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SIEMBAMBA 

                               PANFLUITMUSIEK: “SIEMBAMBA”.  DOOF UIT 

                               KLOP AAN DIE DEUR, HUIWERIG 

1. SIELKUNDIGE:  Binne! 

2. JORDAAN: (ONSEKER)  (EFFENS WEG) Middag, dokter. 

3. SIELKUNDIGE:  O, meneer Jordaan. Kom binne. Kom binne.  Kom sit gerus.  

4. JORDAAN:         (KOM NADER)  Dankie, dokter maar ek . . .ek staan eerder, as u nie   

   omgee  nie.  

5. SIELKUNDIGE: Ons sal lekkerder kan gesels as jy liewer sit . . . 

6. JORDAAN:         Ek het eintlik niks om te sê nie, dokter.  Ek weet die hof het gesê  . . .                                                                                                                                                         

.                              het gesê "dertig dae sielkundige waarneming",  maar dis regtig nie    .      

.                              nodig nie.  Ek . . .  ek hèt hulle geskiet.  Dit is so.  Ek's . . .  skuldig.  Dis  

.                              al.  Ek . . .   ek wil nie u  tyd mors nie. 

7. SIELKUNDIGE:  (GERUSSTELLEND) Goed, goed, ek verstaan, maar ons kan nogtans 

   'n bietjie gesels.  Ek moet  nog vorms  invul  ook en ‘n verslag skryf.          

.                               Kry 'n stoel. 

8. JORDAAN:        Goed (HUIWERIG). (BEWEEG TOT OP MIK) Dankie, dokter.  

STOEL SKUIF 
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1. SIELKUNDIGE:   Ek weet dis seker nie maklik vir jou nie, maar hoe gaan dit  met jou               

.                               hier?   Behandel hulle jou darem goed? 

2. JORDAAN:         Ja, goed dankie, dokter. Ek het niks om oor te kla nie. 

3. SIELKUNDIGE: Nou kom ons kyk ‘n bietjie . . . 

                    BLAAI PAPIERE 

4. SIELKUNDIGE:   Ek sien . .   jou volle name is . . .  Nicholaas Jacobus Jordaan. 

5. JORDAAN:          Dis reg.  Maar meeste mense noem my sommer Niek. 

6. SIELKUNDIGE:  En jy is nou . . . laat ek sien . . . twee-en dertig. 

7. JORDAAN:         Ja, dokter, ek raak drie-en-dertig in September. 

8. SIELKUNDIGE:  Ek sien dit staan hier in jou verslag dat jy by die poskantoor gewerk  

            het . . .  

9. JORDAAN:         Ja. Ja dokter.. . amper veertien jaar lank. Totdat . . . eh wel,      . .                             

            totdat ek  . . . eh . . . 

10.SIELKUNDIGE: Jou werknemer was baie tevrede met jou.  In sy getuigskrif sê hy jy                         

   was 'n  hardwerkend en betroubare werker.  

11. JORDAAN:        Ek het maar net my bes gedoen.  Dis al, dokter. 

12.SIELKUNDIGE:  Wel, dit klink vir my dit was goed genoeg vir hom.   Jy't in Pretoria  .                          

             gebly . . .? 
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1.  JORDAAN:        Ja, dokter. 

2.  SIELKUNDIGE: En jou verslag  sê albei jou ouers is oorlede. Het dit onlangs                          

.                              gebeur? 

3. JORDAAN:         Nee, nee, lank gelede. 

4. SIELKUNDIGE:  Toe jy nog klein was? 

5. JORDAAN:         Ja, maar . . .  maar dis moeilik vir my om daaroor te praat . . . 

6. SIELKUNDIGE:  Dan laat ons dit daar.  Dis gewoonlik pynlik om te praat oor die dood  .

   van mense wat naby jou  was. (POUSE)  Maar vertel my meer van .

   jouself. Ek sien jy  het geen broers of susters nie.  So jy was 'n enigste 

.   kind. 

7.  JORDAAN:         Wel, eh  nie eintlik nie. Ek hèt 'n sussie gehad . .  

8. SIELKUNDIGE:  En . . .? 

9.  JORDAAN:        Sy's vroeg dood. Toe sy . . .  twee jaar oud was. 

10.SIELKUNDIGE:  En . . . wat het met haar gebeur? 

11. JORDAAN:       (AMPER  AFGEMETE) Sy is vermoor.  (VINNIGER) Maar ek wil nie       

.                              daaroor praat nie.  Ek het nog nooit met iemand daaroor gepraat nie. 

12.SIELKUNDIGE: Dalk  sal ek beter verstaan as jy vertel. 

13.JORDAAN:         Maar dis moeilik.  Moeilik.  Ek  wil vertel, maar dis moeilik. 
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1.SIELKUNDIGE:  (SIMPATIEK) Ek weet, ek weet, maar ek sal jou help. Hoe oud was jy        

.                             toe die . . .  verskriklike ding  gebeur het?                                          

2. JORDAAN:       Ek was ook nog klein. (HEFTIGER) Ek was maar net vyf. Dis nog baie                                      

.                             klein. Mens kan niks doen om te keer as jy so klein is nie. Ek  kon niks         

.                             doen nie . . . 

3.  SIELKUNDIGE:  Maar natuurlik nie. Vyf is nog bitter klein. Was jy self by toe die . . . .      

.                               die verskriklike ding gebeur het? 

4. JORDAAN:         Ja, Ja! of eintlik nee.   Ek . . . ek . . . 

5.  SIELKUNDIGE: Hoe het dit dan gebeur?   Waar was jou ouers? 

6.  JORDAAN:        My pa was nie by die huis nie. Hy het op 'n ander plek gewerk. Dit                                   

.                              was net ek en my ma en . . . Mientjie wat by die huis was toe . . .                                         

.                              toe . . . eh . . .  toe . . . 

7. SIELKUNDIGE:  So . . .  julle was  by die huis? 

8. JORDAAN:         Ons was in my ma-hulle se kamer.  Dit was al donker en ons al    .       

.                              drie het op die bed gelê.  Mientjie wou nie aan die slaap raak nie en my      

.                              ma het  vir haar gesing. Sy't altyd vir ons gesing voor ons aan die slaap          

.                              raak.   Sy't altyd vir ons gesing. 

9. SIELKUNDIGE:  En toe? Wat het toe gebeur? 
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1. JORDAAN:        Sy't gesing. Ek onthou sy't  “Siembamba”  gesing. Ek hoor haar. Ek        

.                             hoor haar sing. (BEGIN SAG  PRAAT-SING) Siembama, Siembamba . 

. .           .                KRUISDOOF  NA MA SE STEM 

2.  MA:                    (SING) Siembamba, siembamba. mamma se kindjie Siembamba. .                         

.                               Draai sy nek  om. . .  

                                GLAS WAT BREEK 

1.  MA:                   (VERSKRIK)  Wat is dit? (FLUISTER) Sjuut, bly doodstil.                       

.                              Mamma wil luister. 

