen jy dit wat jy doen? Die  

                       flieks. 

2. GARY :  It’s elementary my dear, Watson. Ek’s ŉ trawant. 

3. SANTIE :  Ja, jy is. As ons maar net daai brein van jou kon verstaan. 

4. GARY : (GIL KLIPHARD) Gary is ŉ Blikslim. ŉ Trawant! Moonwalking! 

(GIL SOOS MICHEAL JACKSON) Whooo! (BEGIN VOOR 

HAAR RONDDANS)  Walk like an Egyptian...dancing like Fred 

Astaire and Ginger Rogers. Flash Dance! Shake it baybeeeee! 

FX:           OFF MIK: SCARED HONKING GEESE  

5. SANTIE : (WIL HAAR DOODLAG) Hou op dans! Ek gaan miltsteek kry!  

Jy lyk soos ŉ kameelperd met ŉ pendoring in sy toon. 

(BEDAAR) Gary, die mense kyk vir ons. Kom sit nou. 

   (GARY HOU OP DANS EN KOM SIT UITASEM)  

6.  SANTIE : (ERNSTIG) Wanneer gaan jy die Bliksimstraal klaar bou?  

FX:           COOLDRINK CAN IS OPENEND    

7. GARY : (UITASEM) Ek kort nog een wiel. My pa het gesê hy gaan vir 

my een bring. Dan gaan ek hom klaarmaak. Een wiel. Een dag. 

8. SANTIE : En dan? 

9. GARY : “Bullit” Steve McQueen! Ek gaan in hom klim. Dan is ek die 

vinnigste man op aarde! (LUIDKEELS) Gary is ŉ Flash! Aaaah! 

FX:          OFF MIK: SCARED HONKING GEESE  

10. SANTIE : (LAG) Gary! Jy maak die ganse bang!   

11. GARY : (KLIPHARD) Saviour of the Universe! Go Flash, go!  

(MAAK RENMOTOR GELUIDE) 
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1. SANTIE : (LAG) Gary! Sagter, jou toeterbek!  

2. GARY : (LAG SAAM) Toeterbek!. BEEP! BEEP! The Road Runner. 

Gary is ŉ toeterbek!! TOOOOTERBEK!!!! (HY BEGIN SANTIE 

KIELIE) 

3. SANTIE : Wat doen jy nou!? Jy gaan dat ek mors! Nee, Gary klim 

af…(SY GIGGEL) Nee! Moenie my kielie nie, ek kan dit nie vat 

nie! NEE! Asseblief! (KRAAI SOOS SY LAG) Klim af! Asseblief! 

Gary! GARY!!!! Bedaar!!! (HY HOU OP) Dankie! Kyk hoe lyk ek 

nou. Wat gaan aan met jou vandag? Hier vat nou jou 

koeldrank.... of wat daarvan oor is. 

4. GARY : (HY VAT EN DRINK GULSIG) American Beauty. Santie is 

Pretty woman. 

5. SANTIE : O, nou ken jy skielik my naam? Nee, ek is nie.  Ek’s ŉ maer 

draadspinnekop. Jy’t self so gesê. 

6. GARY : (HY SNUIF) Jy ruik lekker. (HY SNUIF WEER) Spookasem. 

Pienk spookasem. 

7. SANTIE : Ruik ek soos spookasem? (LAG) Dankie.Maar jy lek nie weer 

aan my nie, hoor jy. Of snuif nie. Gary, stoppit! 

8. GARY : Hoo-ah! “Scent of a Woman.” Lieutenant Colonel Frank Slade. 

(MIMIEK) Ooh, but I still smell her. (DIEP ASEMTEUG DEUR 

NEUS) Women! What can you say? Who made 'em? God must 

have been a genius. The hair… They say the hair is everything, 

you know…” (SKIELIK) Is jy my vriend? 

9. SANTIE : (ERNSTIG) Natuurlik. Jy weet mos. Hoekom vra jy? 
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1. GARY : (STUG) Gary is ŉ koolkop. 

2. SANTIE : Nee, jy is nie. Mense wat dit van jou sê, hulle is die koolkoppe. 

3. CHARLIE : (OFF MIK . NADER) Kan jy glo – kyk wie’t ons hier! Kyk Clive, 

dis wraggies “Spoiler” van die movies. Hallo, Santie. Fancy ons 

ontmoet alweer. 

4. SANTIE : (SYDELINGS) My beker loop oor... O, Hallo, Charlie. 

5. CHARLIE : Wat maak jy hier saam met hom? Babysit jy hom nou? 

6. SANTIE : Nee. Lyk hy vir jou soos ŉ baba? 

7. CLIVE : Hy’t die breins van een. Lyk my hulle twee is op ŉ date. Kyk die 

piekniekmandjie en als. Servette, pienk blomme… 

8. CHARLIE : Ek het altyd geweet jy’s bietjie af, Santie, maar regtig, kan jy 

nie beter doen as “Spoiler” nie? Soek jy een van daai parking 

disks vir kruppel mense vir jou kar? Is dit hoekom jy hom chaff? 

9. SANTIE : Niemand “chaff” niemand nie. En ek het ŉ parkeerskyf vir 

mense met gestremdhede op my kar al vir jare. Of het jy gedink 

ek stoot my ma in ŉ rostoel rond sedert laerskool vir oefening?  

10. CHARLIE : Sorry, ek het nie bedoel om jou ma... Ek bedoel spoiler... 

11. SANTIE : En hou op om hom “Spoiler” te noem, hy hét ŉ naam. Dis Gary. 

12. CLIVE : Ja, ons weet. Getikte Gary.(POUSE) Ag, het ek nou jou 

boyfriend beledig? Dink jy die idiot verstaan wat ons sê? 

13. SANTIE : Vir jou informasie, Gary kan lees. Het jý al ooit in jou lewe ŉ 

boek gelees? (MOMPEL) Lees seker net die waarskuwings op 

drankbottels. 

14. GARY : ...in a galaxy far, far away... 
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1. CLIVE : Wat sê jy? (VIR SANTIE) Lyk my jy het die “hots” vir die 

mamparra, huh?  

2. CHARLIE : (LAG) Dalk het hy haar met sy ou balletjie gehipnotiseer om 

hom te like?  

