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SWANE (TYD:Era-2000, Geskryf in 2004) 

Speel af oor 'n middag en aand in 'n groot stad in 'n tyd van die eie ek en selfverheffing. 
Kinders word te midde van die grootste inligtingsontploffing van alle eeue, te vroeg en te 
drasties ryp gedruk en uitgelewer aan die donker kant van menswees. Karakters en gebeure 
in die drama is fiktief, hoewel toenemende dwelmmisbruik, depressie en selfmoord onder 
kinders en tieners dag vir dag die hoofopskrifte van koerante haal. Vraag is, wie is die 
skuldiges? 
 
Or have we eaten on the insane root that takes the reason prisoner? 
Shakespare         Macbeth (1606) 
 
KARAKTERS 
ANNA        Die moeder (42) 
NINA         Die dogter (18) 
KARA        Die vriendin (36) 
MAXINE       Die toeskouer (52) 
DOUW       Die man (56) 
(Geboortedatums van hoofkarakters bygevoeg om tyd (2004) in perspektief te plaas) 
 
1: ANNA KRAUSE (42,gebore Januarie 1962) 
 Suksesvolle beroepsvrou(uitgewer) enkelma, geskei toe Nina 'n kleuter was. Sy moet 
 hard werk om hulle aan die lewe te hou omdat haar man alle bande met hulle  
 verbreek het. Sy staan alleen omdat haar ouers oorlede is en sy hul enigste kind was; 
 kollegas by die werk is soos familie. Sy is 'n verantwoordelike ouer met 'n oopkop- 
 benadering, wil meer maat wees as ma. Maar omdat sy die broodwinner is en lang ure 
 werk, sien sy nie alles raak wat onder haar neus gebeur nie. Sy neem nie Nina se 
 depressie ernstig genoeg op nie, glo dis van verbygaande aard. Dis vir haar makliker 
 as dit goed gaan. Sy wil alles gou regruk en slaag daarin tot die tragedie tref. Sy het 'n 
 los verhouding met Douw. 
 
2: NINA KRAUSE (18, gebore April 1986) 
 Alleenkind. 'n Sensitiewe, slim, talentvolle dogter op die drumpel van seksuele 
 ontwaking. Selfstandig omdat sy dikwels alleen is, wonder oor haar pa. Soek liefde en 
 aandag van 'n vaderfiguur. Haar behoefte word deur Douw uitgebuit en hul vriendskap 
 ontaard in 'n fisieke verhouding. Haar depressie wat as gewone tieneropstandigheid 
 afgemaak is, word eers in graad elf gediagnoseer. Sy kry behandeling, maar besluit om 
 haar pille te staak met katastrofiese gevolge, aangesien haar verhouding met Douw 
 juis in hierdie tyd vir haar te veel word.  
 
3: KARA (36) 
 Kollega en vriendin van Anna (redakteur en taalversorger by die uitgewer) Ongetroud 
 ná fiasko van verlowing. Haar pa is twee jaar gelede oorlede, sy bly by haar ma. Kom 
 oor as simpatieke, liefdevolle persoon wat probeer verstaan. Sy help met die pers- 
 klaarmaak van Nina se gedigte wat deur Douw goedgekeur is vir publikasie en het 
 insig in die volledige manuskrip. Deur Nina se gedigte kom sy agter wat tussen die kind 
 en Douw aan die gang is. Sy bly stil tot die tragedie tref. Miskien is sy heimlik verlief op 
 Douw en jaloers op Nina, maar sy is nie 'n wraakgierige soort persoon nie. Sy het 
 getwyfel, maar besluit om met die waarheid uit te kom.  
 



4: MAXINE (48)   
 Senior kollega by Anna se werk, oud-onderwyseres wat uitgewer word, eiegeregtige 
 persoon wat skrywers en taalversorgers terroriseer, in haar eie oë altyd die regte 
 antwoord het, gevoelloos met kommentaar oor alles en almal. Is getroud en het nie 
 kinders nie, maar weet natuurlik alles van kinders en kinderopvoeding.  
 
5: DOUW WILLEMSE (56, gebore April 1948) 
 Was getroud, geskei nadat sy buite-egtelike verhoudings een na die ander op die 
 lappe kom. Hy is bestuurder van die uitgewery, intelligent met kennis van sy vak, 
 maar gefrustreerd omdat hy eerder sou wou skryf, het 'n redelik siniese lewensuitkyk, 
 op die oog af hulpvaardig, as vriend betrokke by Anna en Nina. Hy soek bewondering   
 by die vroulike geslag en buit Nina se afhanklikheid aan goedkeuring uit. Sy skryf 
 gedigte wat hy te lese kry en dan vir pulikasie aanvaar. Hy het 'n ernstige 
 drankprobleem.  
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Ek is 'n wit bootjie alleen op 
'n breë sonnige rivier naby 
Simondium . . . en stadig glip 
ek van daardie syagtige geluid 
weg, drywe ek af op hierdie  
louwarm goue gety, deur in  
'n wye oop land 
 
Ingrid Jonker – End (opgeneem in Versamelde Werke, PERSKOR - 1975 
 

VIVALDI/VIER SEISOENE/CONCERTO IN E 'LENTE' ALLEGRO/KRY 

PLEK VIR AANKONDIGING/HOU MUSIEK SAG ONDER VOLGENDE 

1: ANNA:  (LEES VOOR VIR KLEIN NINA/LIG&VROLIK) Toe die 

   lente aanbreek en die ys smelt en die boer die skuur se 

   deure wyd oopmaak om al die diere los te laat, waggel 

die watervoëls af dam toe; die makoue, die eende en die 

   ganse, almal reguit op pad water toe. Die lelike eendjie 

staan onseker op die drumpel en kyk hoe haar boeties 

en sussies vrolik agter hul eende-ma aanstap. 

   Sy het die hele winter in die hoek van die skuur 

weggekruip  en net uitgekom om te eet en te drink, bang 

sy word weer bevlieg en gepik omdat sy anders is.  

   Voor haar lê die plaaswerf in die son en bak. Dit is 'n 

   onbekende ander soort wêreld vol kleure en klanke wat 

sy lankal vergeet het. Agter haar hoor sy die 

plaaswerkers met hul stewels en skopgrawe besig om 

strooi bymekaar te  hark. Hulle is vandag nie baie 

geduldig nie.  
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   ''Komaan!'' bulder die boer en gee die eendjie 'n stootjie 

met sy voet. ''Dis lente!''  

   Dit kan ek ook sien, dink die eendjie. Die blare en 

bloeisels is net so liggroen en pienk en die dam net so 

blou soos Mamma-eend belowe het.  

   Sy gee een treetjie versigtig vorentoe en maak 

onmiddellik weer twee vinnige sprongetjies na agtertoe. 

   ''Ek is bang! Ek is bang . . . Ma!! Mamma! Die dam is te 

   ver. Die wêreld is te groot! Wag vir my . . . . !''  

MUSIEK HARDER/WORD VERSWELG DEUR GROND WAT MET 

 LAAIGRAAF UIT BAK GESKEP EN IN LEË SWAMBAD GEGOOI 

WORD/PLEK: BUITE VOORSTEDELIKE TUIN EN HELDER DAG/ 

HOU PAAR TELLINGS VOOR DOUW PRAAT. 

1: DOUW:  (NABY/HARD/OOR LAWAAI) Toe huur jy 'n laaigraaf! 

2:  ANNA:  (LANGS HOM/OOR LAWAAI) Ja, Douw. 

3: DOUW:  Waar kry jy die mense? 

4: ANNA:  Dis 'n swembadmaatskappy, hulle grawe gewoonlik gate 

   om swembaddens te bou. 

5: DOUW:  Die keer gooi hulle hom toe. Kos seker 'n plaas se prys, 

   daai vrag sand én die laaigraaf? 

6: ANNA:  Dis geld wat ek vir Nina opsygesit het . . . vir haar studies 

   Ek wil nie heeldag hoor hoe mense skopgrawe sand in 'n 

   gat gooi nie . . . Ek wil hê hulle moet klaarmaak  . . . dat  

   dit kan verbykom. 

7: DOUW:  Jy hoef nie heeldag hier te bly nie. 
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1: ANNA:  Ek wil seker maak dat dit deeglik gedoen word. 

2: DOUW:  Daar's 'n stuk van die tuinmuur uitgebreek! Wie gaan  

   dit herstel? 

3: ANNA:  Ek sal iemand kry. 

4: DOUW:  Dis dié spul . . . hulle het dit omgestamp. 

5: ANNA:  Hulle werk vinnig. Dis al wat saak maak. 

6: DOUW:  Sand waai die tuin vol . . . die stof is te erg. 

7: ANNA:  Gaan jy solank in. 

8: DOUW:  (SUG/MEER SIMPATIEK) Dis so goed jy staan en kyk 

   hoe hulle die graf toegooi. 

9: ANNA:  Dit het ek ook gedoen, tot die laaste kluit. 

LAAIGRAAF KOM TOT STILSTAND/LUIER 'N RUK  

10: DOUW:  Anna. 

11: ANNA:  (INGEDAGTE) Hn . . . ? 

12: DOUW:  Jy maak dit moeilik, spaar jouself hierdie eindelose 

   herhalings. 

13:  ANNA:  Oranje plastiekvlerkies. 

14: DOUW:  Wat? 

15: ANNA:  Sy't sulke opblaasvlerkies gehad . . . oranje. Ek sien 

haar met haar vlerkies, spartel en skop en water-slaan . 

. . Sy was 'n lewenslustige kleuter. 

16: DOUW:  Jy dink te ver terug. 

17: ANNA:  Kan jy glo . . . ek wonder skielik, sou dit haar gekeer het 

as sy hulle aangehad het in plaas van daai  . . . 

verspotte wit veertjies. 
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1: DOUW:  Kom in. 

2: ANNA:  Gaan jy. 

3: DOUW:  (SUG) Ek maak solank vir jou 'n koppie tee. 

4: ANNA:  Ek het my hande vol gehad om hulle vas te werk – 

presies een sentimeter uitmekaar, maar juffrou Hopkins 

het gesê en as juffrou Hopkins gesê het . . . ! 

5: DOUW:  Wil jy liewer 'n dop hê? 