2.  NIEKIE:              Mamma, ek's bang. 

3.  MA:                   (FLUISTER) Wag, Niekie, saggies. (POUSE)  

                               KAPGELUIDE OP DIE  AGTERGROND 

                               NOG GLAS WAT BREEK 

4.  NIEKIE:              (KERMGELUIDJIES)  Mamma . . .! 

                              HARDER GELUIDE OP DIE  AGTERGROND  -  NADER 

5.  MA:                    (FLUISTER, DRINGEND)  Niekie, nou moet jy mooi vir Mamma                               

.                              luister.  Kom saam.   

                               SKUIFELGELUIDE 
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1.  MA:                   (FLUISTER STEEDS)  Mamma gaan jou hier agter  die sitkamerbank                  

.                              wegsteek.  Jy moet net hier bly.  Jy  kom nie hier uit  voor Mamma jou      

.                              kom haal nie.  Verstaan jy? 

2.  NIEKIE:              Ja, Mamma,  maar ek is bang.  Ek wil nie . . .ek wil nie  (WIL BEGIN                 

.                                HUIL) 

3.  MA:                     (FLUISTERSTEM) Moenie huil nie.  Jy moet doodstil bly. Jy moet          

.                                nou dapper wees.   Mamma gaan gou vir Mientjie haal. (POUSE)  

STAMPGELUIDE, STEMME ONUITKENBAAR OP A/G, WORD        

HARDER   

VROUE-GIL BO-OOR ANDER GELUIDE         .                               

BABA   BEGIN HUIL  

DOOF UIT TOT  AGTERGRONDKLANKE 

1.  NIEKIE:               (OP  EGGO)  Moenie my mamma seermaak nie.  Liewe Jesus,           

.                               asseblief, moenie  dat hulle my mamma seermaak nie. (ASEM IN)         

.                                Ek's bang.   Ek's  bang, bang, . .  bang . . . Mamma . . .waar’s my          

.                                mamma?   ‘Seblieftog, moenie!  Seblief, moenie!  (BEGIN HUIL,             

.                                GAAN OOR IN  HUIL- SING)  Siembamba,  (SNUIF) mama se kindjie             

.                                 . . .  (PRAATSTEM) . . .  ek is  bang . . .  (SING WEER) siembamba,            

.                                mama se kindjie,  siembamba . . .   

                                 EGGO  DOOF  UIT 
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1.  JORDAAN:          Die huishulp het my die volgende oggend agter die bank gekry.        .                                         

.                                Ek   het die hele nag daar weggekruip.    Dit was koud, bitter koud,            

.                                maar ek het nie geroer nie.  Ek was te bang.  Weet jy hoe lank is ‘n        

.                                nag as jy klein is, en bang en koud?  En ek het alles gehoor.  Ek het       

.                                gehoor hoe  stamp hulle my ma rond.  Ek het gehoor hoe soebat  sy         

.                                dat hulle nie vir Mientjie moes seermaak nie.   Maar . . .         .                                            

.                                maar  hulle het net gelag.  Ek het gehoor hoe hulle lag!   Mientjie het           

.                                 aanmekaar gehuil.  Maar toe, toe raak dit stil.  (POUSE)  Doodstil. 

2.SIELKUNDIGE:  (SAG) En wat het met hulle gebeur? 

3.  JORDAAN:         (AFGEMETE) Hulle is vermoor.  Koelbloedig vermoor.   Die polisie het            

.                               gekom en later was my pa ook daar.  Hulle het gekeer dat ek nie            

.                               in die kamer  kon ingaan nie.  Maar ek het die bloed gesien.  Deur                                     

.                               die kamerdeur kon ek inkyk en ek het gesien.  Die bloed . . . die                                             

.                               baie bloed. 

4.  SIELKUNDIGE:  En daarna? 

5.  JORDAAN:         My pa  wou nie hê ek moes begrafnis toe gaan nie.  Ek het by                                             

.                               Sarah gebly.  Daar was mense, baie mense.    Maar my ma en                                       

.                               Mientjie . . .  was weg.  'n Polisieman het met my kom praat.  Hy                                               

.                               was baie gaaf.  Hy wou hê ek moes vertel wat gebeur het, maar                                          

.                               ek kon nie nie.  (POUSE)  Hulle sê dit was  maande voor ek                                                 

.                               weer begin praat het. 

6. SIELKUNDIGE:   En . . . hoe het jy gevoel?  Hoe't jy daarna gevoel? 
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1. JORDAAN:          Ek weet nie.  Ek . . .  ek kan nie onthou nie. 

2. SIELKUNDIGE:  Is dit makliker vir jou om liewer te vergeet? 

3. JORDAAN:         (DRIFTIGER) Ek sê mos ek kan nie onthou nie.  Ek was te klein.                                        

.                               Ek was te klein om te keer.  Hoekom het ek niks gedoen nie?                                           

.                               Hoekom het ek hulle nie gekeer nie . . . ? 

4. SIELKUNDIGE: Jy voel nog na al die jare dat jy iets moes gedoen het om jou ma-                                          

.                              hulle te beskerm?  Al was jy nog so klein? 

5.  JORDAAN:          Ja . . . nee.  Ek weet nie.  Ek weet nie. 

6. SIELKUNDIGE:    Wat het toe daarna gebeur? 

7.  JORDAAN:          Ons het . . . net aangegaan.  My pa het nie meer op ander plekke                                               

.                                 gaan werk nie.  Bedags het ek by Sarah gebly.  Die volgende                                            

.                                 jaar is ek skool toe. 

8.  SIELKUNDIGE:   En het julle ooit gepraat oor wat gebeur het?  Jy en jou pa. 

9.  JORDAAN:         Nee.  Ons het nooit oor daardie dag gepraat nie.  Dit was stil in              

.                               ons huis.   My pa het  min gepraat.     Ek het gevoel . . . gevoel dalk is        

.                               hy kwaad vir my omdat my ma en Mientjie dood is en (POUSE) dat ek           

.                               nog lewe.  Dalk het my pa gedink ek moes gekeer het, hulle beskèrm             

.                               het.   Maar ons het nooit daaroor gepraat nie.  Nie eens in die nag as             

.                                ek die nagmerries gekry het en hy by my kom sit het nie. 

10.  SIELKUNDIGE:  Nagmerries? 
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1.  JORDAAN:         Ja, amper elke aand.  Ek het gedroom . . . gedroom van daardie nag          

.                               en die baie bloed.  Dan het ek weer my ma gehoor en Mientjie se           

.                               gehuil en gehoor hoe hulle vir haar lag.  En die bloed.  Ek het  bang          

.                               geword en begin huil en na my pa geroep.  Dan het hy by my kom sit,            

.                               maar hy het nie gepraat nie.   Een aand het ek gesien hy huil ook,          

.                               maar hy het gedink ek sien dit nie. Maar ek het.  Ek het gesien hy          

.                               huil.  (POUSE)  Daarna het ek nie weer my pa in die nag geroep nie,             

.                               want ek wou nie hê hy moes huil nie.  Ek wou nie hê  hy moes treurig           

.                               wees nie.  Ek wou hê dat hy bly moes wees dat èk nog lewe.  