3. CLIVE : (LAG SARKASTIES) Hei, Gary. Miskien moet jy jou vingers 

klap dat die blond kan wakker skrik en besef jy’s blerrie 

breinloos. 

4. SANTIE : Miskien moet hy sy vingers klap dat julle twee kan verdwyn. 

Tenmiste hét hy ŉ brein. As jy joune kan vind, dan moet jy ŉ 

slag probeer om daarmee te dink in plaas van daai deel van jou 

manlike anatomie wat rym met “Venus”! 

5. CHARLIE : Nou onthou ek hoekom ons nie meer tjommies is nie. Jy dink 

nog steeds die son skyn uit jou uit. Miss-kyk-vir-my-ek-swot -

op-universiteit. 

6. SANTIE : Ons was nooit tjommies nie. En al wat jý nog ooit in jou lewe 

geswot het, is vlieë.  

7. CLIVE : Hoor hier - jy praat nie so praat met my cherry nie. 

8. SANTIE : O, julle kan dit uitdeel maar dit nie vat nie. Los hom. Julle ken 

hom glad nie. 

9. CLIVE : En ons wil hom ook nie ken nie. 

10. SANTIE  : So, los hom dan! Gaan weg! Ons het in vrede hier gesit tot julle 

hier aangekom het. Julle is altwee wanaangepas vir die 

samelewing. 
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1. CHARLIE : Wan...wat? Agggggg, kom ons loop, Clive. Los vir Sleeping 

Beauty en Forest Gump, voordat ek my moer strip. 

2. SANTIE : Ja, loop. En vat jou skoothondjie saam met jou.  

3. CLIVE : (BEWEEG OFF MIK) Maergat klein teef! (OFF MIK: AAN 

CHARLIE) Ek kan nie glo julle was buddies nie. 

4. SANTIE : (AGTERNA) Probeer ‘n slag ŉ boek lees! 

5. GARY : Ek hou nie van daai Clive nie. Ook nie van die Chucky 

meisiekind nie. Hulle stink. 

6. SANTIE : Niemand hou van kakkerlakke nie. 

7. GARY : (LAG) Kakkerlakke! Wowieeee, jy was kwaai met daai 

Clive,F.B.I.  

8. SANTIE : Mense soos daai maak my siek. Vergeet hulle, hulle is nie die 

asem werd nie. 

9. GARY : Gone with the wind. (MIMIEK) Groovy Baby…Oh behave… 

(POUSE) Do I make you horny baby? 

10. SANTIE : (LAG) Wat?  

11. GARY : Do I? 

12. SANTIE : (LAG) Wat’s dit nou met jou en Austin Powers? (POUSE) 

Gary? Wat wil jy sê? 

13. GARY : Het jy een? 

14. SANTIE : Het ek een wat? 

15. GARY : Wat daai Clive gesê het. Is ek een van dit? 

16. SANTIE : Waarvan praat jy?  
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1. GARY : Boyfriend. The Boy Friend is a musical by Sandy 

Wilson…Boyfriend. Het jy ook een? ‘n Boyfriend. 

2. SANTIE : Wil jy weet of ek ŉ ou het? 

3. GARY : Jaaaa. Daai een. Boyfriend. 

4. SANTIE : Nee, ek het nie.(POUSE) Of liewer...soort van…ek dink. 

5. GARY : (GIGGEL) Wil jy een hê?  

6. SANTIE : Waar kom dit nou vandaan? 

7. GARY : (SKAAM) Is ek jou boyfriend? 

8. SANTIE : Nee, Gary, jy’s my vriend. Ons is vriende. Vriende...oukei? 

9. GARY : Hoekom het jy nie een nie? 

10. SANTIE : Jy hoor mos, ek’s ŉ teef.  

11. GARY : Neeeee. Jy’s Jody Foster... American Beauty… Miss 

Congeniality. 

12. SANTIE : Ek is jou vriend. Dis beter as ŉ boyfriend. Boyfriends is net 

probleme...glo my. 

13. GARY : Ek wil ŉ boyfriend wees. Nie ‘n vriend nie. 

14. SANTIE : Wat? Weet jy wat ŉ boyfriend is? 

15. GARY : Ja. Ek’s nie stupid nie. (LUID) Ek’s ŉ geeenihaaas! 

16. SANTIE : Shhhh. Nou goed, sê my wat dit is. 

17. GARY : Die man gaan op sy knie. Die meisie sê: “Yes I do.” Dan soen 

hulle. En trou in die kerk. En ry met ŉ kar met blikke wat sleep 

op die teer. “Just married.”  

18. SANTIE : (LAG) Nee, nee, nee... 
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1. GARY : Ja, ja, ja. And they lived happily ever after. The End. Ek het 

baie blikke. Jy kan almal kry...ons maak hulle agter die 

Bliksemstraal vas... 

2. SANTIE : Dis nie so eenvoudig nie.  

3. GARY : Hoekom nie? (POUSE) Jy hou nie van my nie. 

4. SANTIE : Nee, Gary. Stop! Dis nie so nie. Hei! Hou op met wieg. Luister 

jy? Haal jou hande van jou ore af. Gary! Komaan...Stoppit! 

5. GARY : Hoekom nie? One small step for Man, one giant leap for 

Mankind. 

6. SANTIE : Jy verstaan nie... 

7. GARY : Jy dink ook ek’s dom. Jy hou nie van my nie. Mooi meisies hou 

nie van Gary nie. Hulle gooi met klippe. Ek’s dom! Dom! 

Blikbrein Gary Blignault van Beaconsfield. Stupid! Stupid! (HY 

BEGIN HOMSELF KLAP) 

8. SANTIE : Stop dit! Hou op om jouself te klap. Stop! Jy weet dis nie waar 

nie. Moet dit nie sê nie. Ek dink nie jy’s dom nie, en ek het jou 

nog nooit met klippe gegooi nie, het ek? Hoe lank ken ek jou 

al? Drie maande? Het ek jou al ooit met klippe gegooi? 

9. GARY : (STUG) Nee. (POUSE. DAN OPGEWONDE) As Gary jou 

boyfriend raak kan jy in die Bliksemstraal sit.  