6: ANNA:  Ek was altyd toegegooi onder die werk, maar as my kind  

   my iets vra, was ek daar . . . snags gesit as dit moet. 

   (SEER) Toe . . . kies sy . . . die balletrokkie. 

LAAIGRAAF KOM MET MENIG AAN DIE GANG/GRAWE GROND BYME- 

KAAR EN LAAT VAL/KRUISDOOF MET NAAIMASJIEN WAT STIK/ NAG 

MET KRIEKE/TYD & PLEK: VAN DAG NA NAG & BUITE NA BINNE/ 

KLOPPIE AAN OOP DEUR. 

7: NINA:  (EFFE WEG) Hai.   

8:  ANNA:  (NABY/HALF VERBAAS, MAAR GAAF) Nina, slaap jy 

nie? 

9: NINA:  (KOM NADER/GEMAKLIK/LIG) Is Ma nog nie klaar nie? 

10: ANNA:  (BESIG) Die skrywer moet sy bladproewe môre kry, ek  

   moes dit afhandel terwyl my kop nog helder is voor ek 

by die naaldwerk uitkom. 

11: NINA:  Ma se kop moet helder wees vir ''die naaldwerk'' ook! 

12: ANNA:  Nie soveel nie. 

13: NINA:  Is Ma se skrywer erger as my balletjuffrou? 

NAAIMASJIEN KOM TOT STILSTAND 
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1: ANNA:  Ek is nie bang vir jou balletjuffrou nie. Gee seblief aan 

die skêr. 

2: NINA:  Waar? 

3: ANNA:  Voor jou. Ek is bang vir die skrywer. 

GEE SKÊR AAN    Dankie.  

4: NINA:  Kan Ma ooit sien waar om te werk? 

5: ANNA:  Min of meer. 

SKÊR KNIP RAFELS AF/KNIP-KNIP  Douw maak my dood as ons hom 

   verloor oor swak proefleeswerk. 

6: NINA:  Ma moet nou net nie my rok gaan opmors nie! 

7: ANNA:  Die dat ek die rygwerk met rooi garing gedoen het. Het 

jy al geslaap? 

SIT SKÊR NEER 

8: NINA:  Ja . . . maar toe hoor ek die masjien. 

9: ANNA:  Het ek jou wakker gemaak? 

10: NINA:  Ek weet nie of dit Ma was nie . . . Miskien was dit my 

   droom. 

NAAIMASJIEN BEGIN WEER 

11: ANNA:  En toe . . . Wat droom jy? 

12: NINA:  Ek droom ek gaan dood en ek gaan hemel toe. 

13: ANNA:  Happy endings! Hoe lyk dit daar? 

14: NINA:  (LAGGIE) Dit was somer . . . Die hele hemel was vol 

   wit madeliefies. 

NAAIMASJIEN STIL 

15: ANNA:  Die lug? 
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1: NINA:  Nee, die hemel . . . by liewe Jesus. 

2: ANNA:  Was Hy ook daar? 

3: NINA:  Onder 'n afdak van sulke goudgeel strooi . . . in sy lang 

rok nes die Kinderbybel-prentjies. 

ROK UIT ONDER MASJIENNAALD/VAT SKÊR/KNIP RAFELS 

4: ANNA:  Nie soos hulle by die jeugkerk sê – cool met jeans en 'n 

   Love is-T-shirt nie? 

5: NINA:  Hy was cool genoeg in sy rok. 

6: ANNA:  En jy . . . wat het jy aangehad? 

7: NINA:  Daai balletrok. SIT SKÊR HARD NEER 

8: ANNA:  (SKOK) Nee, Nina! Jy gee my hoendervleis. 

9: NINA:  Hy het my in my oë gekyk, so . . . Kyk vir my. 

10: ANNA:  (DOEN DIT) Ja . . . ? En wat sê Hy toe? 

11: NINA:  Niks. Hy't geglimlag. 

12: ANNA:  Verder? 

13: NINA:  Verder het Hy gestraal van vrede, kalmte . . . en krag. 

14: ANNA:  Ek wens ek was ook daar. 

15: NINA:  Sorry! Ek kan nie onthou of ek Ma gesien het nie. Daar 

   was ander mense, maar dit het gevoel of Hy net vir my 

kyk. 

16: ANNA:  Was jy skaam? 

17: NINA:  Nie eens oor my rok nie! 

18: ANNA:  Seker bietjie onvanpas vir die hemel. 

19: NINA:  Mense kom daar aan nes hulle is. My rok was uitmekaar 

   geskeur en papsopnat . . . met sulke rooi vlekke bloed. 
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1: ANNA:  Nat en bloederig? Hoekom? 

2: NINA:  Van die vreeslike vloed, die water het alles weggespoel. 

   Ons was by die skool, almal het gehardloop en geskree 

en probeer wegkom, maar die water sleep alles saam.  

3: ANNA:  Dis daai ellendige kataklismiese fliek wat ons verlede 

week gaan sien het. 

4: NINA:  Miskien . . . Maar dit was nie so erg nie . . . Water is gou 

   om jou dood te maak . . . Ek het net gevoel hoe gaan ek 

   onder en my asem slaan weg. Die volgende oomblik 

staan ek in die hemel. 

5: ANNA:  Sopnat. 

6: NINA:  Die engele het vir ons klere gebring. Toe ek weer sien, 

staan ons almal daar – spierwitskoon.  

7:  ANNA:  En toe? 

8: NINA:  Toe sing ons. 

9: ANNA:  Logies . . . Dis wat ons eendag in die hemel sal doen . . . 

   Sing. 

10: NINA:  Kan Ma glo! Die traporreltjie wat Ma by Ouma geërf het, 

staan net daar in die hoek, maar niemand kon hom 

speel nie.  

11: ANNA:  Wat van jou? 

12: NINA:  Ek wou my hand opsteek. Toe sê Jesus ons moet net 

   bietjie wag die orrelis is op pad. 

13: ANNA:  (LAGGIE) Goeiste! Hy was nog nie dood nie! 

SKUD DIE BALLETROKKIE UIT 
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1: NINA:  Weird . . . Dis die eerste gedagte wat my strike toe ek  

   wakker word. 

2: ANNA:  Wil jy aanpas? 

3: NINA:  Nou! Die tyd van die nag! 

4: ANNA:  Terwyl jy uit die hemel opgewek is. 

5: NINA:   Dit was die lekkerste feeling . . . Ek sou graag daar wou 

bly.  

6: ANNA:    Trek gou uit, dan pas jy aan  . . . Ek moet nog die vere  

     aanwerk. 

7: NINA:   Dis nie so heavy om dood te gaan nie. (HERHAAL) 

DOOF BINNE NA BUITE/NAG NA DAG/DREUNING VAN LAAIGRAAF/ 

HOU RUK/GOOI SKUIFDEUR TOE/BINNE  

8: DOUW:   (SIT EN BRANDEWYN DRINK) Tee is gemaak. 

9: ANNA:  (HUIL) Dan . . . kie . . . skies . . . Ek kan nie ophou nie. 

10: DOUW:   Kom . . . Kom sit hier by my. 

11: ANNIE:  (GAAN SIT SNUIWEND) Kyk hoe lyk my snesie. 

SIT SY GLAS NEER OP KOFFIETAFEL VOOR HOM 

12: DOUW:  (HAAL UIT) Sakdoek . . . so skoon soos hy kan wees.  

13: ANNA:  (VAT SAKDOEK/LAGGIE IN TRANE) Dankie . . .  

   Skies my neus. 

14: DOUW:  Be my guest. 

15: ANNA:  (BLAAS HAAR NEUS) Net wanneer ek dink dis verby,  

   dan kom dit weer, daai aaklige oggend . . . my kind in 

die swembad. Jy moet asseblief nie eens probeer dink 

dat ek dit ooit gaan vergeet nie! 
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1: DOUW:  Ja . . . is te verstane . . .  Sy is jou kind. 

2: ANNA:  Ek het  . . . tien jaar gelede 'n vrou ontmoet . . . by die 

bekendstellingsfunksie van ''My kind is dood''. 

TEL DRANKIE OP 

3: DOUW:  (NEEM SLUK) Gaan voort. 

4: ANNA:  Sy was twee-en-sewentig. Ek onthou dit spesifiek. 

5:     DOUW:      Maak haar nou min of meer twee-en-tagtig. 
 
6: ANNA:  Haar seun het homself geskiet toe hy vier-en-twintig was 

omdat hy 'n uitval met sy meisie gehad het, nogal op 

haar verjaardagpartytjie . . .  Hy't  omgedraai en 

weggestap, sy pistool uit sy kar se paneelkissie gaan 

haal en geskiet.  

7: DOUW:  Dit was nie baie mooi van hom nie.  

8: ANNA:  Sy ma was in haar veertigs toe dit gebeur het. Dertig 

jaar lank, het sy gesê, skrik sy steeds in die middel van 

die nag wakker van die klop aan die deur, sy hoor dit, 

haar hart trek inmekaar van angs, sy spring regop en 

wag vir die tyding.  

9: DOUW:  Verbeelding. 

10: ANNA:    Nee, pyn. Dit gaan nie weg nie, dit word erger.  

11: DOUW:    Sy laai natuurlik die skuld op die meisie. 

12: ANNA:    As sy nie flankeer het nie, het hy nog geleef. 

13: DOUW:    Mense wat hulself wil doodmaak, doen dit een of ander 

     tyd. Die rede maak geen verskil nie.  
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SIT SY DRANKGLAS NEER/TEL BOTTEL OP/SKROEF OOP/GOOI/ TEL 

COKEBOTTEL OP/MAAK OOP/GOOI KLAAR/DAN  

1: DOUW:    Skies . . . Jou tee. 

TEL TEEPOT OP/SKINK Ek hou by dié, as jy nie omgee nie. 

2: ANNA:    Jy hoef nie my toestemming te vra nie. 

3: DOUW:    Dis jou brandewyn en jou coke.    

4: ANNA:    Ek het lankal opgehou om om te gee wat jy drink. 

HY SKUIF KOPPIE OOR NA HAAR  Dankie. 

5: DOUW:    Melk en suiker? 

6: ANNA:    Seblief. 

