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Ek kan myself teen my vyande verdedig, maar nie teen my vriende nie. 
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 afhanklik van Fred wat hom van kleintyd oorheers. Hy is nie 
 soseer lamsakkig nie, maar het oorgegee aan sy swakheid, dobbel. 
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2: FRED FOURIE (35-45) Grootdoenerig en vol brawade. Oënskynlik in 
 beheer van sy lewe, net omdat hy ander beheer. HANS STRYDOM 
 
3: LOUISA: (30tigs/een toneel) Jonk en weerloos. Franci Swanepoel 

4: SALOMIE NAUDÉ (30-50) Advokaat, werk vir die staat, professioneel 
 met min simpatie. Mariëtte Engelen 
 
5: KRIS (20-30) ''Bandmember'' sonder ''band'' op pad na oudisie, slaag nie 
 verval in misdaad. Johny Klein 
 
6: DE JAGER (40-60) Jagter, alias Motsomi, misdadiger betrokke by 
 sindikaat, gladde kalant, weet hoe om slagoffers te benader.  
         Francois Stemmet 
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DAG BUITE:BESIGE SNELWEG/MOTORS JAAG VERBY 

1:  KRIS:  (SKREE AGTERNA) Okay, see if I care! Move it maar 

en speed up! Ry! Ek loop, ek het baie tyd (POUSE) Hier 

kom hy, en . . . . ver . . . by. Nog . . . een . . . Niemand  

stop nie. (VIR DE JAGER) Dis oor jy . . . so lyk, oor ons 

saam is! Enigiemand met iets in die kop sal nie twee 

hikers saam 'n lift gee nie, maybe een . . . Loop aan, ek 

sal jou kans gee om eerste weg te kom. 

2: DE JAGER:  Nee, Krisman, ek het gepromise ek wys jou die pad. 

Waarvoor sal ek jou hier los? Ons is pelle, ek en jy. 

Pelle staan bymekaar, oukei? 

3: KRIS:  Die pad is reguit, ek sal anderkant kom. (BROM) Ek het 

anyway nie jou friendship nodig nie. 

4: DE JAGER:  Ek ken baie ouens wat hom ry, ouens wat sal stilhou. 

Almal my pelle.  

PANEELWA RATEL TOT STILSTAND EN LUIER HARD  

5: KRIS:  Ek moes na my ma geluister het en haar lover se kar 

geleen het. 

6: DE JAGER:  Hier's hy! Hier is ons lift. Dis my goeie pel, een van hulle.  

   (GROET) Jo! 

7: KRIS:  Sien jou weer eendag! 

8: DE JAGER:  Hei, nou maak jy my moerig! Kom hierso! (GRYP HOM) 

Sal ek waai en jou hier los? 
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1: KRIS:  Oukei-oukei, ek't net gescheme ek sal verstaan as jy 

haastig is. (GROET) Hi . . . ! Jo! (JO LYK SOOS DIE 

DUIWEL/VIR DE JAGER) Seblief, ek wil nie trouble 

wees nie. Los my maar. 

2: DE JAGER:  Luister, van vandag af is jy saam met my en ék sorg vir 

my pelle. (SKREE VIR BESTUURDER) Jo! Jy vat ons, 

hè? (POUSETJIE/LAG) Sharp! Anderdag kry jy weer die 

favour. LUUKSE KAR ZIP TEEN HOË SPOED VERBY 

(VIR KRIS) Kris, klim! Voor een van daai varke ons én 

ons lift in ons moer in ry. (LAG) Jackpot, hier kom ons! 

VERKEER HARDER/DOOF OOR AANKONDIGING: RYLOPERS GESKRYF 

DEUR HELENA HUGO/VERKEER OP EN DOOF/BINNEKANT VAN 

VINNIG-BEWEGENDE LUUKSE-MOTOR  

1: FRED:  Teen skemer klok ons in, dan kan die tjieng begin rol ás 

ons dit maak met die . . . idiote. Op! Die! Pad! 

BLAAS TOETER  (HARD) Waar staan jy, skaapkop! Stop wragtag dwars 

om passasiers op te laai. Blerrie taxi's. 

2: DEON:  Dis 'n afleweringswaentjie. 

3: FRED:  Wat? 

4: DEON:  Dis nie 'n taxi nie. 

5: FRED:  Blerrie rylopers dan.  

6: DEON:  Jy het jou eie vervoer, jy weet nie hoe voel dit om 

afhanklik te wees nie. 

7: FRED:  Wat sê jy? 

8: DEON:  Party mense het nie hul eie vervoer nie. 
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1: FRED:  Blerrie kansvatters – as ek een getref het, was ék weer 

verkeerd. 

2: DEON:  Voetgangers geniet die voordeel van die twyfel. 

3: FRED:  Wil jy ook nou teen my draai? 

4: DEON:    Ek sê maar net. 

5: FRED:  Sê iets wat my sal ophef, nie verder afdruk nie. 

6: DEON:  Ek wil jou nie afdruk nie. Wie's ek om jou af te druk? 

7: FRED:  Ek't 'n letter of demand gekry . . . van Belinda en haar 

skelm prokureur. 

8: DEON:  Skuld jy haar? 

9: FRED:  Kastig. Sy hou die kinders voor. Kort alewig skoolklere, 

drade om hulle tande, musieklesse, wiskundeklasse, 

verjaardagpaarties. Wie betaal? Ek! Waar kry ek die 

geld? Ek trou volgende week en dit kos! 