2. SIELKUNDIGE:  En hèt dit vir jou gevoel hy was bly daaroor? 

3. JORDAAN:          Ek het nie geweet nie.  Ek het maar net gehoop.  Maar ek het my bes           

.                               probeer om voorbeeldig  te wees, sodat hy nie kwaad vir my moes             

.                               wees nie.   Daarom was ek bly Sarah het nie vir hom gesê van die bed           

.                               nie.  Sy’t  net elke dag skoon lakens opgesit.  Ek was bly sy het nie            

.                               gesê nie.   Maar my pa het min met my gepraat.  In die aande het hy           

.                               net daar  gesit.  Partykeer kon ek sien . . . kon ek sien . . . 

4.  SIELKUNDIGE:  Ja? 

5.  JORDAAN:         Dit was swaar vir my pa sonder my ma.  Hy het nooit meer gelag                                                 

.                               nie.  Vroeër het ons altyd baie gelag.  Maar toe nie meer nie. 

6.  SIELKUNDIGE:  So, jou pa het jou alleen grootgemaak? 

7. JORDAAN:           Nee.  Ek het ook vir lank by my ouma en oupa in Rustenburg  gebly. 
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1.  SIELKUNDIGE:   Nou hoe het dit gekom? 

2. JORDAAN:           My pa is oorlede. 

3. SIELKUNDIGE:    Was hy siek? 

4.   JORDAAN:         Nee. 

5.  SIELKUNDIGE:   Was dit dan 'n ongeluk?  Wat het gebeur? 

6. JORDAAN:           Dit was nie 'n ongeluk nie. 

7  SIELKUNDIGE:    Nou wat dan ?  Wanneer het dit gebeur? 

8.  JORDAAN:          Dit was op 'n Vrydag.  Ek was in graad twee.  Sarah was al weg huis           

.                                 toe.  My pa het altyd Vrydae vroeg huis toe gekom, maar daardie dag 

.                                 was hy laat.  Ek het later honger geword en vir my 'n  konfytbroodjie            

.                                gemaak.   Nogal alles mooi gebêre na die tyd.  (WRANG LAGGIE) Ek           

.                                wou nogal hê my pa moes bly wees as hy sien ek het alles gebêre en           

.                                skoongemaak. 

9.  SIELKUNDIGE:   En? 

10.  JORDAAN:         My pa het nie gekom nie.  Dit was nog die dae voor selfone en ek                                       

.                                 kon hom nie bel nie.  Ek het net skielik geweet iets is verkeerd. Dit          

.                                 was al donker en my pa was nog nie terug nie.  Ek het al hoe banger            

.                                 geword.  Ek het my begin verbeel ek hoor geluide.  Dit het weer              

.                                 gevoel soos (POUSE) soos daardie aand.  En my pa het nie gekom               

.                                 nie!  Ek was baie bang.  Later het ek . . .  het ek . . . 
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1.  SIELKUNDIGE:  Ja? 

2.JORDAAN:          Ek weet nie hoekom nie, maar ek het agter die bank ingekruip.              

.                              Ek het begin sing.  Ek het  “Siembamba”  begin sing. (PRAAT-               

.                              SING) Siembamba,  siembamba, (SUG)  mama se kindjie,                 .                                              

.                              (STEM BREEK) Siembamba . . . (GROOT  SUG) 

3.SIELKUNDIGE:  (SAG) En toe? 

4. JORDAAN:        (RUK HOMSELF REG)(ASEM IN)  So nege uur se kant was daar 'n            

.                              klop aan die deur.  Dit was die dominee.  Daar was 'n polisieman by           

.                              hom.  Hulle het my pa gekry.  In sy kar by Loskopdam.  Hy't (POUSE)          

.                              homself  geskiet. 

5. SIELKUNDIGE:  Dis erg. 

6. JORDAAN:         Hy't vir my 'n briefie geskryf.  Ek kon dit nog nie eens self lees                    

.                              nie, maar hy het vir my gesê hy's jammer.  Hy kan nie meer leef                                          

.                              sonder my ma nie.  Hy's jammer, maar hy kan nie.  "Wat nou van                                         

.                              my?" wou ek hom vra.  "Wat nou van my?"  Hoekom kon hy nie    .                                        

.                              vir my leef nie?  Maar ek kon hom nie vra nie, want hy was dood. 

7.SIELKUNDIGE:   En daarna?    

8.  JORDAAN:         My ouma en oupa het gekom.  Hulle het al my goed ingepak en my                          

.                               saamgevat plaas toe.  Ek het by hulle op die plaas by Rustenburg           

.                               gaan bly.   
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1.  SIELKUNDIGE:  En hoe het dit met jou gegaan op die plaas? 

2.  JORDAAN:        Hulle was al oud, my ouma en oupa, maar hulle was goed                                                       

.                              vir my.  Dit was lekker op die plaas.  Dit was regtig lekker op die plaas. 

3.  SIELKUNDIGE:  Maar hoe het jy gevoel? 

4. JORDAAN:          (POUSE)  Alleen . . .  en aan die begin was ek bang, veral in die nag.                 

.                                En ek het weer daardie nagmerrie gekry.  Elke nag die nagmerrie,               

.                                sodat ek later nie wou slaap nie.   Maar ek het nie gehuil  nie.  Ek het             

.                                my bes gedoen om nie te huil nie, want ek het gedink, ek weet nie                 

.                                hoekom nie, maar ek het gedink  my ouma-hulle sal  dan nie van        

.                                my hou nie.  My ouma het reeds met my geraas oor my bed,  oor my             

.                                nat  bed.  En as hulle nie van my hou nie,  dan sal hulle my wegstuur      

.                                en dan . .  dan . . . 

5. SIELKUNDIGE:  Maar hulle het tog omgegee vir jou, anders sou hulle  jou nie gaan haal       

.                               het nie.  Hulle sou jou tog sekerlik nie regtig wegstuur het nie? 

6. JORDAAN:          Ja, dit weet ek nou. Maar toe . . . toe was niks seker nie.   

7. SIELKUNDIGE:  Wat was nie seker nie? 

8.  JORDAAN:         My ouma en oupa was al oud.  Vir my het dit gevoel hulle was baie        

.                                oud.  Ek was bang hulle gaan ook dood.  Dan het ek niemand nie.              

.                                Wat sal dan van my word?  Dit was die onsekerheid.  Dan was ek         

.                                alleen.  Ek wou nie alleen wees nie.  Net die gedagte het my                               

.                                paniekerig laat voel (POUSE) en ek het baie daaraan gedink. 
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1.  SIELKUNDIGE:  Maar jy sê tog dit was vir jou lekker op die plaas? 

2.   JORDAAN:        As ek terugdink, ja.  Ek het daar veiliger gevoel as in die stad.  En         

.                                later het die nagmerries minder geword.  In standerd ses is ek               

.                                koshuis toe.  Die koshuislewe was nie sleg nie, maar ek was maar ‘n          

.                                eenkant-kind.. Later matriek geslaag.  Nogal nie te sleg gevaar nie . .  

3.  SIELKUNDIGE:  En vriende?   

4.  JORDAAN:          Nee wel, ek het nie juis vriende gehad nie.  Ek was maar 'n                .                                          

.                                stillerige outjie,skaam, nie juis een vir partytjies en goed nie . .  