TREK WEER KOPPIE NADER EN GOOI MELK IN  

7: DOUW:    Blertsie melk, een en 'n halwe suiker. 

SUIKER INGOOI EN ROER SOOS HY PRAAT  Jy het so pas die waarde van 

     jou eiendom met minstens R 30 000 verlaag. Sal ons 

     drink  daarop. TEL SY GLAS OP Cheers!. 

8: ANNA:    (MOEG) Ja, Douw . . . Cheers. 

TEL KOPPIE VAN PIERING AF 

9: DOUW:    Jy't 'n fout gemaak. 

SIT KOPPIE TERUG OP PIERING 

10: ANNA:      Dis myne, ek kan daarmee maak wat ek wil. 

11: DOUW:    Dit was 'n blerrie nice swembad. 

12: ANNA:    Dit was 'n vanggat. 

13: DOUW:    Lyk nou soos droogte. 

14: ANNA:    Ek gaan gras plant, dat die gras daaroor groei. 
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LIGTE EGGO VIR NINA 

1:    NINA:    Madeliefies  . . . Die hemel is vol spierwit madeliefies. 

     (HAAR LAGGIE BLY AGTER)     

2:    ANNA:    En wit madeliefies. 

LIGTE EGGO VIR NINA 

3:    NINA:  (VROLIK) 'n Afdak ook – een wat met goudgeel strooi 

gedek is.  

4:    DOUW:  En 'n lapa met 'n afdak. 

5:    ANNA:  Hoe weet jy van die lapa? 

6:    DOUW:  Dis Nina se droom. 

7:    ANNA:  Het sy jou ook vertel? 

8:    DOUW:  Jy wil die swembad toegooi om te vergeet, dan plant jy 

madeliefies en bou 'n lapa om te onthou.  

9:    ANNA:  Douw, my kind het in die middel van 'n wintersnag in die  

swembad geklim en haar polse gesny . . . Solank die 

swembad bly, sien ek haar soos . . . ek haar gekry het. 

STOOTSKRAPER BEDAAR BUITE/SKOPGRAAF EN VRAGMOTOR RY 

OM HUIS EN WEG   

10: DOUW:  (TENTATIEF) En . . . Sê nou, jy ontdek nog dinge wat jy 

nie wil sien nie.  

11: ANNA:  Miskien selfs eendag die waarheid. 

LIGTE EGGO/VIR NINA 

12: NINA:  (LIG) But . . . Keep this day a secret.  

13: DOUW:  Kinders het geheime. Hoekom het sy haar dagboeke 

verbrand?  
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1: NINA:  (ERNSTIG) I know now you want me to keep this day a 

secret and I will until night do us part. 

2: DOUW:  Mense het geheime, kinders ook. 

3: NINA:  (SNIK IN STEM) Ek het dit neergeskryf. Ek het . . . en so 

what! Omdat . . . Ek hou daarvan om te skryf. 

4: ANNA:  Al wat ek oorhet, is haar gedigte, dit sê niks. Net dat sy 

soms depressief was. 

HY SIT LEË GLAS OP DIE TAFEL  

5: DOUW:  Jou swembadtoegooiers is klaar. Kom jy môre werk toe? 

Kara is toegegooi – min of meer soos jou swembad. 

6: ANNA:  Ek het belowe as hulle vandag klaarmaak. 

7: DOUW:  Sien jou dan, anders bring ek môre-aand vir jou drie 

stelle bladproewe (POUSE) Anna  . . . hoor jy? 

8: ANNA:  Ja . . . ek hoor. 

9: DOUW:  Die lewe moet aangaan. Ek het 'n uitgewery om te 

bestuur en jy het 'n sleutelpos. Jy moet terugkom. Vra ek 

te veel? 

TELEFOON LUI VERDER IN HUIS 

10: ANNA:  Nee, Douw, en ek beskou dit as 'n mosie van vertoue, 

nie as straf nie. Ek sal môre inkom, ek sal funksioneer – 

normaal, ek belowe jou. 

11: DOUW:  Antwoord jou telefooon. (BEWEEG WEG) Ek sal myself 

uitlaat 

TELEFOON HOU AAN MET LUI EN LUI EN LUI/VOORDEUR GAAN 

 VERDER TOE 
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1: ANNA:  Lui tot jou keelgat droog is, ek antwoord nie meer nie! 

Ses weke en julle laat my nie met rus nie. Julle grawe in 

my siel rond, julle ruk my hart uit, julle skeur my 

uitmekaar. Ek weet nie hoekom sy dit gedoen het nie en 

ek weet nie wat sy gedink het nie. Kry dit in julle koppe, 

ek weet nie!! Behalwe . . . Sy was depressief, dis al wat 

ek kan sê.  

DOOF IN APPLOUS IN SKOOLSAAL/HARDER EN HARDER/HOU 

2: KARA:  (KLAP OOK/NABY OOR APPLOUS) Kyk vir Nina! Sy's 

ons wenner! 

3: ANNA:  (KLAP HANDE) Sy moet nog eers haar toespraak lewer.  

APPLOUS SAGTER EN RAFEL UIT 

4: KARA:     Glimlag sy van oor tot oor. Ek kan nie glo sy was laas 

kwartaal so af nie. 

5: ANNA:  Sy's my dapper muis. 

6: KARA:  Ek haal my hoed af vir julle twee. 

7: ANNA:  Dis 'n siekte, Kara, soos enige ander siekte . . . Tieners 

kry dit ook. 

8: KARA:  Sy't soveel selfvertroue, ek kan dit amper nie glo nie. 

TIK OP MIKROFOON/TOEHOORDERS BEDAAR/NINA PRAAT OOR 

 MIKROFOON/STEM KOM UIT LUIDSPREKERS  

9: NINA:  (PROJEKTEER) Hallo, almal en baie dankie! Kan almal 

my hoor!! Hal-lo-hoe! 

LAG EN GEDRUIS VAN TOEHOORDERS  Right! Haai, Ma, en Kara, ek is 

bly jy's ook hier.  
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1: NINA:  Oukei . . . Goed, nou moet ek Afrikaans praat. (KEEL 

SKOON, SY BEGIN) Ek staan vanaand voor julle, nie 

net omdat ek deurgedring het tot die eindrondte van die 

redenaars nie, dat ek hoegenaamd staan is 'n 

wonderwerk. Ek gaan eerlik wees: Daar is niemand vir 

wie ek moet wegkruip nie, die meeste van julle weet 

waar ek die afgelope tyd was . . . en vir die wat nie weet 

nie . . . Ek was 'n maand gelede vir ses weke in 'n kliniek 

vir mense wat sielkundig siek is. Ek gaan en ek kan met 

julle praat oor een van die algemeenste siektes van die 

dag, die siekte waarvan Leonard Cohen reeds gesê het 

en ek haal aan: ''The term clinical depression finds its 

way into too many conversations these days. One has a 

sense that a catastrophe has occurred in the psychic 

landscape.'' 

   Dit was al in 1988. Ek was twee jaar oud, ek het nooit 

ooit een van daai ''conversations'' gehoor nie, maar ek 

weet, ek kan julle eerstehands vertel hoe daai 

katastrofiese landskap lyk. 

   Dis aaklig eenders. Geen kleur, geen vorm, geen reuk, 

geen gevoel nie. Dit slaan jou neer, dit maak jou arms 

swaar. Jou hande wil nie die lepel optel om 'n skeppie 

kos in jou mond te steek nie, wat nog te sê 'n bladsy in 

'n boek omblaai. As iemand anders vir jou blaai, sien jy 

niks behalwe die bladsy wat soos 'n veer omval  . . .   
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   en die volgende bladsy, en die volgende een. Stemme 

en geluide vloei inmekaar, jy loop nie, jy dryf soos 'n 

skim, jy haal swaar asem, soos siek mense doen, tot die 

dood toe siek mense. 

1: KARA:  (NABY/GEDEMP) Waar haal sy alles vandaan? 

2: ANNA:  Ek weet nie. Sy wou nie hê ek moet haar toespraak 

vooraf lees nie. 

3: KARA:  Het sy nie iewers afgeskryf nie? 

4: ANNA:  Sy was daar. Ek het die tydskrif sy bladsye omgeblaai, 

ek het haar gevoer. 

5: KARA:  Anna . . . (DRUK HAAR HAND) Ek is so jammer. 

6: NINA:  Depressie is nie net 'n tydelike gevoel van 

swaarmoedigheid of swartgalligheid nie, dis 'n siekte 

soos enige ander siekte. Dit tas jou brein aan en 

veroorsaak chemiese wanbalanse. Jy het net so min 

beheer daaroor as wat jy jou hartklop kan beheer. Dit 

maak jou ongelukkig, bang, besluiteloos, moedeloos. Dit 

verander jou persoonlikheid. Dit maak jou so doodmoeg, 

jy wil nie uit die bed uit opstaan nie, dit maak jou lam, jy 

dink aan doodgaan, jy dink aan selfmoord. Jy wil nie 

meer lewe nie, jy wil jouself doodmaak om weg te kom 

van die ewigdurende moegheid, maar jy kan nie slaap 

nie. Jy staan in die nag op en raak so desperaat dat jy 

pille drink om verder te slaap, in die môre sien jy geen 

rede om op te staan nie. 
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1: NINA:  Dan kom die dag wat jy gevrees het. Hulle sleep jou na 

'n plek wat ruik na vloerpolitoer en koue kool. Die 

dokters spuit jou in, die susters staan by en maak seker 

dat jy jou pille drink, jy word gedwing om aan te trek, dis 

hel, maar geleidelik kom jy terug. Die deure gaan oop. 

Jy wil nie regtig uit nie, maar die pille werk en jy begin 

van voor, altans jy probeer, want – en ek is nie skaam 

om dit te sê nie – hierdie siekte sit soos jou vel om jou, 

soos 'n ongemaklike tweede vel. Jy raak so eensaam jy 

het nie meer vriende nie, niemand wil tog met jou gesels 

nie, want al waaroor jy kan praat is jou siekte  . . . die 

siekte wat hier binne-in jou kop vir jou sit en wag vir die 

volgende rondte. En dan . . . Skielik op 'n dag wil die 

pille nie werk nie! Jy is weer nie lus om skool toe te gaan 

nie, jy wil weer nie bad of hare was of aantrek nie. 