10. SANTIE : Dankie, Gary, maar dis nie nodig nie. 

11. GARY : Maar jy kan hom vir jou vat. Jy kan enige iets in my kamer vat. 

En jy kan hulle skuif…net waar jy wil. 
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1. SANTIE : Dankie, dit beteken baie vir my, maar ek kan nie jou goed vat 

nie. (POUSE) Ag, hemel...Gary luister na my... 

2. GARY : Wil jy hulle nie hê nie? Maar ek gee hulle vir jou. Ek gee dit... 

3. SANTIE : Gary, kyk vir my. Daar’s goed wat jy nie verstaan nie. Goed 

tussen ŉ seun en ŉ meisie. Dis nie iets wat jy sommer net kan 

laat gebeur nie. Weet jy wat dit is om verlief te wees? 

4. GARY : Romeo and Juliet. Franco Zeffirelli…When Harry Met Sally. 

Rob Reiner. With Billy (Crystal and Meg Ryan.....) 

5. SANTIE : (VAL VINNIG IN D REDE) Ja, so iets....maar dis nie soos in die 

flieks nie. Die flieks is net stories. Dis flieks. Ek kan nie jou 

Juliet wees nie. Jy’s my vriend en ek is lief vir jou, maar nie 

soos dit nie. Verstaan jy? 

6. GARY : Frankly my dear I don’t give a damn. 

7. SANTIE : Nee, stop dit. Verstaan jy wat ek sê? (POUSE) Gary? Praat 

met my. Moet nou nie weer ŉ Sfinks gooi nie. (POUSE) Gary?  

8. GARY : Silence of the Lambs. 

9. SANTIE : Is jy nou kwaad vir my? 

10. GARY : Gary wil huis toe gaan. Gary wil huis toe gaan. Gary wil (huis 

toe gaan. Gary wil...).  

11. SANTIE : Goed, goed, goed goed! Ons kan huis toe gaan. Is jy seker jy 

wil nie eers roomys eet nie? 

12. GARY : Gary wil huis toe gaan. 

13. SANTIE : (SUG) Ok. Help my oppak, dan kan ons maar gaan. Daai twee 

idiote het die hele dag bederf. 
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FX:   SLOW FADE OUT 

FX:            MUSIC BRIDGE   ?? 

FX:           FADE IN: AFTERNOON: INTERIOR - BLIGNAULTS’ 

KITCHEN . CAKE MIXER IN BACKGROUND  

1. HESTER : Dis soos ek vir jou gesê het, hartjie. Gary is nie soos ander nie. 

2. SANTIE : Ek besef dit, Tannie, maar ek het nooit verwag hy sou in daai 

rigting gaan nie. Het hy enigsins ŉ begrip van seksualiteit en 

romanse?  

3. HESTER : Ek weet nie. Maar hy sien dit oor en oor in rolprente, so hy is 

bewus daarvan. Of hy verstaan wat aangaan, dit weet ek nie.  

4. SANTIE : Die boeke het nie al die antwoorde nie. 

5. HESTER : Jy is die eerste werklike kontak wat hy nog ooit met ŉ 

meisiekind gehad het. En nog nooit so lank nie.  

6. SANTIE : Ek het my boeglam geskrik, Tannie. Dit was onverwags. Ek het 

geen idee hoe om dit vir hom te verduidelik nie.  

7. HESTER : Ek het nog nooit werklik nodig gehad om met hom daaroor te 

praat nie. 

8. SANTIE : Miskien moet ek nie meer so baie hier kom nie. Kan ek die 

deeg vir tannie in die pan krap? 

9. HESTER : Dankie, hartjie. Dit moet sommer oond toe gaan. 

    (SANTIE KRAP DEEG IN PAN UIT)  

FX:            ONDER DIALOOG: OVEN DOOR OPENS . PANS PLACED 

INSIDE . OVEN DOOR CLOSE    
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1. HESTER : Ai, my kindjie, dit sal hom vernietig. Jy het geen idee hoe hy 

uitsien na jou besoeke nie. Sien jy daai stoel in die gang?  

2. SANTIE : Die een by die voordeur? 

3. HESTER : Ja. Hy gaan sit daar as dit tyd is dat jy moet kom kuier. Hy hou 

die deur dop en luister vir jou kar se geluid. Hy’s soos ŉ 

getroue hond wat vir sy baas wag. Hy vra my honderd keer op 

ŉ dag wanneer kom kuier jy weer. 

4. SANTIE : En nou’s hy vir my kwaad. Hy wil nie eens die kamerdeur 

oopmaak nie. Ek voel so sleg. As daai twee losers nie daar 

opgedaag het nie sou dit nooit gebeur het nie. 

5. HESTER : Nee, my kind, dit sou een of ander tyd gebeur het. Iewers in 

daai kop van hom weet hy van mooi en lelik. Hulle het daai 

gevoelens nes ons almal.  

6. SANTIE : Ek weet, maar ek het nie besef dat hy só dink nie. 

7. HESTER :  ŉ Mens moet ŉ klip wees om na jou te kyk en nie te sien wat 

mooi is nie. Ek dink net hy weet nie hoe om daai gevoelens te 

verwerk nie. Jy moet sien wat hy besig is om vir jou te maak vir  

Kersfees. 

8. SANTIE : Wat? 

9. HESTER : Dis veronderstel om ŉ geheim te wees. Dis ŉ blikbeeld van jou 

gesig. Tot in die fynste detail. Jy sal dit nie glo nie. 

10. SANTIE : Hoekom moes dit nou gebeur het? Dit het net alles kom bederf.  

11. HESTER : Toemaar hy sal weer regkom. 
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1. SANTIE : Kersfees is om die draai en ek het so ŉ goeie idee gehad vir ŉ 

kersgeskenk vir hom. Gaan hy ooit weer die deur oopmaak? 

2. HESTER : Ek’s seker hy sal teen môre alweer vergeet het van alles wat 

gebeur het. Hy sal wel afkoel, glo my, lank voor Krismis.  

3. SANTIE : Ek weet nie so mooi nie,Tannie. Iets in sy oë het verander. 

4. HESTER : Ek wed jou as ek hierdie klomp soetkoekies klaar gebak het, 

gaan hy vinniger uit daai kamer kom as ŉ vuurpyl maan toe. 

5. SANTIE : Ek voel net so sleg. Dit voel vir my asof ek hom geskop het. 

6. HESTER : Hy het partymaal ŉ skop nodig, nes almal van ons. Hy kan nie 

altyd sy sin wil kry nie. En jy het die regte ding gedoen. 