5. SIELKUNDIGE:    En na matriek? 

6.  JORDAAN:         Toe . . .  toe kry ek die werk by die poskantoor.  In Pretoria.  Nogal 'n                  

.                                goeie werk, al was die salaris nie te waffers nie.  Ek het 'n kamer         

.                                gehuur  en dit het goed gegaan.  Dit het goed gegaan met my. 

7.  SIELKUNDIGE:   En meisies?  Ek sien in jou verslag jy was . . . eh . . .is getroud. 

8.   JORDAAN:         Ja, met Linda.  Linda, sy was Linda Smit. 

9. SIELKUNDIGE:  Nou waar het jy julle twee ontmoet?  By die werk? 

10.  JORDAAN:      Nee, sy het in die apteek gewerk.  'n Apteek naby die poskantoor.                                                   

.                              Die eerste keer toe ek haar daar sien . . . ek het amper geskrik.  Sy         

.                              het so baie soos my ma gelyk, amper nes my ma.  Sy was so               

.                              mooi.   Sy was vir my verskriklik mooi . . . 
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1. SIELKUNDIGE:  En toe?  Hoe het dit gekom dat  julle twee  by mekaar uitgekom het?      

.                              Het jy  haar gevra om met jou uit te gaan? 

2. JORDAAN:         (LAGGIE) Nee, daarvoor was ek te skaam.  Ek het net na haar                                        

.                              gekyk.  Net gekyk. Daarna was ek amper elke dag in die apteek.                                               

.                              (LAGGIE) Ek het later 'n kas vol pynpille en goed gehad!  Dis al                                      

.                              manier hoe ek met haar kon praat.  Sy't later selfs my naam                     

.                              geken.  Geweet ek werk by die poskantoor.  En ek het geweet sy                                      

.                               is Linda Smit.  Dit het op haar naamplaatjie gestaan.  Sy was altyd                     

.                               vrolik.  Het altyd gelag.  Nes my ma. 

3. SIELKUNDIGE:  Maar julle het tog later met mekaar getroud.  Hoe het dit gebeur? 

4.  JORDAAN:         Sy moes seker maar agterkom dat ek apteek toe kom om haar                                               

.                               te sien.  Toe eendag, sommer so uit die bloute toe ek weer in die               

.                                apteek was begin sy met my praat en  . . .   

                                DOOF UIT 

                               GEROESEMOES, DOOF IN  

5. LINDA:               . . .   dit sal R11.70 wees,  meneer Jordaan. 

6. JORDAAN:         Hierso, baie dankie         

                              KASREGISTER KLINGEL 
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1.  LINDA:             Dankie, hier’s jou kleingeld en moenie jou pakkie vergeet nie. 

                             KLEINGELD KLINGEL 

 2.  LINDA:            Hoe laat moet jy weer terug by  die poskantoor wees? 

3. JORDAAN:        Eh . . . eers twee uur.  Ek begin twee uur weer werk. 

4.  LINDA:              Ek hoop nie jy dink ek is voorbarig nie, maar my etensuur begin                                        

.                             oor vyf minute.  Jy't nie lus om saam met my te gaan koffie                                                     

.                             drink nie? 

5.  JORDAAN:       Ek . . . ek . . . ja, ek bedoel . . . ja, asseblief!  Ek sal graag.  Ek  . . .          

.                              ek bedoel,  dit sal lekker wees  

6.  LINDA:              Nou goed, ek maak net gou hier klaar, dan kan ons gaan.  Ek sal nie        

.                              lank wees nie.  As jy net ‘n bietjie vir my kan wag.    

                               DOOF UIT 

7.  JORDAAN:        Net so vra sy my.   Ek kon dit nie glo nie!  Dit het gevoel of ek sweef.          

.                              Ons het gaan koffie drink by ‘ koffiekroeg daar naby.  Nogal                         

.                              Cuppacino.bestel  Dit was die eerste keer wat ek dit drink.   Saam met          

.                              Linda het dit vir my gevoel asof ek alles vir die eerste keer doen. Asof          

.                              ek  vir die eerste keer lewe. 

8. SIELKUNDIGE:  En . . .  hoe het die koffie-drinkery toe afgeloop? 
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1.  JORDAAN:        Ek het maar meestal met my mond  vol tande gesit, maar dit het gelyk          

.                              of Linda  dit nie eens agterkom nie.  Sy het aanmekaar gesels, my         

.                              vertel van haar ma-hulle en die mense saam met wie sy bly.  Sy't            

.                              grappies  gemaak en ons het gelag.  Op pad terug het ons draai-          

.                              roomyse gekoop.  (RAAK MEEGEVOER) Dit het begin smelt en ons           

.                              was taai en ons het daaroor gelag en . . . (BESIN HOMSELF) Dit was           

.                              lekker.   Daarna het dit 'n gereelde afspraak geword.  Ons het  later            

.                              oral saam gewees.  Ek kon my geluk nie glo dat sy kies om by my te         

.                              wees nie. 

2. SIELKUNDIGE:  Dit klink asof jy behoorlik verlief was. 

3.  JORDAAN:        Nee, ek was nie verlief nie.  Dit was meer as net verlief.  Ek het Linda       

.                              liefgehad, meer as my  eie lewe.  Daar was niks wat ek meer wou hê         

.                              as om net elke dag saam met haar te wees nie  Ek wou met haar trou.         

.                              Ek het al stil-stil begin kyk hoeveel verloofringe kos.   Maar ek was te           

.                              bang om haar te vra.  Te bang om haar te vra om met my te trou.  As         

.                              sy "nee" sou sê, (POUSE) ek weet nie of ek dit sou oorleef nie. . .  

4. SIELKUNDIGE: Maar jy het haar tog gevra . . .? 

5. JORDAAN:        Wel, ek het probeer . . . Ons het in die park gaan stap.  Dit was ‘n                              

.                              lieflike dag.  Linda het gemaak asof sy vir my weghardloop en ek het           

.                             haar agternagesit.  Ek het haar gevang en vasgehou.  Ons het gelag.           

.                             Ons het lekker gelag…   
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                              DOOF UIT 

                           BUITE-AKOESTIEK                        

1.JORDAAN:      (LAGGIE)  Aah!  Het jou!  (ASEM IN) Nou het ek jou! 

2. LINDA:           (GIGGEL)  Jy dink so, ne?  Ek laat my nie so maklik vang nie! 

3.  JORDAAN:    (ASEMGELUIDE)  Kom ons sit ‘n bietjie.  Jy’t my nou moeg gemaak.          

.                          (STEUNGELUIDE)  So ja! 

4. LINDA:           Ja, dis lekker hier op die gras. 

                           ENKELE VOëLTJIES TJIRP 

5. JORDAAN:     Linda, daar is iets wat ek jou wil vra,  maar ek (POUSE) ek weet nie juis        

.                          hoe nie.  

6. LINDA:           Nou, vra dan maar net! 

7. JORDAAN:     Goed.  Sal jy, of nee, sien jy kans om  . . . om, nee, toemaar, los                                        

.                          liewer. 