Waarvoor sal jy? Daar is niks om voor te lewe nie, die 

siekte trek jou af in sy moddergat, dit sleep jou op die 

bodem rond. Jy probeer, maar jy kan nie meer bid nie, jy 

weet nie waar God wegkruip nie. Jy vra jouself af: 

Hoekom doen Hy dit met my? Hoekom ek? Ek weet nie. 

Miskien is dit sodat ek vandag hier kan staan en julle 

waarsku: Bel krisislyn, die nommer is bekend. Depressie 

in nie net 'n grootmens-siekte nie, ek herhaal, dis nie net 

'n grootmens-siekte nie. Ouers, onderwysers, 

grootmense: Kry hulp, help ons en help ons betyds!   
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DOODSE STILTE VAN EEN,TWEE, DRIE TELLINGS/ DAN BARS 

APPLOUS LOS/RAAK SAGTER/FOON LUI HARD/TERUG IN ANNA 

 SE HUIS  

1: ANNA:  Sal ek die gehoorbuis optel en neerplak, of sal ek sluk 

en antwoord? GEHOORBUIS OPTEL Goeiemiddag! 

2: MAXINE:  (FILTER) Anna? Maxine! 

3: ANNA:  (MOMPEL BY HAARSELF) Gee my krag. 

4: MAXINE:  (FILTER) Pardon? 

5: ANNA:  Ek sê . . . Gee my kans . . . ek wil net die stoel 

nadertrek. 

6: MAXINE:  (FILTER) Kan jy praat? 

7: ANNA:  Net 'n oomblik!  GEHOORBUIS OP TAFEL NEERSIT 

(BY HAARSELF) Kry dit liewer nou agter die rug as 

later. STOEL NADERSLEEP/GEHOORBUIS OPTEL 

   Skies, hier is ek . . . Hoe gaan dit? 

8: MAXINE:  (FILTER) Altyd goed met my, en met jou? 

9: ANNA:  Goed dankie. 

10: MAXINE:  (FILTER) Ek hoor by Douw jy kom môre terug werk toe. 

11: ANNA:  Ek wil probeer.   

12: MAXINE:  (FILTER) My liewe mens . . . Dis nie maklik nie, is dit? 

13: ANNA:  Nee, dis nie maklik nie, maar ek kan nie die res van my 

lewe wegkruip nie. Wie gaan vir my sorg? 

14: MAXINE:  (FILTER) Ons was so bang jy verval ook in 'n depressie.  

15: ANNA:  Ek treur, ek sal nie gou ophou treur nie. 
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1: MAXINE:  (FILTER) Vanselfsprekend. Maar, soos ek laas gesê 

het, troos jou daaraan – jy is nie die enigste een nie. Die 

koerante is net so vol selfmoordberigte soos wat hulle 

vol teorieë en verklarings is – omtrent soveel soos wat 

daar dokters, sielkundiges, opvoedkundiges en filosowe 

is, elkeen met sy eie stel redes en rate. Ten minste hoef 

jy jou nie meer dáároor te bekommer nie.  

2: ANNA:  Te laat. 

3: MAXINE:  (FILTER) Ja, foeitog, ons praat Sondag weer: Braam 

reken dis wesens uit die buitenste ruim wat die internet 

infiltreer; hulle het geen gewete nie, geen geloof, geen 

god nie en hulle lok ons kinders weg, wat anders is dit 

as nuuskierigheid oor die lewe aan die ander kant? 

4: ANNA:  Miskien. 

5: MAXINE:  (FILTER) Hulle sê vir mekaar: Die wat dood is het 

aangekom en hier sit ons steeds en wonder, ek ys. 

6: ANNA:  Maxine, ek wil vanaand . . . vroeg gaan slaap. 

7: MAXINE:  (FILTER/FOETER VOORT OOR HAAR) Adriaan, dis my 

man se broer wat sy eie kerk begin het, reken dis bose 

geeste, ek sê nou nie dit was die geval met Nina nie, 

maar hy sê die Bybel is vol daarvan, hy kan vir jou teks 

gee. Die insiggewendste vir my is die verhaal van die 

varke van Gadara, toe die bose geeste van Legio, die 

kranksinnige wat tussen die grafte gebly het van hulle 

besit neem, hardloop hulle van die krans af en spring in 
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die see. Wys jou mense is baie sterker as diere, want 

Legio het soveel boosheid in hom gehad en steeds het 

hy nie sy eie lewe geneem nie. Toe sê Braam, dit 

herinner hom aan bokke, lemmings en ander diere wat 

sonder rede oor berge en dale see toe hardloop en 

eenvoudig aanhou reguit na hulle eie dood, dis of hulle 

gestuur word deur iets van buite. Walvisse weer swem 

uit strand toe.  

SIT DIE GEHOORBUIS OP DIE MIK NEER/DRUK DIT STYF VAS 

1: ANNA:  (SIS) Maxine van Rensburg, het jy in jou lewe al een 

keer na jouself geluister? Ek kan dit nie meer vat nie! 

   FOON LUI WEER Optel voor sy en Braam in hulle 4X4 

klim en kom kyk of ek flou geval het of iets.  

   GEHOORBUIS OPTEL  Maxine? 

2:  MAXINE:  (FILTER) Iemand het ons afgesny, ek wonder wie? 

3: ANNA:  Ek het probleme met die foon. 

4: MAXINE:  (FILTER) Die dat hy netnou so aanhoudend gelui het. 

5: ANNA:  Het hy? 

6: MAXINE:  (FILTER) Goed twee minute aanmekaar. 

7: ANNA:  Ek het net twee of drie luie gehoor. 

8: MAXINE:  (FILTER) Ons moet gou praat voor hulle ons weer afsny. 

Waar was ek?  

9: ANNA:  Bose geeste. 

10: MAXINE:  (FILTER) Presies! As jy dit onder diere kry, hoeveel te 

meer onder kinders. Vandag dank ek die gode dat ek en 
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Braam onvrugbaar is, want as dit met 'n kind van my 

moes gebeur het, weet ek nie of ek ooit weer sal kans 

sien om my kop by die deur uit te steek nie, wat nog te 

sê in my kar klim en werk toe ry, ek haal my hoed vir jou 

af. 

1: ANNA:  Ek het nie 'n keuse nie. Maxine . . .  

2: MAXINE:  (FILTER/HOOR NIE/GAAN NET AAN) Nee, goeiste, ek 

sê laat die mensdom wakker skrik en ouers, 

onderwysers en skoolhoofde bewapen met kennis, maar 

wat help dit ook, daar is nie meer kommunikasie nie, die 

meeste gesinne is uitmekaargeskeur, die vrouens werk 

en die mans lê voor die TV, klein kindertjies word van 

jongs af oorlaai met te veel inligting, die grusaamste 

films, selfs dié wat sogenaamd spesiaal vir hulle gemaak 

word, dis ongesond – die vreesaanjaende beelde van 

moord en doodslag, die lewe het nie meer waarde nie, 

die toekoms moet darem vir hulle vreeslik duister lyk, 

kan hulle nog speel of droom . . . ? 

VERSNEL SPRAAK VINNIGER EN VINNIGER TOT SY UITASEM RAAK 

 EN DIT AMPER KLINK OF SY OOR HAAR WOORDE STRUIKEL 

   Sielkundiges en dokters sit laerskoolkinders op anti- 

   depressante, hoe dink jy lyk en funksioneer die arme 

bloedjies in die hoërskool en vir die res van hulle lewe! 

Ek het 'n teorie oor al die chemiese middels, dis gif vir 

jong-groeiende breinselle!  Het jy al 'n mens in die oë 
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gekyk wat op anti-depressante is? 'n Winkelpop het 

meer gevoel. Praat van 'n chemiese oorlog, dit is wat dit 

is 'n chemiese oorlog, om nie van jou doodgewone alle- 

daagse lugbesoedeling te praat nie, ry soggens werk toe 

en jy sal sien hoe lyk die gifgasse wat om ons hang, 

party van ons is eenvoudig nie sterk genoeg nie. Daai 

goed moet iewers gaan lê, dit kan netsowel in iemand se 

kop, moord en doodslag, gesinsmoorde is aan die orde 

van die dag, ek is nie verbaas dat die selfmoordsyfer 

onder kinders besig is om te styg nie! 

   (STOP SKIELIK VERSNELLING) 

   (POUSE) Anna!? Is jy nog daar? 

1: ANNA:  Ek luister. 

2: MAXINE:  (HAASTIG) Ek moet neersit, iets brand in die kombuis! 

Ruik soos boontjies! Sien jou môre! 

PLAK GEHOORBUIS NEER AAN DIE ANDER KANT/STILTE  

3: ANNA:  (SUG SOOS EEN WAT OP TANDE MOET BYT) 

LIGTE EGGO VIR NINA 

4: NINA:  (LAG) Ma! Shamepies, my arme Mammatjie! 

SIT GEHOORBUIS AAN HIERDIE KANT NEER 

5: ANNA:  Maxine maak my mal. 

6: NINA:  Wat het sy die keer beet? 

7: ANNA:  Kinderopvoeding. 

8: NINA:  Wil sy Ma raad gee oor my? 
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1: ANNA:  Sy praat in die algemeen oor goed wat sy lees en hoor. 

Sy weet niks van die werklikheid nie. 

2: NINA:  Sy is 'n mens en kinders is mense, sy moet iets weet. 

3: ANNA:  Toe brand haar kos. 

4: NINA:  (GIGGEL) Wat eet hulle vanaand? 

5: ANNA:  Definitief nie boontjies nie. 

6: NINA:  Laas was dit die rys. 

7: ANNA:  Was dit maar haar tong! 

8: NINA:  (MIMIEK MAXINE SE SEER TONG) Anna, Maxine hier! 

Ek bel om jou mee te deel dat ek vanmiddag my tong 

baie sleg verbrand het, ek het natuurlik onmiddellik my 

mond uitgespoel met 'n baie goeie mondspoelmiddel en 

apteek toe gebel vir 'n salfie, dit gaan reeds baie beter, 

maar ek moet jou sê, ek het pas besef hoe groot die rol 

is wat die tong in die mond speel om woorde te vorm, 

veral as jy so baie moet praat soos ek, ek is platgeslaan, 

vernietig, verwoes, ek kan nie meer praat nie . . .  