7. SANTIE : Ek wens ek kon meer vir hom doen. Hom laat verstaan dat ek 

vir hom omgee.  

8. HESTER : Dis nie nodig nie. Hy weet.  

9. SANTIE : Miskien spandeer ek regtig te veel tyd hier. Ek’s klaar in die 

moeilikheid by Phillip. 

10. HESTER : Jou kêrel? 

11. SANTIE : Mens kan seker so sê. 

12. HESTER : Is dit oor Gary? 

13. SANTIE : Hý verstaan ook nie. Ek het al vir hom gesê hy moet saamkom 

en Gary net een keer ontmoet, maar hy’t net tyd vir sy karre. 

Hy’s ‘n regte petrolkop.     

14. HESTER : Ai, my kind, lyk my jy’t werklik genoeg van jou eie probleme.  
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1. SANTIE : (SUG) Ek moet seker maar ry. Hy’t gesê ons gaan uiteet. Ek 

sweer ek geniet my tyd saam met Gary meer as saam met 

hom.  

2. HESTER : Gaan maar, hartjie. Die koekies gaan nog ŉ ruk neem. Ek sal 

vir jou van hulle uithou, vir wanneer jy weer kom, anders eet 

Gary alles op. 

3. SANTIE : Dankie, Tannie. Sê maar vir Gary... (ek’s jammer). 

4. HESTER : Toemaar, los hom vir my, ek sal hom hanteer. Dankie dat jy 

hom so gereeld ŉ bietjie uitneem. Dat jy altyd kom. 

5. SANTIE : Dis ŉ plesier. Ek sal eers weer Woensdag ŉ draai kan maak. 

6. HESTER : Dis reg so. Teen daai tyd sit hy weer soos ŉ waghond die deur 

en dophou, jy sal sien. 

FX:   SLOW FADE OUT 

FX:            MUSIC BRIDGE ??  

FX:           EVENING: INTERIOR - RESTAURANT  

7. SANTIE : So....sal jy vir my so ŉ wiel kan kry? 

8. PHILIP : Moet dit presies wees soos die een op die foto? 

9. SANTIE : Ja. Dit moet seker kan pas by die ander drie. 

10. PHILIP : Ek sal seker een by die depot kan kry. Dit lyk na ŉ common 

tipe wiel. Wat wil jy daarmee doen? 

11. SANTIE : Dis vir ŉ vriend.’n Geskenk. 

12. PHILIP : Jy kan maar sê. Vir wat probeer jy dit wegsteek?  

13. SANTIE : Want as ek sê vir wie dit is, dan raak jy weer ballisties. 

14. PHILIP : Ek weet dis vir daai koolkop by wie jy so boer! 
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1. SANTIE : Hou op om hom so te noem. Sy naam is Gary.  

2. PHILIP : Whatever. Wat wil hy met ŉ wiel doen? 

3. SANTIE : Hy’t ŉ kar gebou. Hy kort een wiel om dit te voltooi. 

4. PHILIP : ŉ Kar? Watse kar? 

5. SANTIE : ŉ Ferarri. Maar jy moet dit sien. Dis uit blik gemaak. Die wiel is 

sy kersgeskenk. Hoekom kom jy nie net eenkeer saam met my 

nie? Kom kyk ‘n bietjie wat hy doen. Dis regtig ongelooflik.  

6. PHILIP : Nee, dankie. Ek het my eie wiele. Ek kan nie mense soos daai 

handle nie. Hulle laat my wierd voel. Dis soos om na ŉ hond 

met ŉ afbeen te kyk... 

7. SANTIE : Net een keer. Jy sal baie vinnig anders dink. Hy’s iets 

spesiaals. Hy kan met daai brein van hom goed doen wat jou 

mond sal laat oophang. 

8. PHILIP : Ek dag jy sê hy’s ŉ idiot? 

9. SANTIE :  Ek het gesê hy’s ŉ savant, nie ŉ idioot nie. 

10. PHILIP : Ek het dit gaan Google. Hy’s ŉ koolkop wat goed soos ŉ 

papegaai kan onthou, maar nie sy eie broek kan vasmaak nie.  

11. SANTIE : Jy kan regtig gemeen wees as jy die dag lus is, weet jy. Jy het 

geen idee wat hy kan, en nie kan doen nie.  

12. PHILIP : En ek gee ook nie regtig om nie. Al wat ek deesdae hoor, is 

Gary dit en Gary dat! Waarom trek jy nie sommer daar in nie? 

Ek verstaan nie hoekom jy so obsessed is met die idiot nie. 

13. SANTIE : Ek’s nie ‘obsessed’ nie. Hy is net vir my belangrik. Spesiaal. 
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1. PHILIP : Hoekom? Is hy een van jou lab rats? Gebruik jy hom vir 

reasearch vir jou graad of wat?  

2. SANTIE : (SUG) Nee, Philip. Savant sindroom is nie ŉ psigologiese 

siekte nie. Ek dink nie ons sal ooit die mens se verstand en 

kognitiewe denke volkome kan verstaan, voordat ons nie 

iemand soos Gary kan verstaan nie. 

3. PHILIP : Dankie vir die lecture. Dit voel my ek moet deesdae ŉ afspraak 

maak om jou te sien. Mens sal sweer hy’s ŉ miracle. 

4. SANTIE : Hy IS n wonderwerk. Het jy enige idee hoe skaars iemand soos 

hy is? En ek het een van hulle as ŉ vriend. 

5. PHILIP : Ja, wel, congrats vir julle altwee. Hy’t die jackpot gestrike toe 

hulle breins uitgedeel het, en jy’t die ontdekking van die jaar 

gemaak. 

6. SANTIE : Jy’s regtig mislik. Kom ons los dit nou. Ek dink soms ek kan ŉ 

beter gesprek met hom voer as met jou. (ONGEMAKLIKE 

POUSE) Sal jy asseblief die wiel vir my kan kry en sê wat ek 

jou skuld. En ek sal jou nie weer met so iets pla nie. Of oor 

hom praat nie. 

7. PHILIP : (STUG) Ja, as dit jou van my rug af sal kry.(POUSE) By the 

way, Johan wil hê ek moet saam met hulle gaan 4 x 4 op 

Malmesbury vir Kersfees. Jy’s ook genooi.  