8. LINDA:           Nee, jy't nou begin.  Vra nou! 

9. JORDAAN:    Ek sal eerder later . . . 

10. LINDA:         Kyk hier, Niek Jordaan, as jy my nie nou vra om met jou te trou                                        

.                         nie, sal ek jou maar moet vra en hoe sal dit nou klink . . .? 
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1.JORDAAN:    Bedoel jy . . . bedoel jy?  Linda, sal jy? Sal jy?  Sal jy rerig met my                                           

.                          trou? 

2.  LINDA:              Natuurlik jou domkop, jy kan mos sien ek's lief vir jou.  Jy’s die enigste            

.                              man vir my.  Ek is mal oor jou!  

                               DOOF  UIT 

3.  JORDAAN:        Dit was ‘n klein troue.  Ek het nie juis mense gehad om  te nooi nie.          

.                              My ouma en oupa is intussen ook al oorlede.  Maar vir my was dit die         

.                              wonderlikste dag in my lewe.  Ek wou Linda net  vashou en net nooit         

.                              weer laat los nie. 

4. SIELKUNDIGE:  Om weer iemand spesiaals in jou lewe te hê, iemand wat vir jou                                          

.                              omgee  . . . dit het jou gelukkig gemaak? 

5. JORDAAN:         In die begin ja.  In die begin was ons baie gelukkig . . . 

6. SIELKUNDIGE:  Net in die begin? 

7.  JORDAAN:        Later, later kon Linda net nie verstaan nie, sy wou net nie       .                  

.                              verstaan nie! 

8. SIELKUNDIGE:  Nie verstaan nie?  Wat wou sy nie verstaan nie? 

9. JORDAAN:          Dat die wêreld ‘n bose plek is.  Dat ek haar moes oppas, haar  moes          

.                               beskerm. 

10 SIELKUNDIGE: (VERSIGTIG) Waarteen wou jy haar beskerm? 



 20 

1. JORDAAN:           Teen alles.  Maar sy wou nie rede verstaan nie.  Dit was asof sy net        

.                                nie kon verstaan nie.   Sy het gedink ek is verspot  as ek wou keer dat       

.                                sy nie iets oorkom nie . . .                   

                                 DOOF UIT 

2.   LINDA:                 Maar Niek, moet nou nie verspot wees nie!  Dis net ‘n  klompie            

.                                  vriendinne wat bymekaarkom om saam tee te drink en te  kuier.              

.                                  Wat op aarde kan nou daaraan gevaarlik wees? 

3.   JORDAAN:          Nee, Linda, jy verstaan nie.  Dis gevaarlik vir ‘n vrou om alleen                                   

.                                  êrens heen te gaan.   Ek gaan saam of jy bly net hier! 

4.  LINDA:                  En hoe sal dit nou lyk? Maljan onder die hoenders!  My vriendinne       

.                                 dink reeds jy is eienaardig met daardie vuurwapen wat jy heeltyd op       

.                                 jou heup dra.  As jy dan nou nog saam met ons vrouens wil sit en      

.                                 tee drink, dan weet ek nie  . . . 

5.  JORDAAN:           Nou goed, dan wag ek vir jou in die kar. 

6.  LINDA:                  Dis nou rerig laf.   Jy sit buite in die kar en ons sit binne en kuier!         

.                                 Nee, Niek, daarvoor sien ek nou regtig nie kans nie.    

                                    DOOF UIT 

7. JORDAAN:            So het dit gegaan.   Ons het al hoe meer begin rusie maak.  En altyd       

.                                 oor  dieselfde ding.  Ek wou seker maak Linda is veilig, maar sy het       

.                                 gedink ek oorreageer. 
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1. SIELKUNDIGE:     Het sy geweet van . . . van jou ma-hulle. 

2.  JORDAAN:           Nee. 

3.  SIELKUNDIGE:    Jy’t haar nooit vertel nie? 

4.  JORDAAN:          Dit was nie nodig nie.  Dis verby.  Wat maak dit tog saak?  Ek  wou          

.                                 nooit weer daaroor praat nie. Nooit weer nie. 

5.  SIELKUNDIGE:  Dink jy nie Linda sou dalk beter verstaan het . . . as sy geweet het          

.                               nie? 

6.  JORDAAN:         Miskien . . . Ek wou haar al vertel.  ‘n Hele paar keer.  Maar dan het ek       

.                               weer gedink nee, nee, liewer nie.  Ek het gedink dis goed dat sy nie          

.                               weet nie.  Dit sou haar ontstel.  Sy het  maklik ontsteld geraak.  Soos         

.                               die keer  met die  kar.   Sy kon nie wag om my   te vertel nie.  Sy was         

.                               so opgewonde . . . 

                                DOOF UIT 

                                DEUR MAAK OOP  

7.  LINDA:               (STEM EERS VERDER, KOM NADER) Niek,  Niek, (OPGEWONDE)         

.                               ek het   goeie nuus! 

8.  JORDAAN:        Wag, stadig!  Groet jy nie eers nie? 

9. LINDA:               Jammer, skat. (PIKSOENTJIE) Maar ek is so opgewonde.  Jy ken                                   

.                              mos vir Marius?  
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1. JORDAAN:        Ja. 

2.  LINDA:              (WAG AMPER NIE VIR DIE ANTWOORD NIE) Wel, hy gaan ‘n                                

.                             nuwe kar koop! 

3.  JORDAAN:       So, gaaf vir hom.  Maar hoe is dit nou vir ons  goeie nuus? 

4.  LINDA:              Nee, man, die nuus is dat hy nou sy ou kar gaan verkoop.  En hy                                          

.                              vra net twintig duisend.   Dis ‘n winskoop!  

5. JORDAAN:          Maar Linda, ons het mos ‘n kar.  Hoekom sal ons nou sy kar wil koop? 

6.  LINDA:               Agge nee, Niek, jy verstaan nie.  Ek wil die kar vir myself koop.   Dink        

.                               net, dan hoef jy my nie meer oral rond te piekel nie.  Dan kan ek self           

.                               ry!  Ek het al genoeg gespaar en dan kan   . . .  

7.  JORDAAN:        Stop net daar.  Linda, lees jy nie jou koerante nie?  Weet jy nie                                       

.                              van al die motorkapings en moorde nie?  Dis net ondenkbaar dat jy            

.                              vrou-alleen hier in die stad rondry.  Dis nou die sinnelooste gedagte        

.                              wat  ek nog gehoor het. 

8.  LINDA:               Ek sal versigtig wees, Niek.  Ek belowe.  Ek sal nie in die aand ry                                      

.                              nie en ek sal nie  . . . 

9.  JORDAAN:       Wag, dis nou genoeg!   Ek sal dit net eenvoudig nie toelaat nie.  En ek         

.                             wil nie  eens verder daaroor praat nie. 
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1.  LINDA:            Maar  èk wil verder daaroor praat, Niek!  Duisende ander vroue het         

.                             hulle  eie karre en kom niks oor, maar jy gun my dit nie.   Jy versmoor         

.                             my.  Ek het nie meer ‘n lewe van my eie nie.  Partykeer, net                     

.                             partykeer wil ek darem ook my eie ding doen.    Maar jy laat my dit          

.                             nie toe nie.   Ek kan my nie draai nie, dan moet jy ook saamgaan.  En       

.                             alles moet altyd gesluit wees. 