   (BEWEEG WEG) . . . nie meer praat nie  . . .  praat nie  

9: ANNA:  (STILTE/BEWEEG ASOF SY SOEK) Nina . . . ? Nina? 

   Waar is jy? (POUSE) Praat nog met my! Sê iets! Weg. 

(NABY) Nina!! (SAG) Nina . . . my klein Ninette. Is jy 

daar buite? (POUSE) Nee, dis my hart wat jou wil sien  

en dis aand . . . en skemer  . . . Jy weet seker al ons tuin 

is nie meer dieselfde nie . . . die swembad is weg . . . 

Stukkend lyk die grond.  
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TREK GORDYNE TOE/SKAKEL LIG AAN (SIEN BOTTELS) Douw. 

TEL BOTTELS OP/GLAS KLINK/BOTTEL NEERSIT 

1:   Partykeer hou ek nie van hom nie; rook te veel, drink te 

veel, flerrie te veel  . . . sukkel te veel met my om jou te 

vergeet. 

PAK TEEGOED OP SKINKBORD PLUS GLAS Ek weet eintlik nie of daar 

iets oor is tussen ons nie, ek glo nie . . . Ons laaste aand 

saam was ''Swanemeer''. 

KRUISDOOF NA ORKES/INSTRUMENTE WAT GESTEM WORD SOOS 

VOOR 'N UITVOERING/GEHOOR SKUIFEL/FLUISTER 

1: ANNA:  (GEDEMP SOOS MENS PRAAT TUSSEN ANDER/ 

MAAR DUIDELIK GESTEURD) Ek is bekommerd oor 

Nina, sy drink nie meer haar pille nie. 

2: DOUW:  (ONGEDULDIG) Wat moet sy doen as hulle haar so 

slaperig maak dat sy nie kan konsentreer nie, die kind 

skryf matriek, in vadersnaam. 

3: ANNA:  Sy kan nie sonder haar pille nie. 

4: DOUW:  Anna, sit stil . . .  Ontspan . . . Nina is veilig. 

5: ANNA:  Ons moes haar nie alleen gelos het nie. 

6: DOUW:  Sy was mos nou saam met die skool by die opvoering. 

7: ANNA:  Sy's lief vir hierdie ballet.  

8: DOUW:  Sy wou liewer leer. 

9: ANNA:  Dis naweek. 

10: DOUW:  Hulle skryf Maandag toets. 

11: ANNA:  Ek moes vir haar ook 'n kaartjie gekry het vir vanaand. 
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1: DOUW:  Kan jy nooit meer alleen wees met my nie? 

2: ANNA:  Douw  . . . nie hier nie! Die mense. 

3: DOUW:  (BROM) Jy bederf die kind. 

4: ANNA:  En jy dan? 

5: DOUW:  Sy soek 'n pa, ek maak maar of ek haar pa is.  

6: ANNA:  Sy't so verlore gelyk toe ons uitstap. 

7: DOUW:  Sal ons bly sit of sal ons huis toe gaan? 

ORKES SE INSTRUMENTE KLAAR GESTEM/GEHOOR RAAK STILLER 

8: ANNA:  Dis nou te laat! 

9: DOUW:  Jy moenie my later die skuld gee nie. 

DIRIGENT TIK MET STOKKIE TEEN KANT VAN MUSIEKSTAANDER 

OPENING VAN THAIKOVSKY SE SWANEMEER/GEHOOR APPLOUS 

MUSIEK HARDER/HOU RUK EN DOOF KONSERTSAAL EN MUSIEK 

UIT/IN ANNA SE HUIS /BUITE AAND/VOORDEUR TOEMAAK/BINNE 

STEUTEL DRAAI/STILTE 

10: NINA:  (SNIK EFFE WEG) 

11: ANNA:  (NABY/LUISTER BY HAARSELF) Wat . . . ? (SAG BY 

HAARSELF) Nina . . .  

12: NINA:  (NADER/SNIK) Het jy nie 'n gewete nie! 

13: ANNA:  (NABY/IN GANG VOOR KAMER) Kind . . . ! (IN 

MIKROFOON BY HAARSELF) Wag, nee! Ek staan eers 

net hier . . . luister  . . . Ek moet weet wat aangaan. 

14: NINA:  (ONTSTELD) Dis jy . . . Dit is jy wat begin het! Sê wat jy 

wil, ek weet presies waar en hoe. Ek het dit neergeskryf. 
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(SNIK HARD) Ek het . . . so what! Omdat . . . Ek hou 

daarvan om te skryf. Nee!! Ek sal nie! (POUSE) Wat?  

   Jy het gesê . . . jy het gesê jy sal haar vertel as ek groot 

is. Ek is agtien, oor drie maande is ek nie meer in die 

skool nie . . . (HUIL) Jy het belowe . . . (HISTERIES) Los 

my dagboek uit!! Hoeveel keer moet ek jou sê sy sal dit 

nie lees nie. Sy krap nie in my goed nie, sy is nie een 

van daai ma's nie. Ek het alles geskryf, van die eerste 

dag af op die braaivleis  . . . toe jy na my kamer gekom 

het.  

   Jy het my agtervolg, nie ek vir jou nie!! Jy lieg nou soos 

'n vlieg! Ek sal weggaan . . . ek sal wegloop, ek gee nie 

om waarheen nie! Ek is nie groot nie, hou op om te sê 

ek is groot! Ek haat jou, ek haat jou meer as my lewe.  

(HUIL BITTERLIK/HOU AAN MET HUIL) Nou sit ek 

hierdie selfoon af en ek maak hom dood! (SNIK) Dêm, 

dêm, dêm! 

1: ANNA:  (BY HAARSELF) Hartsake . . . (POUSE/BY NINA 

TROOSTEND) Nina . . . Nina . . . Ninettie . . . ? 

2: NINA:  (HUIL HARDER) 

3: ANNA:  Wat is dit? 

4: NINA:  Niks. 

5: ANNA:  Dis nie niks wat jou so aan die huil het nie. 

6: NINA:  Het Ma gehoor? 

7: ANNA:  Wat gehoor? 
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1: NINA:  (TRANE IN STEM) Wat ek gepraat het . . . op my sel.  

2: ANNA:  Ek kom nou net hier aan. 

3: NINA:  Ek baklei so, ek hoor Ma nie. (BLAAS NEUS) Skies. . .  

4: ANNA:  Kan ek sit? 

5: NINA:  As Ma wil. 

6: ANNA:  (GAAN SIT) Hoekom maak hy jou so kwaad? 

7: NINA:  Sommer. Hoe weet Ma dis 'n . . . hy? 

8: ANNA:  Het jy 'n kêrel wat ek nie van weet nie? 

9: NINA:  Sê maar so. 

10: ANNA:  Jy moet hom bring dat ek hom kan sien. 

11: NINA:  Miskien . . . eendag . . . (KWAAD) wanneer hy so sê! Ek 

word so kwaad! (SNIK) Deksels . . . ! 

12: ANNA:  Jy is hartseer . . . nie kwaad nie. 

13: NINA:  Ma weet niks. 

14: ANNA:  Is jy lief vir hom? 

15: NINA:  Weet nie. 

16: ANNA:  As julle lief is vir mekaar . . . as julle baie van mekaar 

hou, sal julle goed wees vir mekaar. 

17: NINA:  Nie soos Ma en Pa nie. 

18: ANNA:  Ek pleit skuldig. 

19: NINA:  Toe kry julle nog vir my ook. 

20: ANNA:  Kind! Hoeveel keer moet ek jou sê jy is die beste deel 

van jou pa. Jy is die heel beste wat hy my kon gee. 

21: NINA:  En wat van my? Wat gee hy vir my? Ek kan hom nie 

eens onthou nie. 
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1: ANNA:  Jy het foto's. 

2:  NINA:  Gmpf . . . Wat help 'n foto? Ma . . . Is hy nou dood? 

3: ANNA:  So sê hulle. 

4: NINA:  Partykeer . . . verlang ek na hom . . . partykeer haat ek 

hom. 

5: ANNA:  Kom hier . . . ek hou jou vas. 

6: NINA:  (HUIL BITTERLIK) 

7: ANNA:  Moenie so huil nie . . . Nina. 

8: NINA:  Ek haat mans! 

9: ANNA:  (TROOS) Nee  . . . 

10: NINA:  Hulle is varke! 

11: ANNA:  (TROOS) Jy moenie . . . moenie . . . nie almal nie . . . Is 

dit oor jou pa?  

12: NINA:  Ek wens ek is nooit gebore nie, ek wens ek was dood! 

Ek wens ek was dood, ek wens ek was dood. 

VOORDEURKLOPPER EN STIL/TERUG IN SITKAMER AAND 

13: ANNA:  (SKRIK ASOF UIT MYMERING) Sy het dit gesê . . . nie 

   een keer nie . 'n Paar keer! Ek wens ek was dood, ek  

   wens ek was . . . dood. 

VOORDEUR GAAN VERDER OOP EN SLAAN HARD TOE (FLUISTER)  

   Nina . . .?  

14: KARA:    (VERDER) Anna!? 

15: ANNA:  Kara?  

16: KARA:  Dis maar net ek. 

17: ANNA:  Hoe't jy ingekom? 
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1: KARA:  (NADERKOM) Ek het die voordeurklokkie gelui, maar jy't 

nie gehoor nie, toe gebruik ek jou koperklopper en nog 

steeds niks, toe draai ek die knop . . . Besef jy jou 

voordeur staan oop? 

2: ANNA:  Ek was op pad . . . besig om die  . . . goed op te laai, toe 

raak ek deurmekaar. My gedagtes dwaal. 

3: KARA:  Is jy oukei? 

4: ANNA:  Ek moet môre begin werk, ek beter wees. 

5: KARA:  Ek het . . . vir jou iets gebring om te eet, hoenderpastei 

en groente. 

SIT MANDJIE MET SKOTTELS NEER 

6: ANNA:  Dankie!  Maar dis nie nodig nie – regtig. 