8. SANTIE : Op Kersdag? 

9. PHILIP : Ja, ons kan oorslaap. Dit gaan fun wees.  
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1. SANTIE : Vir wie? (POUSE) Gary se ma het my reeds oorgenooi vir ete. 

Dis sy verjaarsdag. 

2. PHILIP : Bliksem. Alweer Gary. 

3. SANTIE : (PROES) Jammer. (PROBEER LAG BEHEER)  

4. PHILIP : Wat lag jy? Wat’s so snaaks? 

5. SANTIE : (LAG) Sommer iets wat jy gesê het. (BEDAAR EFFENS MAAR 

SUKKEL OM HAAR LAG TE HOU) 

6. PHILIP : Wat? Wat het ek gesê wat so funny is? 

7.  SANTIE : Bliksem. (BEDAAR) Vergeet dit. Dis sommer niks. Ek het klaar 

gesê ek sal daar wees. Jy kan saamkom as jy wil. 

8. PHILIP : Nee dankie. Ek het beter dinge om te doen. 

9. SANTIE : Soos om deur die modder te jaag met jou bakkie…en te spin. 

10. PHILIP : Ek gaan beslis nie my Kersfees spoil met ŉ ete by Forrest 

Gump en sy ma se huis nie.  

11. SANTIE : (DIK VAN DIE LAG) Rain Man. 

12. PHILIP : Wat? 

13. SANTIE : Dis Rain Man. Nie Forrest Gump nie. 

14. PHILIP : Dis wat ek gesê het. 

15. SANTIE : Nee, dis Rain Man. Met Tom Cruise en Dustin Hoffman..... ag, 

los dit. 

16.  PHILIP : (POUSE) Wil jy gaan fliek? Daar’s ŉ nuwe Fast and Furious.  

17. SANTIE :  Ek’s nie in die bui vir ŉ klomp macho petrolkoppe wat rondjaag 

in hulle pimped up karre nie. Kan ons nie iets romanties doen 

nie? 
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1. PHILIP : Maar ons doen mos nou iets soos daai. Ons eet. 

2.  SANTIE : (SUG) As jy so sê. 

3.  PHILIP :  Ek het vir Johan gese ons sal hulle by die fliek kry. 

4. SANTIE : Van petrolkoppe gepraat… 

5.  PHILIP : Jy hou nie van hom nie. 

6. SANTIE : Vergewe my as ek nie opgewonde raak oor iemand wat sy 

meisie ŉ “seatcover” noem nie.  

7. PHILIP : Skielik is my pelle nie meer goed genoeg nie. Dan’s ek seker 

ook nie goed genoeg nie.  

8. SANTIE : Jy’t dit gesê, nie ek nie. 

9. PHILIP : Ek sal maak asof ek dit nie gehoor het nie. (POUSE) Jy wil nie 

saam met my gaan fliek nie. Jy wil nie Kersfees saamgaan 

Malmesbury toe nie. Jy hou nie van my pelle nie. Wil jy nog 

saam met my gesien wees? 

10.  SANTIE : (POUSE) Ek skuld jou ŉ antwoord. 

11.  PHILIP : Wel, as jy eendag jou mind opgemaak het, laat weet my. 

   (PHILIP SKUIF SY STOEL HARD UIT EN STAAN OP) 

12. PHILIP : Ek dink jy’t nodig om jou eie kop te laat lees by jou universiteit. 

13. SANTIE : Dankie, Dr Phil.  

14. PHILIP : Vlieg in jou hel, Santie Swanepoel.  

15. SANTIE : Silence of the Lambs. 

16. PHILIP : Wat? 

17. SANTIE : “Frankly, my dear, I don't give a damn." (PROESLAG) 

18. PHILIP : Ek loop liewer. Jy kan betaal. 
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1. SANTIE : (SING SAG) It's Super-cali-fragi-listic-expi-ali-docious! / Even 

though the sound of it / Is something quite atrocious / If you say 

it loud enough… 

2.  PHILIP : (BEWEEG WEG) Jy’s net so mal soos Forrest Gump! 

FX:   SLOW FADE OUT 

FX:            MUSIC BRIDGE 
 
FX:            AFTERNOON: INTERIOR - BLIGNAULTS’ KITCHEN  
                 
3. HESTER : Hoeveel keer moet ons nog die plaat speel, Gary? Die arme 

ding is al byna deur die vinyl gedraai. 

4. SANTIE  : (LAG) Is dit elke jaar se ding, Tannie? 

5. HESTER  : (SUG) Elke liewe jaar vandat hy só groot is. Jingle Bells en 

White Christmas van Bing Crosby en niks anders nie. Oor en 

oor. En ek mag dit nie op enige iets anders as dié ou 

platespeler speel nie. Weet jy hoe ek al moes sukkel om die 

spelertjie se naalde in die hande te kry. 

6. SANTIE : Kyk na hom, hy’s hééltemaal in ŉ ander wêreld. 

7. HESTER  : Hy kan vir ure so staar na die plaat terwyl dit draai. 

Gefassineerd. Net soos met die kersboompie se liggies. 

   (AAN GARY) Gary! Gary! Draai die klank bietjie sagter, die 

hele buurt hoef nie saam te luister nie. Ek en Santie kan 

mekaar skaars hoor praat. 

8. GARY : Praat, ja. Sound of Music. Jingle Bells. Jingle bells, jingle all the 

waaaaaayyyyyy....... 

   (GARY DRAAI DIE PLAAT SAGTER) 
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1. SANTIE : (GIGGEL) Hy’s in sy element vandag. 

2. HESTER : Gaan weer ŉ song en dance wees om hom vanaand in die bed 

te kry. 

3. GARY  : Song en dance! Gary wil dans! Kom. Kom ons dans, F.B.I Dirty 

Dancing. Baby en Johnny! Kom ons dans. (HY GRYP HAAR 

EN BEGIN DANS)  

4. SANTIE  : (GIL VAN PLESIER) Nee, Gary ek kan nie so dans nie. (LAG) 

Ook nie so nie! (SKATER) Sit my neer! Jy gaan my laat val! 

Gary! Pasop! 