2.  JORDAAN:         Dis net oor ek vir jou omgee, Linda.  Probeer tog verstaan!  Dis oor ek              

.                                jou moet beskerm.    Verstaan jy dan nie? 

3.  LINDA:                 Niek, nee, dis jy wat nie verstaan nie.  Vir jou is die hele wêreld                                           

.                                net boos.  En dit is nie so nie.  Mens kan nie alewig in vrees lewe nie.        

.                                 Alles is nie altyd  . . . 

4.  JORDAAN:           Word wakker, Linda!  Kyk om jou rond.  Die strate is vol booswigte.          

.                                 Hulle lag vir ons en wag net hulle tyd af, wag net hulle tyd af tot ons                      

.                                 ons nie kan verweer nie.   Dan slaan hulle toe.      

                                  DOOF UIT 

5.  SIELKUNDIGE:    En het Linda toe die kar gekoop? 

6. JORDAAN:            Nee, sy het darem toe op die ou end tot haar sinne gekom.  Sy          

.                                 was vir ‘n paar dae ‘n bietjie bek-af, maar sy het later weer goed                                                  

.                                 geword.  Sy het altyd weer goed geword (POUSE) . . . behalwe           

.                                 miskien oor die baba. 
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1  SIELKUNGIGE:   Die baba? 

2. JORDAAN:           Ja, Linda wou hê ons moes met ‘n gesin begin. 

3. SIELKUNDIGE:    En jy?  Hoe het jy daaroor gevoel? 

4. JORDAAN:           Ek kon dit nie toelaat nie.   

5.  SIELKUNDIGE:  Jy het gevoel jy sien nie kans vir kinders nie? 

6. JORDAAN:          Ja , my hele lewe het ek geweet dat ek nooit, nooit self ‘n kind wil hê       

.                                 nie.   (MET KLEM)  Dit is een ding waaroor ek seker was. 

7. SIELKUNDIGE:  Meeste ander mense het kinders.  Hoekom nie julle ook nie? 

8.  JORDAAN:         Omdat meeste mense nie weet nie!  (HAAL HARD ASEM)  Omdat      

.                               meeste mense nie weet hoe gevaarlik die wêreld is nie. 

9. SIELKUNDIGE:   En jy?  Jy weet? 

10. JORDAAN:          (DRIFTIG)  Ja, ek weet! 

11.  SIELKUNDIGE:  Is dit . . .  oor wat met Mientjie gebeur het?  Met jou en Mientjie? 

12. JORDAAN:          ‘n Kind kan niks doen nie!  (EMOSIONEEL) ‘n Kind kan net daar sit!                      

.                                 ‘n Kind kan net hoor en niks doen nie! (AFGEMETE) Ek wil nooit ‘n         

.                                 kind hê  met wie so iets kan gebeur nie. 

13. SIELKUNDIGE:  Omdat jy as kind so magteloos was, wil jy nie hê dit moet met ‘n kind         

.                               van jou eie gebeur nie? 
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1. JORDAAN:          (ONSEKER)  Dit is seker so.  Ek het nog  nie eintlik so daaraan          .                       

.                                gedink nie.  Ek het net gedink , , , geen verantwoordelike mens kan           

.                                tog  in hierdie gevaarlike tye ‘n kind in wêreld inbring nie.  Dis hoe ek        

.                                gedink het.   Maar vir Linda was dit  nie so vanselfsprekend nie.  Ons         

.                                was met vakansie by die see, aan die Suidkus toe  . . . toe  ons           

.                                hieroor begin praat het.  Ons het op die rotse gesit en na die see          

.                                gekyk, hoe die branders oor die rotse spoel . . .  

                                DOOF UIT 

                                 SEE-GELUIDE, VERDOOF AS DEULOPENDE A/G 

BUITE-AKOESTIEK 

2. JORDAAN:           Dit voel of mens sommer so vir ewig hier kan sit en net na die                            

.                                branders kan kyk.  Dis so rustig . . .  Net ons  twee . . . 

3.  LINDA:                Ja, (SKALKS), maar dink jy nie dit sal ook lekker wees as ons                                      

.                               DRIE was nie? 

4. JORDAAN:         Nou wie op aarde sou jy wou saamnooi? 

5. LINDA:                Nee, jong, nie saamNOOI nie, saamBRING, soos . . . soos ‘n  babatjie. 

6. JORDAAN:         Bedoel jy . . . bedoel jy  ons twee se babatjie? 

7. LINDA:               Ja, dis presies wat ek bedoel.  Ons is al meer as sewe jaar         .           

.                             getroud en ek dink, ek dink dis nou tyd. 
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1. JORDAAN:        Maar Linda, ons het mos al vantevore hieroor gepraat en jy het toe tog          

.                              saamgestem dat  . . . 

2.  LINDA:              Ja, ,ja, jy’s reg.  Ek het ook gedink ons moet wag.  Maar nou’t  ons            

.                              lank genoeg gewag.  Ek dink ons is nou gereed daarvoor.  Jy sal ‘n         

.                              lieflike pa wees.  Jy’s saggeaard en geduldig en . . .                               

3. JORDAAN:         Wag, miskien het ek my dan nog nie vantevore duidelik genoeg               

.                              uitgdruk  nie.  Hoor nou mooi, Linda. Ek gaan nie nou ‘n kind hê nie,          

.                              ook  nie  later nie.  Nooit nie. 

4. LINDA:               Maar Niek, dis tog net normaal om ‘n gesin te wil hê.  Ek wil tog                                           

.                              ook voel hoe dit is om ‘n kindjie van my eie te hê, om ‘n ma te wees . . . 

 5.  JORDAAN:        Jy kan tog nie net aan jouself dink nie,  Linda.  Wat van die kind?        

.                                Wil jy werklik ‘n weerlose kind uitlewer aan hierdie wêreld waarin                                                                  

.                                ons lewe? 

6. LINDA:                Asseblief, Niek, (PLEITEND)  moet nie altyd net die donker kant sien        

.                               nie.    Hoekom sal ons kind nou juis iets oorkom?  Hoekom is dit nie         

.                                moontlik dat ons ‘n gewone gelukkige gesin kan wees nie? 

7.  JORDAAN:         Omdat ek doodeenvoudig nie bereid is om daardie                                                                                

.                                verantwoordelikheid te aanvaar nie.  Omdat die risiko te groot is.        

.                                 Dis waarom! 

9.  LINDA:                Maar nou’s jy irrasioneel!  As almal so dink, wat dink jy sal dan                     

.                                gebeur?  Jy is verkeerd!.  Hoekom gee jy ons nie ‘n kans nie? 
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                                 DOOF UIT 

1.  JORDAAN:           Linda was later in trane.  Maar ek kon nie toegee nie. 

2.  SIELKUNDIGE:    Hoekom nie? 

3.  JORDAAN:          Omdat ek weet.  Omdat ek weet dis onmoontlik om ‘n kind heeldag              

.                                 op te pas, omdat ek weet dat kinders hulleself nie kan  beskerm nie.             