7: KARA:  My ma het my gestuur. Sy reken jy verwaarloos jouself. 

8: ANNA:  Ek het haar in die dorp raakgeloop, op pad haarkapper 

toe.  

9:  KARA:  Sy sê. 

10: ANNA:  Ek't seker vreeslik sleg gelyk, ek het 'n groot regruk 

nodig gehad – die dat sy gedink het ek makeer iets. 

11: KARA:  Dis mooi, ek hou van jou hare . . . die kleur ook. 

12: ANNA:  Dankie! 

13: KARA:  So . . . Jy's reg vir werk? 

14: ANNA:  So reg soos ek nou kan wees. 

15: KARA:  Was Douw hier? 

16: ANNA:  Hoekom?. 

17: KARA:  Die bottels. 
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1: ANNA:  Leeg, die inhoud is in sy keelgat af.   

2: KARA:  Wat sê hy? 

3: ANNA:  Niks veel nie, hy wou kom seker maak dat ek reg is. 

4: KARA:  (HOUDING VERANDER/RAAK IETWAT AMPTELIK) 

Anna . . . em . . . Het hy iets gepraat oor Nina se 

gedigte? 

5: ANNA:  Nie vanmiddag nie. 

6: KARA:  Kan ek . . . ? 

7: ANNA:  Wat? 

8: KARA:  Kom ons sit eers. 

9: ANNA:  Wat van tee? 

11: KARA:  Nee dankie, ons eet oor 'n halfuur, en dit lyk of hier 'n 

weer opsteek, ek wil nie in die storm beland nie. 

12: ANNA:  Nes jy wil (GAAN SIT)  

13: KARA:  Ek . . .  moet met jou (SIT) praat oor môre. 

14: ANNA:  Is dit oor die werk, weet jy iets? 

15: KARA:  Het jy ooit Nina se gedigte gelees? 

16: ANNA:  Sy het alles wat sy geskryf het vir my gewys. 

17: KARA:  Is jy seker? 

18: ANNA:  (POUSE) Nee . . . (SY HUIL) 

19: KARA:  (ONGEMAKLIK OOR ONVERWAGTE TRANE/MAAR 

SIMPATIEK) Ek is jammer.  

20: ANNA:  Daar is nie iets soos sekerheid nie, nog minder kennis, 

nog minder uitsluitsel. Daar is nie 'n finale woord nie.  

21: KARA:  Ek kry jou so bitter jammer.  
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1: ANNA:  Ek . . . ek kan nie meer nie. 

2: KARA:  Miskien . . . is dit te vroeg om terug te gaan werk toe.  

3: ANNA:  Ek moet net . . . (SNUIF) Ek was  . . . ses weke weg . . . 

Verskoon die yslike sakdoek, Douw s'n. Ek is vandag 

weer so huilerig, seker die swembad.  

4: KARA:  Ons het jou nodig . . . by die werk. 

5: ANNA:  Ek moet uitkom . . . uit hierdie huis.  

6: KARA:  Hier is seker te veel wat jou aan haar herinner. 

7: ANNA:  En sy! Sy is nog heeltyd hier, sy praat met my – duidelik, 

ek hoor haar stem, haar lag. Sy huil ook baie. Soggens 

as ek wakker word lê ek en luister of ek haar iewers in  

die huis kan hoor. Netnou toe jy inkom lyk jy nes sy. 

Dink jy ek is besig om van my kop af te raak?  

8: KARA:  Glad nie . . . Dis soos dit werk. 

9: ANNA:  Ek het vanmiddag die swembad laat toegooi. 

10: KARA:  Jy't gesê jy wil dit doen. 

11: ANNA:  Netnou toe ek die gordyne toemaak, kon ek sweer ek 

sien haar loop so om die plek  . . . so 'n witterige flerts, 

toe's dit weg. 

REËN BEGIN TIK TEEN DIE RUITE 

12: KARA:  Dis hoe ons ook was, ek en Mammie ná Pappie se dood 

En . . . dit was normaal, sy dood meen ek nou . . . aan 

sy hart. 

13: ANNA:  Hoe lank nog? 

14: KARA:  Ekskuus? 
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1: ANNA:  Hoe lank bly hulle nog rond . . . so asof hulle lewe. 

2: KARA:  Hang af . . . Die ding wat die langste bly, is die reuk. Ek 

het my ma betrap waar sy staan met een van sy truie in 

haar arms . . . druk sy dit vas . . . Ek het in sy klerekas 

ingeklim en binne-in gesit . . . my verbeel hy staan langs 

my. 

3: ANNA:  Ek voel ook so . . . in haar kamer. 

4: KARA:  Anna . . . In verband met Nina se gedigte.  

5: ANNA:  Goed, Nina se gedigte. 

REËN HARDER 

6: KARA:  Stort dit nou! Dis 'n storm. 

7: ANNA:  Jy sal nie gou kan huis toe gaan nie. 

DONDERSLAG EN STORM BUITE 

8: KARA:  Ek sal my ma moet bel, sê ek is veilig.  

9: ANNA:  Het jy jou sel? 

10: KARA:  In die kar! Kan ek jou foon gebruik? 

11: ANNA:  Studeerkamer, tweede deur links. 

12: KARA:  Dankie . . . ! (BEWEEG WEG) Ek maak gou.  

13: ANNA:  (BY HAARSELF) Donker word dit. Ek hou nie van sulke 

storms nie. Ek hou van sagte misreën, landsreën . . . 

Nina het ook.  

STORM BEDAAR/SAGTE REËN/BINNE/ OGGEND ANNA SE 

 SLAAPKAMER/ NINA DEEL DIE DUBBELBED MET HAAR 

14: NINA:  (SIT REGOP IN DIE BED) Dit reën. Hoor Ma . . . 

Saggies teen die  ruite.   
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1:  ANNA:  (OP HAAR RUG IN BED) Hnnn . . . Wens ek hoef nie 

vandag werk toe te gaan nie. Van wanneer af sit jy 

regop? Leer jy?  

2:  NINA:  Vertel my Ma se nagmerrie 

3: ANNA:  (LIG) Het ek gedroom? (TERG) Dag dis net jy wat slegte 

drome droom en in die middel van die nag by jou 

mamma moet kom inkruip!  

4: NINA:  Ma praat in Ma se slaap.  

5: ANNA:  Ja . . . Wat sê ek? 

6: NINA:  Ma mompel iets oor swane.  

7: ANNA:  Swane? 

8: NINA:  Dis wat ek gehoor het. Ma het van swane gedroom. 

SY HET 'N NOTABOEKIE EN POTLOOD EN SKRYF 

9: ANNA:  Kan nie onthou nie. Dis seker oor jy deesdae so baie oor 

swane skryf. (STUT OP ELMBOOG) Wat maak jy? 

10: NINA:  Begin met 'n nuwe een: ''My mother was dreaming 

swans''. 

11: ANNA:  Weer Engels? SKRYF 

12: NINA:  (SY SKRYF) My mother was dreaming . . . graceful 

white flowers . . . gliding on soft . . . flowing water . . . 

softly on, on . . .  flowering water . . . flowering on gliding 

green water . . . Mirrored in . . . in . . . em? Wat is 

deurskynend in Engels? 

13: ANNA:  As jy in die eerste plek in Afrikaans skryf, dan kom die 

woorde dalk makliker.  
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1: NINA:  May be . . . Maar dit werk nie vir my nie. 

2: ANNA:  (SIT REGOP) Jy  . . . gaan verleer om jou moedertaal te 

skryf en jou Engels is nie so wonderlik goed nie. 

3: NINA:  Wanneer ek gedigte maak, praat ek Engels . . .  Dan 

word dit songs wat ander mense sing – nie ek nie. 

4: ANNA:  Is Engels jou doringdraad waaragter jy wegkruip? 

5: NINA:  My elektriese heining.  

BLAAI IN NOTABOEKIE/GEE AAN Daar . . . Ma mag die een lees.  

6: ANNA:  VAT BOEK (LEES) ''Composing Poetry . . .'' 

   The girl is reading, reading softly, 

   whispering so only she can hear. 

   She writes 'swans', she writes 'water', 

   she studies the words 

   reminding herself, remembering how she was: 

   Dancing with wings flapping, 

   diving headlong into the pool, 

   swimming, laughing a hundred-thousand 

   tiny bubbles of air. 

   The girl begins to cry. 

   (POUSETJIE) Dis  . . . mooi. 

7: NINA:  Dis ek. Maar wie sal weet? 

8: ANNA:  Dis goeie werk . . . Gee dit vir Kara, sy ken poësie.  

9: NINA:  Douw het my gevra. Ons het gepraat, toe wys ek hom 

wat ek skryf en toe . . . vra hy die res. 

10: ANNA:  Dis 'n kompliment! 

11: NINA:  Dink Ma? 
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1: ANNA:  Douw sal nie vra as hy nie dink dis goed nie. Kies die 

bestes en gee dit vir hom. Hy is ons baas en hy is die 

een wat besluit. 

2: NINA:  Hy wil alles hê. 

3: ANNA:  Dan gee jy hom alles. 

4: NINA:  As ek dit gee, gee ek dit onder 'n skuilnaam. Ek wil nie 

hê almal by Ma se uitgewery moet weet ek het dit 

geskryf nie.  

5: ANNA:  Maak 'n paar Afrikaanses ook, toe! 

6: NINA:  Naamloos en Engels. 

7: ANNA:  Jou huistaal. 

8: NINA:  Moenie my afsit nie, anders doen ek niks. 

9: ANNA:  Nina. 

10: NINA:  Ja? 

11: ANNA:  Moenie te veel verwag nie, oukei? 

12: NINA:  Dis nie ek wat my poetry wêreldkundig wil maak nie – 

dis Ma en Douw! 

13: ANNA:  Om jou aan te moedig om iets tasbaars te doen. Maar 

ek sal jou nie dwing nie, doen soos jy voel. Ek moet  . . . 

op- (DOEN DIT) staan, werk toe. Jy moet skool toe. 

Gaan jy vandag? 

14: NINA:  Nee. 

15: ANNA:  Jy moet een of ander tyd. 

16: NINA:  My sielkundige het gesê ek kan wegbly solank ek wil. 