5. HESTER : Gary, los jou nonsens! Sit die kind neer. Julle slaan nou hier in 

die kombuis neer. GARY! Die borde! Hou nou op! 

6. GARY : (HY SIT HAAR NEER . SING) Ah, ah, ah, ah - Staying alive, 

staying alive…ah, ah, ah, staying Alive...   

7. SANTIE : My hart…  

8. HESTER : Gary? (POUSE) Gary! Hoekom gaan kyk jy nie die liggies in 

die sitkamer nie? Jou geskenke is daar. Ons gaan dit netnou 

oopmaak. Ek en Santie wil net gou die kos klaarmaak. 

9. GARY : I’m dreaming of a white Christmas. 

10. HESTER : Vat die platespeler saam met jou. 

11. GARY : Kom, Santie. Kom…persente… 

12. SANTIE : Ek gaan nou-nou kom. Ek gaan net gou jou ma help met die 

kos. Ek moet nog jou geskenk uit die Beetle gaan haal.  

13. HESTER : Sy sal nie verdwyn nie. Gaan solank, ons kom. 

14. GARY : Ons kom…ja. (BEWEEG WEG) Ok! Baai! 
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   (MUSIEK RAAK SAGTER SOOS HY WEGSTAP) 

1. SANTIE : My ma het gevra dat ek verskoning moet maak omdat sy nie 

kon kom nie, Tannie. Sy het een van haar af dae vandag. Sy 

voel nie te waffers nie. 

2. HESTER : Ai, dis jammer maar ek verstaan. Ek sal vir haar kos uitskep, 

daar’s genoeg. Ek het lanklaas vir meer as net twee mense ŉ 

Kersmaal voorberei in hierdie kombuis. 

3. SANTIE : Tannie het heeltemal te veel moeite gedoen.  

4. HESTER : Nee, dis so lekker om jou hier te hê. Ek kan nie onthou 

wanneer laas ons ŉ gas vir Kersfees gehad het nie. 

5. SANTIE : Alles lyk wonderlik.  

6. HESTER : Agge nee. Ek het vergeet om room vir die poeding te koop. Ek 

sal nou eers gou winkel toe moet stap. 

7. SANTIE : Ek sal Tannie met die Beetle vat. 

8. HESTER : Dit sal gaaf wees. Ons kan sommer hier by die bult af by 

Maxies stop. Hulle sal room hê. 

9. SANTIE : Sal Gary ok wees? 

10. HESTER : Ons sal nie so lank weg wees nie. Laat ek net my beursie gaan 

haal. 

11. SANTIE :  Ek het geld, Tannie. Ek sal die room koop. 

12. HESTER : Dankie, Kinta. Ons moet seker net vir Gary sê ons gaan gou ry. 

13. SANTIE : Goed, ja. Ek wil ook sommer sy geskenk uit die kar gaan haal 

voordat ons ry. (BEWEEG WEG) Ek’s nou terug. 
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1. HESTER : Gary! Kom gou hier! (STILTE) Gary, hoor jy my? (STILTE) 

(STAP) Nou waar op aarde is hy nou? Gary?  Nie in die 

sitkamer nie. GARY! (STAP) Gary!  

FX:          DOOR IS OPENED  

FX:          EXTERIOR SOUNDS LOUDER (AS HESTER WALKS OUT) 

2. HESTER :  Gary? O, daar’s jy. (STAP TOT BY GARAGE) Wat maak jy in  

                                           die garage? 

3. GARY : (OFF MIK . REVERB) Ek werk aan die Bliksimstraal. Ek 

polish hom. Rub on, rub off. Karate Kid. Polish vir krismis. Blink 

blik. The Shining. 

4. HESTER : Ek en Santie gaan net gou winkel toe. (POUSE) Hoor jy? 

5. GARY : (OFF MIK REVERB) Winkels toe…Okay. Driving Miss 

Daisy. Driving. We are driving. 

6. HESTER : Bly in die garage. Ons sal nou terug wees. 

7. GARY : (OFF MIK REVERB) Ek polish die Bliksemstraal. Ek gaan 

die rekord breek! Zoom, zoom soos die Bluebird. Bye, bye 

Bluebird. Hellooooo Bliksem.  

8. HESTER : En jy los die geskenke. Jy skeur nie weer alles oop soos laas 

nie. (STILTE) Gary? Hoor jy my? 

9. GARY : (OFF MIK REVERB) Supercalifragilisticexpialidocious! 

Los die persente onder die boom. 

10. HESTER : Nou goed.  
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1. SANTIE : (OFF MIK . BEWEEG NADER) Hier’s julle. Ek het gesien die 

garage se deur staan oop. Ek wou jou geskenk hier kom 

wegsteek, Gary. Maar nou is dit seker te laat. 

2. GARY : (OFF MIK REVERB) Nog ŉ persent! Dis groot. (BEWEEG 

NADER) Money or the box. (REVERB OFF) Wat is dit? Wat is 

dit!? 

3. SANTIE : Husse met lang ore. 

4. HESTER : Hemel, Santie, wat se groot ding het jy vir hom gekoop? 

5. SANTIE : Dis niks, Tannie. (AAN GARY) Hier Gary, jy kan dit solank by 

jou in die garage hou. Maar jy loer nie. Dis bad luck. 

   (SY GEE VIR N TOEGEDRAAIDE BOKS AAN)  

6. GARY : Friday the Thirteenth. Mag nie loer nie. Ek weet. Wat’s dit? (HY 

SKUD DIE BOKS) 

7. HESTER : Moet nie die boks so skud nie. Netnou breek jy dit wat daarin 

is. Sit dit neer. 

8. SANTIE : Toemaar, dis nie iets wat sal kan breek nie. 

9. HESTER : Nou toe, Gary. Ons kom nou weer. En onthou wat ek gesê het 

- jy los die geskenke onder die boom. 

10. GARY : My persente. Los die persente onder die boom. Ons gaan dit 

saam oopmaak. My precious! (HY SKUD WEER DIE BOKS) 

11. HESTER : Ons sal nie lank wees nie. (BEWEEG WEG) En hou nou op om 

daai boks so te skud! 

FX:   SLOW FADE OUT 

FX:       FADE IN: AFTERNOON: INTERIOR – BEETLE – WHILE THEY’RE DRIVING   
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1. HESTER  : Dankie dat jy my gou gebring het, Santie. Ek weet nie waar my 

kop was nie. Ek het alles onthou behalwe die room. 