.                                 Omdat ek weet hoe dit is om . . .  om . . . ‘n   hulpelose slagoffer te                 

.                                 wees.  (MET KLEM) Ek weet. 

4. SIELKUNDIGE:     En daarna?  Het Linda dit so aanvaar? 

5. JORDAAN:            Nee.  Ons hele vakansie was bederf.  ‘n Paar keer kon ek sien                                           

.                                 Linda het gehuil.  Maar ons het nie weer daaroor gepraat nie.  Sy         

.                                was net stil. Sy’t nie meer gelag nie.  Dit was vir my vreeslik. 

6.  SIELKUNDIGE:   Dit het jou ontstel dat sy ongelukkig was? 

7.  JORDAAN:          Ja, ja natuurlik!   Maar wat kon ek doen?  Ek wou haar vashou en                 

.                                troos, maar  ek het nie geweet hoe nie.  Later . . . later het ek selfs vir        

.                                haar gesê (KREUN-SUG)  dit was moeilik, maar ek het gesê ons kan       

.                                maar vir haar ‘n  karretjie koop.  Ek weet dit klink nou miskien verspot,       

.                                maar ek  het gedink . . . ek het gedink ek as sy ry kon ek dalk agter           

.                                haar   aanry sonder dat sy my  sien, net om seker te maak sy’s veilig .  

8.  SIELKUNDIGE:   En?  Wat het sy gesê? 
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1. JORDAAN:          (ASEM IN) Sy wou dit nie hê nie.  Sy’t gesê dankie, maar sy wil nie dit          

.                                nie  meer hê nie. 

2.  SIELKUNDIGE:  Dit was seker ‘n moeilike tyd vir julle. 

3.  JORDAAN:         (ASEM IN) (ASEM UIT) Ja, ja, en skielik het die nagmerries ook weer             

.                                teruggekom.  Na al die jare het ek weer gedroom van daardie nag.               

.                               Maar nou was die drome deurmekaar.  Partykeer was dit Linda en nie         

.                               my ma nie.  En ek het net daar gestaan en gekyk en dan kyk ek af en           

.                                sien ek het nie hande nie.  My hande is weg! Arms sonder hande!                

.                                Dan het ek gegil en wakker geword.  Ek was papnat gesweet.  Linda       

.                                het my  probeer troos,  maar later het ek al hoe minder geslaap.                     

.                                Snags kon ek nie meer slaap nie.   En bedags . . .  my eetlus, ek           

.                                weet nie, maar ek kon nie eet nie.    En by die werk het ek al hoe              

.                                meer gesukkel om te konsentreer.  My gedagtes het net om en om             

.                                gegaan . . . 

4. SIELKUNDIGE:    Waaroor het jy gedink? 

5. JORDAAN:          Ek het begin twyfel.  Ek het nie geweet wat om te doen nie!  Linda                

.                               was ongelukkig en ek het nie geweet hoe om dit reg te maak.  Ek het             

.                               gedink en gedink.  Partykeer het ek gedink: wat as Linda reg is en ek       

.                               verkeerd?  Dan dink ek weer: nee, nee, dit is nie so nie!  En dan . . .       

.                               dan, ek weet nie!  

6..  SIELKUNDIGE:  Jy het nie dalk daaraan gedink om êrens te gaan hulp soek nie?  Om           

,                                met iemand hieroor te praat nie? 
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1. JORDAAN:           Nee, ek wou met niemand hieroor praat nie.  Wat is daar om te sê?             

.                                 Niemand kan my help nie.  Linda het eenkeer voorgestel dat . . .  dat        

.                                 ons miskien na ‘n berader  toe moet gaan, maar ek wou nie.  Niks       

.                                 kan tog die verlede verander nie.  Wat sal dit help? 

2.  SIELKUNDIGE:  En Linda?  Hoe het sy gereageer?  Hoe het sy gevoel? 

3.JORDAAN:           Ek weet nie.  Sy was nog net so dierbaar soos altyd.   Sy het nie weer              

.                               met my geredeneer oor ‘n baba nie.  Maar partykeer . . .  partykeer           

.                               het ek  gesien sy  sit net  en dan kon ek in haar oë sien sy’s                  

.                               ongelukkig.  Haar lag was  weg.  Ons het aangegaan soos vroeër,                

.                               maar dit was nie meer  dieselfde nie.  Ek weet nie mooi om dit te             

.                               beskryf nie ,maar dit was net nie meer dieselfde nie. 

4. SIELKUNDIGE:   En? 

5. JORDAAN:         Ek het gehoop dat dit sou oorgaan, dat tyd dit reg sou maak.    Maar       

.                              die teenoorgestelde het gebeur.  Een aand . . . een aand  het Linda            

.                              skielik gesê dat sy met my moes praat.  Sy het gesê dat  ek moet sit.         

.                               Daar is iets wat sy my moes vertel . . .    

                                DOOF UIT 

6. LINDA:                Daar’s iets wat ek jou moet vertel. 

7. JORDAAN:          Ja? 

8. LINDA:                Ek was dokter toe vandag. 
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1. JORDAAN:          Wat makeer? Is jy siek?  Hoekom het jy nie vir my gesê nie? 

2.  LINDA:               Ek is nie siek nie.  Om die waarheid te sê die dokter sê my                           

.                              gesondheid is uitstekend. 

3. JORDAAN:         Nou wat soek jy dan by ‘n dokter?  Hoekom gaan jy dan dokter                                            

.                              toe? 

4.  LINDA:               (ASEM IN) (SAG) Omdat . . .  omdat ons . . .  ek ‘n baba verwag.  Dis                

.                               hoekom. 

5. JORDAAN:         (HEFTIG) Maar dit kan mos nie.  Dit mag mos nie.  Jy wèèt. 

6.   LINDA:              Ek weet hoe jy voel.  Maar ek het gedink . . .  gedink as jy eers                                         

.                               jou eie baba in jou arms hou . . .  dat dit sal verander. 

7. JORDAAN:          Wel, jy’s verkeerd.  Niks sal dit verander nie.  Ek wil nie ‘n kind                                               

.                               hê nie!  En jy het dit geweet, maar nogtans . . . nogtans . . . 

8.  LINDA:                Niek, ek smeek jou, gee dit ‘n kans!  Laat ons probeer . . . 

9. JORDAAN:          Probeer?  En as dit nie werk nie?  Wat dan?  Dan draai ons die                                        

.                                horlosie terug?  Nee, Linda, ek is jammer, maar dit kan nie. 

10. LINDA:                Hoekom nie?  Verduidelik net aan my.  Ek verstaan nie! 

11. JORDAAN:         Daar is niks om te verduidelik nie.  Dis eenvoudig.  Ek sal more                                          

.                                die kliniek bel en alles reël.  Daar is geen manier dat jy hierdie  baba         

.                                sal hê nie.  En dis finaal. 
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1. LINDA:                 Maar Niek, dis ‘n lewetjie.  Dis ons baba!  Mens kan nie mos sommer,        

.                                sommer  . . . 

2. JORDAAN:           Ek is jammer,  Linda, maar dit kan nie anders nie Jy het goed        .           

.                                geweet dat ek so sal voel.  Maar nogtans het jy jou nie daaraan                        

.                                gesteur nie. 