17: ANNA:  Jou sielkundige het deesdae te veel te sê. 
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1: NINA:  Die woord is 'translucent! Kan water waarop swane roei 

translucent wees? 

2: ANNA:  Deurskynend, weerkaatsend is mooi Afrikaanse woorde. 

   Maak vir ons 'n Afrikaanse gediggie, ag toe! 

3: NINA:  Sal Ma end kry! 

4: ANNA:  Jy is so koppig. 

5: NINA:  (BESIG) Sjuut!  Ek skryf.  

SKRYF  Reflecting white swans  . . . sitting softly on . . . 

themselves . . . staring . . . intently in their . . . own  

   eyes  . . . scared of the darkness beyond the . . . 

   sunlit surface . . . yet . . . so much . . . part of it. 

REËN WORD HARDER EN DAN SAGTER/TERUG NA AAND IN ANNA SE 

SITKAMER 

6: ANNA:  Het jy reggekom? 

7: KARA:  Mammie sê dis goed, sy sal meer gerus wees as ek nie 

in die storm uit is nie. 

8: ANNA:  Die paaie raak onbegaanbaar, ons is nie gewoond aan 

soveel water nie.  

9: KARA:  Veral die tyd van die aand. 

10: ANNA:  Dis nou beter. 

11: KARA:  Ons eerste somerreën in die lente! 

12: ANNA:  Jy gaan laat wees vir ete. Sal ons tee maak? 

13: KARA:  Dankie, nie nou nie . . . Eintlik wil ek net  . . . (GAAN 

SIT) Wat die gedigte betref . . .   

14: ANNA:  Julle sien nie meer kans om te publiseer nie.  
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1: KARA:  Onder andere. 

2: ANNA:  Douw kon my gesê het.  

3: KARA:  Hy kry dit nie oor sy hart nie. 

4: ANNA:  Ek het gewonder of dit nog die moeite werd sal wees.  

5: KARA:  Dis wat hy ook sê. Ons kon nog iets gemaak het daar- 

van, haar loopbaan as jong digter vir haar begin het . . . 

   Dis natuurlik nie meer 'n proposisie nie. 

6: ANNA:  Vanselfsprekend. 

7: KARA:  Dit is nie dat die werk skielik minderwaardig is nie, maar 

ons moet dit bemark. 

8: ANNA:  Douw sou enigiets doen om te help om haar uit haar 

depressie te lig, selfs gedigte publiseer wat nie 

noodwendig elders die paal sou haal nie.  

9: KARA:  Nee, Anna! Haar werk is goed en jong stemme is in 

aanvraag. Jy weet mos – hoe jonger hoe beter. Maar 

ons het gepraat. Hierdie bundel lei na nêrens, dis die  

slotsom. 

10: ANNA:  Die lewe het soveel beloftes gemaak en sy gaan kies die 

dood. 

11: KARA:  Sy het alles gehad wat ons soek: ongerepte emosie, die 

nuwe vars uitkyk, antwoorde op die mees ingewikkelde 

vrae, terselfdertyd die droefnis van eerste keer seerkry. 

Sy het seergekry. Ek beskuldig jou nie, maar sy het.  
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1: ANNA:  Ek het nooit meer van my kind verwag as wat sy van 

haarself verwag het nie – behalwe miskien dat sy 

gelukkiger moet wees. 

2: KARA:  Anna, ek is ses-en-dertig en ongetroud. Ná daai fiasko 

van 'n verlowing en ná alles wat ek om my waarneem, is 

ek dankbaar ek het nie 'n man en 'n kind nie. 

3: ANNA:  Ek mis haar. 

4: KARA:  Jy is nie die enigste nie. Ons sal haar nie vergeet nie. Ek 

het die . . . (BESIG)  

SKUIF SKINKBORD EENKANT/PAK SKOTTELS UIT MANDJIE/SIT OP 

KOFFIETAFEL NEER   . . . lêers in die mandjie onder die skottels . . . hier is 

HAAL EEN LÊER UIT  die manuskrip. 

5: ANNA:  Ek dag julle trek al by bladsyproewe. 

NEEM LÊER EN BLAAI OOP/NOG EEN UITHAAL EN NEERSIT 

6: KARA:  Ek wil hê jy moet die oorspronklike manuskrip ook 

terugneem . . . Daar is van die gedigte wat jy nie onder 

oë gehad het nie. 

7: ANNA:  Fotostate? 

DIT REËN AL HOE SAGTER/'N DROË DONDERSLAG 

8: KARA:  Douw was uitstedig toe sy die manuskrip gebring het. 

9: ANNA:  Jy't belowe om dit vir hom te gee. HANTEER PAPIER 

10: KARA:  Ek was nuuskierig, toe lees ek dit. Dié, die fotostate, het 

ek gemaak voor ek dit vir hom gegee het . . . Hy het van 

haar gedigte uitgehaal . . . Het jy dit geweet? 

11: ANNA:  Nee.  



39 
 

 

1: KARA:  Ek het ses weke getob voor ek besluit het om jou te 

vertel. Ek weet nie of ek te veel daarin lees nie. Hier, dis 

nou alles . . . die kontrak ook. Jy moet maak wat jy goed 

dink.  

2: ANNA:  Ek sal nie te veel lawaai nie. 

3: KARA:  Douw sal dink ek het agter sy rug gegaan. Bly maar 

voorlopig stil. Hy sal wel moed bymekaarskraap . . . Ek 

is jammer oor alles, ek wil net help.  

4: ANNA:  Kara, ontspan – ek weet mos darem hoe dit werk – geld 

is dit bottomline. 

5: KARA:  Hy gaan my kwalik neem dat ek hom voorgespring het. 

DIE REËN HOU OP 

6: ANNA:  Wie sal in elk geval 'n eerstelingbundel van 'n 

onbekende tiener wil koop? 

BLAAI FOTOSTAATBLADSYE OM 

5: KARA:  Die reën het opgehou. (STAAN OP) Ek dink ek gaan, 

dan kan jy in vrede lees. 

BLAAI BLADSY OM 

6: ANNA:  Jou mandjie! 

7: KARA:  Ek kry dit later! Moenie opstaan nie, (BEWEEG WEG)  

ek sal onthou om die yale op slot te sit voor ek dit deur 

toetrek. 

BLADSY OMBLAAI EN STOP 

8: ANNA:  (PROJEKTEER) Kara! 

9: KARA:  (VERDER) Ja . . . ? 
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9: ANNA:  Dankie!   

BLADSY SKUIF  (BY HAARSELF) Die een is met rooi gemerk . . . 

   ''Opgedra aan Douw''  -  Ghn . . . so ewe. 

BYK. VOORDEUR SLAAN VERDER TOE Ken nie die een nie. 

(LEES/SOOS SY LEES KOM BESEF IN HAAR STEM DEUR) 

     ''Seduction . . . '' 

1: ANNA:  My Greek god is dripping 

   dew from his fingertips. 

   Taking the form of a swan 

   he seduces me and calls me Leda. 

   I am so sweet and only sixteen. 

   Can never regain my innocence. 

BLAAI OM  ''Our secret . . .'' 

   I shall wear it on my heart this ancient 

   image, this winged phallus . . . 

 

      Ninette! Waar kom sy aan die woord? 

 

   Winged . . . symbol of manly love. 

   For I know now  . . . you want me to keep 

   this day a secret . . . and I will . . . 

   until night do us part . . . 

   Wie is die man? (POUSE) Douw . . . ? Maar . . dis hy! 

Die vloek! 

MUSIEK HARD OP/LAASTE AKKOORDE/SLOTGEDEELTE VAN 

SWANEMEER/BUITE NAG/SLEUTEL BESIG OM DEUR OOP TE SLUIT  

2: DOUW:  (VROLIK) In is jy! 

3: ANNA:  (SOOS HY HET SY DIE AAND GENIET) Dis koud. 

VOORDEUR KLAP TOE 
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1: DOUW:  Koffie vir jou en 'n dop vir my, of het jy iets anders in 

gedagte? 

2: ANNA:  (ROEP) Nina! Waar's jy? 

3: DOUW:  Slaap seker al. (FOETER MET HAAR) Kom hier . . . 

4: ANNA:  Wag nou! (POUSE/SIEN HAAR DAN NABY) Nina? Op 

die sitkamerbank  . . . My liewe kind. 

5: DOUW:  Tussen die boeke. 

6: ANNA:  Doodgewerk. 

7: DOUW:  Ek skink solank. 

8: ANNA:  Nina . . . Ninette! Wakker word. 

9: NINA:  (KREUN SOOS EEN WAT IN SLAAP GESTEUR 

WORD) 

VERDER: DRANKKABINET OOPMAAK/BOTTEL EN GLAS UITHAAL 

SKINK SY BRANDEWYN/VAT 'N SLUK/HAAL KLEIN PORTGLASIE UIT 

EN SKINK PORT 

10: DOUW:  (VERDER) Nee, Ma  . . . Hoekom? 

11: ANNA:  Sy kan nie hier slaap nie . . . Nina! 

12: NINA:  (WORD WAKKER) Hn . . . Ma? Waar? 

13: ANNA:  Jy't op die sitkamerbank aan die slaap geraak. 

14: NINA:  (NIE LUS VIR HULLE NIE) Julle is laat. 

15: ANNA:  Het jy baie geleer? 

16: NINA:  (BOT) Bietjie. (BEWE) 

17: ANNA:  Kry jy koud? 

18: NINA:  Bietjie. 

19: ANNA:  Jy moes die verwarmer aangesit het. 
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1: NINA:  Ek het vergeet. 

2: ANNA:  Skuif op, dan sit ek langs jou. Maak jou warm. 

3: DOUW:  (NABY) Wat van 'n bietjie port? 

4: NINA:  (UIT DIE HOOGTE) Nee! Dankie! 

5: DOUW:  Wip sy haar!  

6: NINA:  Ek wil nie nou hê nie! 

7: ANNA:  Hy't net gevra. 

RAAP BOEKE BYMEKAAR 

8: NINA:  Ek gaan kamer toe. 

9: DOUW:  (OORHANDIG ANNA SE PORT) Joune. 

10: NINA:  (BESIG) Waar's al my goed? 