2. SANTIE  : Ek sal mos nooit dat Tannie al die pad loop nie. 

3. HESTER : (TRANERIG) Ek dank die Vader elke dag dat jy in ons lewens 

gekom het… en om te dink ek was so ongeskik met jou daardie 

eerste dag. Ek voel nou nog sleg daaroor. 

4. SANTIE : Vergeet dit, Tannie. Julle voel vir my soos familie. Gary is soos 

die ouer broer wat ek nooit gehad het nie. 

5. HESTER : Hy’s soos ŉ nuwe mens vandat jy hier kom. Jy het geen idee 

hoe hy wás nie. 

6. SANTIE : Ek’s bly dat ek so ŉ effek op hom het. 

7. HESTER : Ek het jou al vertel hoe hy vir jou wag op die stoel by die 

voordeur. 

8. SANTIE  : (LAG) Ja, Tannie het.  

9. HESTER  : Ek moes nou die dag die stoel skuif om daar skoon te maak. 

Gewoonlik sal hy  ŉ aanval kry en homself teen die kop begin 

klap soos hy partykeer doen. Maar hy was doodkalm. 

FX: FADE IN: THE SIRENE OF AN AMBULANCE AND AN EMERGENCY VEHICLE 

(EXTERIOR) – THEY DRIVE PAST THEM  

10. HESTER  : Liewe aarde! En nou?  

11. SANTIE : Dit lyk na ŉ ongeluk. Ag, nee! Nou gaan die verkeer weer 

ophoop soos min. Kyk tot waar staan dit al klaar!  

FX:            BEETLE SLOW DOWN. STOP. IDLE 

FX:            ANOTHER EMERGENCY VEHICLE PASS WITH SIREN 
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1. HESTER : Kan jy sien wat aangaan? 

2. SANTIE : Nee - dit lyk of dit op die hoofweg is daar voor.  

3. HESTER : Dan sit ons maar en wag. Wat anders kan ons doen.  

   (VIR ‘N RUKKIE IS DIT STIL) 

4. SANTIE : Ek hoop Gary gaan hou van sy geskenk. 

5. HESTER : As hy weer die goed oopgeskeur het soos laas jaar, stuur ek sy 

lang gat sonder kos bed toe. 

6. SANTIE : Ek kan nie wag om sy gesig te sien nie. 

7. HESTER : Wat is dit wat jy vir hom gekoop het? 

8. SANTIE : Ek het nou die aand die idee gekry. Ek weet hoe hy oor die 

Bliksemstraal is.So ek het skelm ŉ foto van die kar se wiele 

geneem toe hy nie gekyk het nie. 

9. HESTER : Die kar se wiele? 

10. SANTIE : Ja, Tannie. Ek het vir daai petrolkop boyfriend van my gevra 

om vir my presies so ŉ wiel op te spoor sodat Gary sy kar kan 

klaarmaak. En hy het wragtig een gekry! 

11. HESTER :  (BEKOMMERD) Het jy vir hom ŉ wiel vir die kar gekoop? 

12. SANTIE : Ja. ( POUSE) En nou? Tannie Hester? Is daar fout? 

13. HESTER : Ag, hemel kind, ek het skielik so ŉ beklemming om my hart. 

14. SANTIE : Hoekom? Wat gaan aan?  

15. HESTER : Daar is ŉ wiel by die huis. Sy pa het destyds vir hom vier 

gekoop, maar ek het die een weggesteek… 

16. SANTIE : Ek verstaan nie.  
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1. HESTER : Ek was bang dat.... as hy die wiel kry en die kar klaarmaak... 

dat hy kapabel is om met die ding in die pad in te vaar as ek 

nie by die huis is nie… 

2. SANTIE : O, hemel. Dink Tannie hy sal regtig so iets doen? 

3. HESTER : Dis Gary. Hy’s onvoorspelbaar.  

FX:            TWO MORE EMERGENCY VEHICLES PASS WITH SIRENS 

4. SANTIE : Die ongeluk. Dis reg oorkant die afdraai na die huis. 

5. HESTER : As hy jou geskenk oopgemaak het... 

6. SANTIE : Wag nou Tannie....voordat ons enige afleidings maak. Hier 

kom een van die verkeersmanne aangestap. Ek gaan hom vra 

wat aangaan. (SY DRAAI HAAR VENSTER OOP)  

FX:          SOUNDS OF ACCIDENT SCENE IN DISTANCE AS WINDOW OPENS 

7. SANTIE : Verskoon my mnr – kan u ons asb se wat gebeur het daar 

voor? 

8.  POLISIEMAN: Nee, dis mos weer krismis, Mevrou. Een of ander dronk idioot 

met ŉ moerse groot go-cart het daar van bokant die pad regoor 

die highway tussen die verkeer in gejaag. Hy’t onder ŉ lorrie 

beland. Op slag dood. Dis ŉ gemors.   

9. SANTIE : (SY SNAK NA HAAR ASEM)  

   (POUSE) 

FX:          TWO BEETLE DOORS OPEN  

10.  POLISIEMAN: Hei – wat doen julle nou?  

    (SANTIE EN HESTER SPRING UIT DIE KAR)  

FX:           TWO SETS OF FEET RUNNING OFF 
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1.  POLISIEMAN: Stop! Wag! Julle kan nie nou daar gaan interfere nie. 

(BEWEEG WEG) Ek se stop! Stop!!! Hei!!!  

FX:            FADE OUT SLOW 

FX:          AFTERNOON: INTERIOR – BLIGNAULT’S KITCHEN  

2. SANTIE : Dit was ŉ mooi diens. 

3. HESTER : Dit was. (POUSE . EMOSIONEEL) Prof. Gericke het so mooi 

gepraat. Die huis is nou so stil sonder hom. En tog is hy orals. 

4. SANTIE : Ek sal nog steeds vir Tannie kom kuier. 

5. HESTER : Dankie, Santie. Jy is ŉ goeie kind. 

6. SANTIE : Nee ek is nie…Ek verwens die dag wat ek langs hom gaan sit 

het. As dit nie vir my was nie, sou hy nog geleef het.…(TRANE) 

Ek’s so bitter, bitter jammer, Tannie Hester. Vergewe my. 