3. LINDA:                 Dis nie waar nie, Niek, en jy weet dit.  Ek hèt my gesteur aan hoe jy          

.                               voel.  Ek het my bes probeer om te verstaan, maar (SNIK) ek kon nie.          

.                               Ek kan nie verstaan hoekom nie.  Ek weet nie!  Ek weet nie! (DOOF        

.                               UIT) 

4. JORDAAN:          Daardie aand het Linda in die spaarkamer geslaap.  Die volgende              

.                               oggend het ons nie met mekaar gepraat nie.  Ons  is altwee werk toe. 

5.  SIELKUNDIGE:   En jy jy toe gereël vir . . .  vir ‘n aborsie?  Het jy toe gebel? 

6.  JORDAAN:          Ek kon nie.  Ek kon myself nie so ver kry om die kliniek te bel nie.       

.                                Ek het . . . (SUG) ek het met myself geworstel.  Sê nou dis èk                                              

.                                wat verkeerd was?  Dalk . . . dalk . . . eh . . .  ek het gedink ek sal                     

.                                huis toe gaan en aan Linda probeer verduidelik.  Haar vra om my                                                 

.                                 te help. Dalk het ek oorreageer, het ek gedink.  Maar dit was die            

.                                 skok   van die nuus.   Miskien kon ons nog iets uitwerk . . . 

7. SIELKUNDIGE:    En het jy toe?  Het jy toe vir Linda verduidelik? 

8. JORDAAN:          Ek wou.  (ANGSTIG) Maar sy was nie by die huis nie.  Ek het orals         

.                               gekyk,  maar ek kon haar nie kry nie.  En toe sien ek die briefie . . .  
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1.  SIELKUNDIGE:  Die briefie? 

2. JORDAAN:         Ja, dit het op die tafel gelê.  Ek het dit begin lees en dit het gevoel                                            

.                              ek gaan mal word. 

3. SIELKUNDIGE : (SAG)  Wat het in die briefie gestaan? 

7.  JORDAAN:         Sy’t gesê sy gaan na haar suster toe.  Sy’t gesê . . .  gesê . . . sy                                     

.                               gaan weg, want as ek haar dwing om te kies  . . .   

                                 KRUISDOOF 

8.  LINDA:               . . . as jy my gaan dwing om te kies tussen jou en die  baba, kan ek nie      

.                              anders nie.  Jy weet dat ek jou lief het, Niek,  maar nie lief genoeg om      

.                              my kind daarvoor op te offer nie.  Hierdie  baba is vir my belangriker         

.                              as my lewe. (POUSE)  Vandat ons  getroud is, het ek probeer  om jou         

.                              te verstaan.  Maar daar was  altyd meer vrae as antwoorde.  Omdat          

.                              ek jou lief het, het ek dit so  aanvaar.  Hierdie keer is dit anders.                       

.                              Hierdie keer kan ek dit nie  aanvaar nie. (POUSE)  Ek is jammmer dat         

.                              dit so moes eindig.  Ek  sou dit graag anders wou gehad het, maar           

.                              nou kan dit nie..   

                               DOOF UIT 
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1. JORDAAN:        Toe ek dit lees, het dit vir my gevoel ek gaan dood.  Ek kon nie       .                                            

.                              asem kry nie.  (PANIEKERIG) Ek het nie geweet wat om te doen nie.          

.                              Ek het net geweet ek kan nie sonder Linda nie.  Sonder haar is ek        

.                              heeltemal alleen!  Ek kon nie sonder haar leef nie.  Ek het haar kaste      

.                              oopgepluk.  Haar klere was weg.  Linda was weg.  Ek moes haar                   

.                              terugkry.  Liewe Vader,   ek moet haar terugkry. 

2.  SIELKUNDIGE:  Wat het jy gedoen? 

3. JORDAAN:         Ek het geweet sy sou met die trein ry.  En die trein vertrek half sewe.              

.                              (HALF HISTERIES)  Ek moet haar keer.  My sleutels . . .   waar is my             

.                               sleutels?  Ek moet stasie toe.  Ek moet haar keer . . .  Ek kry nie asem        

.                              nie . . . help! (ASEM IN)  Ek kry nie asem nie! 

4.  SIELKUNDIGE:  (KALMEREND) Toemaar, toemaar. 

5.  JORDAAN:         (EFFENS KALMER)  (TREK ASEM OP) Ek het soos ‘n mal ding                                            

.                               stasie toe gery.  Ek’s laat!  (DRINGEND) Ek moet betyds wees.  Ek         

.                               het dubbel geparkeer en die kar net daar gelos. (HAAL HARD ASEM)            

.                               Ek het die stasie ingehardloop.  

                               GEROESEMOES: STASIEGELUIDE  DOOF IN AS AGTERGROND                

.                               SOOS JORDAAN NADERKOM   

6. JORDAAN:        Daar staan die trein nog.  Kyk, daar staam die trein nog.  Daar was         

.                             mense.  Baie mense.  (HAAL HARD ASEM )  Ek het hulle weggestamp.         

.                             Ek roep!  (ROEP) Linda, wag!  Wag!  Maar die trein het begin beweeg.   
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                              FLUIT VAN TREIN  

 

1. JORDAAN:       Ek roep: Linda!  Maar die trein begin ry.  Ek hardloop en ek roep:  Linda!                

.                            Linda!  Maar sy hoor my nie.  (HAAL HORTEND ASEM)  Daar is te veel      

.                            mense.  Ek probeer  verbykom, maar ek  val.  Ek probeer opstaan en ek       

.                            roep.  Ek roep  vir  Linda.  Die mense kyk vir my.  Hulle LAG.  Hulle lag         

.                            vir my oor ek geval het en oor ek roep.  Hulle lag vir my.  Hulle mag nie      

.                            lag nie.  Linda, wag  vir my!  Die trein ry en die mense lag. (ASEM            

.                            HARD IN)  Linda is weg en hulle lag daaroor.  Hulle het vir my ma ook          

.                            gelag.  Toe het hulle ook gelag.  (HALF HISTERIES) Julle mag nie lag          

.                            nie.  Ek haal my pistool uit en skree:  Julle mag nie lag nie! En ek skiet!  

                             PISTOOLSKOOT  

2.  .JORDAAN:  En ek skiet!                        

                               NOG SKOTE, GESKREE OP DIE AGTERGROND 

3.  JORDAAN:  Maar nou lag hulle nie meer nie!  Ek skiet en ek skiet!  Nou lag hulle nie        

.                        meer nie!  Nou lag  EK.  (HISTERIESE LAG-HUIL)  Kyk,  ek lag!  Ek lag              

.                        weer!     Ek LAG (HISTERIESE LAG GAAN OOR IN HUIL)(ASEM DIEP         

.                        IN, BEGIN HUIL-SING) Siembamba (ASEM IN)  mama se kindjie,                  

.                        siembamba (ASEM IN, SUG) draai sy nek om, gooi hom in die sloot.          

.                       (HARDER, MET KLEM) Trap op sy kop dan is hy  .(ASEM-SNIK)  DOOD! 

                         PANFLUITMUSIEK:  “SIEMBAMBA”  DOOF IN 
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