11: ANNA:  (VIR DOUW) Dankie. (VIR NINA) Jy vra nie eens of ons 

dit geniet het nie. 

12: NINA:  (DIKMOND) Het julle? 

13: ANNA:  Dit was pragtig! Baie mooi! 

14: DOUW:  Jou ma het die heeltyd haar gesit en bekommer oor  jou. 

15: ANNA:  Douw! 

16: DOUW:  Sy het! 

17: ANNA:  Goed, ek het. Jy't so gelyk of jy wil saamgaan. 

18: NINA:  Ghn! 

19: ANNA:  Maar toe ontspan ek en nou's ek bly. 

20: DOUW:  Simpel storie. 

21: ANNA:  Hy is maar net nie romanties nie. 

22: DOUW:  Toe kyk ek vir die swane se bene. 

23: ANNA:  Tipies. 
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1: DOUW:  En die toontjies, hoe hou julle dit so op die toontjies? 

2: ANNA:  Die dat Nina verlede jaar finaal opgehou het met dans. 

3: DOUW:  Wys ons jou toontjies. 

4: ANNA:  Sy was ook een keer 'n swaan. Onthou jy, die finale 

balleteksamen? 

5: DOUW:  Dit was nie Thaikosky nie. 

6: ANNA:  Hans Anderson. 

7: DOUW:  En toe verander die lelike eendjie in 'n swaan! 

9: ANNA:  Darem nie so dramaties soos om selfmoord te pleeg om 

die vloek van swaanwees af te skud nie! 

NINA HET HAAR KOMBERSE EN BOEKE  Waar gaan jy? 

10: NINA:  Weg. 

11: ANNA:  Soentjie vir ma.  

12: NINA:  (SUG/SOEN ONWILLIG, MAAR TOG)  

13: ANNA:  Nag, my kind – lekker slaap  

14: DOUW:  Wat van my? 

15: NINA:  Gaan bars! 

16: ANNA:  Nina! 

17: DOUW:  Los haar, ek moes nie. 

18: ANNA:  Nogtans. 

19: DOUW:  Eksamen-stres – vergeet dit. 

20: ANNA:  Ek sal bly wees as dit verby is. 

21: DOUW:  Nou kan ek haar plek vat . . . (GAAN SIT) . . . op die 

bank, langs jou. Seer is my hart oor die afjak. Sal jy so 

goed wees om my te troos? Hn . . . ? 
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1: ANNA:  Gaan huis toe, Douw, huil in jou kussing. 

2: DOUW:  Hn-hn! So maklik raak jy nie vanaand van my ontslae 

nie. (SPEULS) Soen vir my dankie vir die lang vervelige 

ballet-gedans wat ek saam met jou deurgesit het. 

3: ANNA:  Ek dag jy kyk so lekker vir die swane se bene. 

4: DOUW:  Kyk na hulle s'n en dink aan joune. (GRYP HAAR) kom 

hier! 

5: ANNA:  Wag! My glasie! KLEIN GLASIE VAL STUKKEND 

6: DOUW:  Eina! Stukkend! 

7: ANNA:   Wat doen jy! 

8: DOUW:  Ons sal netnou daai skerfies optel (POUSE) Maak toe jou  

   oë. 

9: ANNA:  Verspot.  

10: DOUW:    Vergeet van ons twee.  

11: ANNA:  En dan? 

12: DOUW:  Verbeel jou jy is . . . Wat is haar naam? 

13: ANNA:  (GIGGEL) Odette. 

14: DOUW:  Odette en  . . . ? 

15: ANNA:  (GIGGEL) Siegfried. 

16: DOUW:  Ons is getoor . . . in swane verander.  

17: ANNA:  Waar's jou vlerke? 

18: DOUW:   (SUGGESTIEF) Jy wil  . . .  nie . . . weet . . . nie. 

19: ANNA:  (GILLETJIE) Douw . . . los! 

20: DOUW:  Ek is (SOEN HAAR VURIG)  . . . lankal lus om jou . . .  

   (KIELIE HAAR) weer 'n slag . . .   
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1: ANNA:    (GIGGEL) Nee . . . ! Man! 

2: DOUW:   . . . te karnuffel. 

3: ANNA:  Nie . . . hier nie! 

4: DOUW:  Wat's verkeerd met hier? 

5: ANNA:  Die kind. 

6: DOUW:  Sy is veilig in haar kamer. 

7: ANNA:  Liewer nie . . . (STOOT HOM WEG) Nee. 

8: DOUW:  Wat's dit met jou? 

9: ANNA:  Ek dink nie dis reg nie . . . nie vanaand nie. 

10: DOUW:  Goed, mevrou Krause, as jy so sê gedra ek my tot 

Maandag op kantoor, agter die deur of hoe? 

KAMERDEUR KLAP EFFE WEG SO HARD DIT WEERGALM. 

11: ANNA:  (SKRIK) Wat was dit? 

12: DOUW:  Jou lieftallige dogtertjie wat 'n deur agter haar toegooi, 

wat anders?  

13: ANNA:  Sy's nie lekker nie, dis vandat sy haar pille gelos het. 

14:   DOUW:  Dis 'n vloek, Anna. Om die vloek te breek moet die 

Odette haarself uit die weg ruim, eers dan sal die ander 

kan vry wees. 

15: ANNA:    Wat sê jy alles? 

15: DOUW:    Ek loop . . . Pas jou kind op, sy stuur af op 'n ramp. 

REËN TIK-TIK TEEN DIE RUIT 'N RUK LANK/DOOF IN PAS DE DEUX – 

DIE NEUTEKRAKER VAN THAIKOVSKY/HOU EN DOOF METTERTYD 

16: ANNA:  (GAAF) Nou . . . As jy so voor die venster staan? 

17: NINA:  (NOSTALGIES) Ek kyk vir die reën en ek dink. 
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1: ANNA:  Mag ek weet wat? 

2: NINA:  Ek dink aan . . . hoe maklik dit is om jouself te verloor. 

3: ANNA:  Jy is nog te jonk om so moedeloos te wees.  

4: NINA:  Ek glo nie ek wil ouer as agtien word nie. 

5: ANNA:  Dis wanneer dit lewe begin. 

6: NINA:  Om wat te doen? 

7: ANNA:  Hoe meen jy nou? Om lief te hê, te werk, te speel, om te 

   hoor en te sien. 

VEE RUIT MET HAND SKOON 

8: NINA:  Ek kan nie deur die ruit sien nie. 

BLAAS OP RUIT EN VEE WEER 

9: ANNA:  Dit reën. Jy hou mos van reën. 

10: NINA:  Water, ek dink ek sal water kies. 

11: ANNA:  Om wat te maak? 

12: NINA:  Om my weg te neem. 

13: ANNA:  Oorsee? 

14: NINA:  Ek het vir Ma 'n gedig van Ingrid Jonker op Ma se bed 

neergesit. 

15: ANNA:  Ek het hom gelees. Dis mooi, maar baie melankonies. 

16: NINA:  Melankonies . . . Dis 'n hartseerwoord. Me-lan-ko-nies. 

Dalk skryf ek eendag vir Ma 'n Afrikaanse gedig . . . 'n 

melankoniese gedig in my moedertaal. 

17: ANNA:  Ek verdien nie 'n kind soos jy nie. 

18: NINA:  Lief vir Ma. 

19: ANNA:  Lief vir jou . . . Soentjie? (SOEN) Nag, my kind. 
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1: NINA:  Ma! 

2: ANNA:  Ja? 

3: NINA:  Voor Ma gaan. Waar is dit nou! Skies . . . hier! 

BOEK VAT EN BLAAI  Lees vir my die storie van die eendjie. 

4: ANNA:  Dis 'n kinderstorie. 

BOEK AANGEE 

5: NINA:  Die gelukkige einde, seblief. 

6: ANNA:  Waar is dit? 

7: NINA:  Waar die lelike eendjie in 'n swaan verander. 

8: ANNA:  Nina, jy's agtien! Jy skryf jou eie gedigte en jy wil hê ek 

moet die ou storietjie vir jou voorlees! 

9: NINA:  Die gelukkig einde, please. 

10: ANNA:  Nou goed . . . ons sit op die bed. (HULLE GAAN SIT)  

BLAAI NOG   Waar is dit gelukkig einde? 

KEER DIE BLADSY 

11: NINA:  Daar . . . daar's hy! 

12: ANNA:  (LEES) Wat was die lelike eendjie se verbasing groot 

toe die groot, wit swaanmoeder omdraai en vir haar 

wag. Die ganse waggel verby, die makoue en die eende, 

maar geduldig staan die swaanmoeder daar, haar 

pragtige lang nek gedraai in die rigting van die lelike 

eendjie. Sy kyk so vriendelik na haar, as 'n swaan kon 

glimlag sou sy, want sy het haar verlore dogter terug- 

gekry. ''Kom, kom saam, ek wil jou wys waar jy tuis- 

hoort,'' beduie sy en gly die water in. 
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   Die lelike eendjie is huiwerig, maar die moederswaan 

kyk weer om met soveel liefde in daardie oë. Die eendjie 

spring in die water en roei agter haar aan. Hulle seil 

soos twee wit bootjies reguit na die ander swane toe. 

Die lelike eendjie, nog skaam en onseker, kyk af in die 

water. Wat sal sy sien . . . ?! 

6: NINA:  'n Pragtige swaan kyk terug na haar. ''Wie is dit daai?'' 

vra sy verbaas. 

   ''Dis jy,'' sê die moederswaan. ''Jy is my swaandogter en 

van nou af is ek en jy altyd saam. Niemand, niemand sal 

jou ooit weer seermaak nie.'' 

   En al die ander pragtige spierwit swane verwelkom haar 

op hul eie manier. Hulle vorm 'n kring om haar tot  sy reg 

in die middel is. 

DOOF IN VIVALDI VIER SEISOENE/CONCERTO IN F MINEUR 'WINTER' 

ALLEGRO-GEDEELTE HOU EN SPEEL AL HARDER NA SLOT TOE 

   Toe buig sy af en kyk weer in die water. Sy sien nie 

meer bloed en seerplekke nie, maar madeliefies, bosse 

en bosse spierwit madeliefies. 

MUSIEK HARDER/SLOTAANKONDIGINGS 
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