7. HESTER : (TROOS) Daar’s niks om te vergewe nie. En ek wil nie hoor dat 

jy dit ooit weer sê nie. Dit is nie jou skuld nie.  

8. SANTIE  : As ek nie daai stupid wiel gebring het nie… 

9. HESTER  : Jy’t nie geweet nie. Ek moes jou vertel het. Jy was die beste 

ding wat ooit met hom gebeur het. Hy was nog nooit so 

gelukkig nie. Vir een kort oomblik in sy bisarre lewe het Gary ŉ 

vriendin gehad. Vriendskap gesmaak, en ek dink.... liefde…op 

sy manier. 

10. SANTIE : (SY HUIL STEEDS) Dalk. 

11. HESTER : Jy het geen idee hoeveel maal hy vir my kom sê het dat hy met 

Jody Foster gaan trou nie. 

12. SANTIE : (LAG DEUR TRANE) Die klein Blikslim. 
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1. HESTER : (LAG SKOR SAAM) Ja, hy het sy dinge gehad. Maar....as ek 

eerlik kan wees......ek is bly hy is weg. Bly dis verby…na 29 

jaar. 

2. SANTIE : (GESKOK) Tannie Hester? Hoe kan tannie dit sê? Dis wreed. 

3. HESTER : Daar’s ander goed wat ek jou nie vertel het nie.  

4. SANTIE : Wat bedoel, tannie?  

5. HESTER : Jy was vriende met hom vir wie hy was, nie omdat jy hom 

jammer gekry het nie. Jy’t deur sy gebrek gesien wie hy werklik 

was. Die regte Gary. Die Gary met die sin vir humor.  

6. SANTIE : Dit was so van die begin af. 

7. HESTER : Die Gary wat die lewe geniet het ten spyte van die geweldige 

kruise wat hy moes dra. Nie die Gary wat besig was om... te 

sterf nie... 

8. SANTIE : Tannie? 

9. HESTER : Jy was die een wat hom ŉ beker water aangebied het... 

10. SANTIE : Sterf? Gary? Ek verstaan nie. Ek het dan gelees dan mense 

met Savant sindroom deesdae tot 70 jaar oud kan word.  

11. HESTER : (HAAR STEM BREEK) Hy was baie siek. Hy’t self nie geweet 

nie, maat hy sou nie nog ŉ jaar sy plaat kon speel nie. 

12. SANTIE : Maar wat was fout? (SUG) Nee. Ek wil nie eers weet nie.... 

Hoekom Gary? Hoekom skop die lewe iemand soos hy terwyl 

hy nog lê? Hoekom doen die lewe dit?  
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1. HESTER : Ons verstaan nie hierdie dinge nie. Die Vader werk op 

misterieuse wyses met ons. Soms kom tik hy ons op die skouer 

en gebruik ons vir sy projekte... 

2. SANTIE : Bedoel tannie dat ek en Gary...daai dag in die fliek... 

3. HESTER : Ek dink so, hartjie. (POUSE) Ek is bly dat hy die lyding gespaar 

is. Ek sou nie dít óók kon hanteer nie.   

4. SANTIE : (HUIL VAN VOOR AF) Waarom nog spykers in sy lewe slaan 

as hy alreeds ŉ doringkrans gedra het? (POUSE) En toe kom 

ek ook nog …  

5.  HESTER : Jy was sy salf van genade - sy Magdalena by die kruis, kind. 

Kan jy dit nie sien nie? 

6. SANTIE : (POUSE) Ek mis hom al klaar...(LAG SKOR) Gone with the 

Wind. 

7. HESTER : Hy was te goed vir hierdie wêreld. Hy is nou by sy suster. Ek is 

seker hy breek al wat ŉ spoedrekord is daar bo. Hulle gaan 

hulle hande vol hê. 

8. SANTIE : (LAG DEUR TRANE) Dalk doen hy nou sy Moon Walk vir hulle 

daar bo. Ek kan dit al sien. Daai lang bene... 

9. HESTER : (SLUK TRANE) Nee, aarde, kyk na ons twee. Ons kan nie so 

sit en sif nie.(POUSE) Daar’s nog daai bottel sjampanje in die 

yskas wat ons toe nooit Kersfees gedrink het nie. Kry jy vir ons 

glase. Ek sal die bottel kry. 

10. SANTIE : Nou praat tannie.  

   (HULLE STAAN OP VAN DIE TAFEL – SKUIF STOELE)  
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FX:           OFF MIK: FRIDGE IS OPENED & CLOSED 

1. SANTIE : (OFF MIK) Ek sien net koeldrank glase. 

2. HESTER : (BEWEEG NADER) Dis al wat daar is kind. Bring. 

3. SANTIE : Hier. (SY SIT DIE KOELDRANKGLASE OP DIE TAFEL) Gee 

die bottel, tannie - ek sal oopmaak. 

4. HESTER : Dankie. (POUSE) Ek wonder wat hy sou doen as hy ons nou 

kon sien.  

FX:  ONDER DIALOOG: SHAMPAGNE BOTTLE IS OPENED . 
CORK SHOOTS OUT / THEY POUR. 

 
5. SANTIE : Ja. Ons lyk seker sleg. Betraande oë, rooi neuse en dan sit ons 

nog en suip ook.  

6. HESTER : Jy kan myne maar goed vol maak. Moenie skaam wees nie. 

7. SANTIE : Daarsy! (SY SIT DIE BOTTEL NEER EN VAT HAAR GLAS) 

Cheers! 

   (HULLE KLINK GLASE) 

8. SANTIE : (SY DRINK EERS) Wel, ek weet nie wat hy sou doen nie, maar 

ek weet wat hy sou sê. Ek weet presies wat hy sou sê. 

(POUSE)  Sal ek insit? Of gaan tannie? 

   POUSE 

9.  HESTER:  (SING) Oooooooooooooh……… 

10.  SANTIE / HESTER: ……….. it’s supercalifragilisticexpialidocious! 

Even though the sound of it 

Is something quite atrocious 

If you say it loud enough 

You'll always sound precocious 
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Supercalifragilisticexpialidocious! 

Um-dittle-ittl-um-dittle-I 

Um-dittle-ittl-um-dittle-I…  

FX:               SLOW FADE OUT  

 

FIN 

 