10: DEON:  Belinda soek aandag. 

11: FRED:  Sy steel, weet jy. 

12: DEON:  Belinda? 

13: FRED:  Sy koop make-up en sonbrille en ander useless goeters 

op die apteekrekening wat ek vir die kinders se medies 

moet oophou. Astrid het die fakture deurgegaan, my 

uitgewys hoe sy steel. Sy gaan my geld teruggee, elke 

sent. (ONGEDULDIG VIR MOTOR VOOR HOM) Vrek 

jy? Ry! Rrryyy! Jy bestuur een van die vinnigste motors 

op die pad en jy weet nie hoe nie! 

14: DEON:  Die pad is besig.  
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1: FRED:  Ek sê nou vir jou, ek kry vir my 'n advokaat wat weet 

hoe, dan expose ek vir Belinda én daai ortodontis van 

haar.  

TOETER VIR KAR VOOR HOM Hou links dat ek kan verbykom! 

2: DEON:  Jy sal moet hoes en betaal.  

HARDE PLASTIEKSAKKIE RITSEL NABY/DEON BESIG MET CD-SAKKIE 

3: FRED:  Vir perfekte tande! 

4: DEON:  Dis jou kinders. 

5: FRED:  Hulle kry genoeg – meer vandat hulle ma my geskei het, 

Oorfone is in die cubbyhole. 

6: DEON:  Jy's gestres, Fred, dalk kalmeer die musiek jou. 

7: FRED:  Ek ken jou soort musiek. 

8: DEON:  Dié is baie spesiaal. 

9: FRED:  Wat? 

10: DEON:  Coplan, ek het hom drie maande, drie weke en drie dae 

gelede bestel, drie, drie, drie. Vandag bel hulle my op 

die derde. Lucky, hè? Dag ek bring hom saam vir die 

pad. 

TREK CD UIT SAKKIE  Nice cover, New York en die Empire State. Hy staan 

nog en twin towers is gelyk met die grond. 

11: FRED:  Twin towers het twee jets dwarsdeur, wat verwag jy? 

12: DEON:  Empire was ook onder skoot. In die Tweede Wêreld- 

oorlog toe vlieg 'n bomwerper deur die agt-en-

sewentigste verdieping. 

13: FRED:  Die Amerikaners lieg en jy hou jou slim. 
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1: DEON:  Jy hoef nie slim te wees om goed te weet nie. 

2: FRED:  Sê jy. 

3: DEON:  Luister hier en vergeet van Belinda. 

GLIP CD IN EN SPEEL STUK WAT GENOEG IRRITASIEWAARDE HET 

 VIR 'N PERSOON WAT NIE 'PROGRESSIVE JAZZ' WAARDEER NIE 

KIES AARON COPLAN SE KLARINETKONSERT 

4: FRED:  (TUSSEN SY TANDE DEUR) Belinda is nie die enigste 

een wat my geld skuld nie.  

5: DEON:    (WIL HOM OORTUIG) Briljant, hn?  

6: FRED:    Nee! 

7: DEON:    Gee kans, luister fyn. 

8: FRED:    Sit op die oorfone voor ek jou uitsmyt. 

9: DEON:    Sy't jou weer lekker omgehel. 

DEON KLAP MUSIEK AF/HAAL CD UIT EN SIT IN PAKKIE TERUG 

10: FRED:    Wat maak jy nou? 

11: DEON:    Bêre my CD.  

12: FRED:      Ek het nie gesê bêre nie, ek het gesê luister op jou  

      eie. (HARD) Sit in jou CD. Martel jouself, dis mos jou 

      styl. Gee, gee dat ek dit vir jou . . . doen . . .   

MOTOR SWAAI/BANDE SKREE/ANDER MOTOR TOETER. 

        (SKEL OP ANDER MOTORIS) Ag, gaan kry 'n 

     kleintjie! (VIR DEON) Gooi ek amper die verdomde    

        kar om, dis jy en jou gedrie-drie. (POUSE) 

MOTOR RY WEER NORMAAL/STEEDS OP SNELWEG 

    Gaan jy nou luister of gaan jy nie? 
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1: DEON:  Ek's nie meer lus nie. 

2: FRED:  (MAAK HOM NA MET SPOT) Ek's nie meer lus nie. 

Verdomp, jy's nes Belinda, netso kleinserig – jy skuld my 

net verdomp meer geld as sy, en jy verwag ek moet 

musiek verduur wat my gal opklits net om jou die illusie 

te gee dat ek oukei is?  

3: DEON:  Kom ons los dit. 

4: FRED:  Jy skuld my en dis hoe jy my betaal – kritiseer wat ek sê, 

maak of jy nie weet waaroor dit gaan nie. Jy moet bid 

jou luck draai voor hierdie dag om is, anders . . . Ek het 

'n feeling ons paaie gaan binnekort uitmekaarloop. 

Wanneer laas het ek 'n sent gesien van jou afbetalings? 

5: DEON:  Fred, hoe ken jy my? 

6: FRED:  Goed genoeg om te weet ons hardloop nie meer in 

dieselfde liga nie. Jy . . . ! Jy sleep agter my aan  – hang 

aan my. Lees my lippe  . . . 

7: DEON:  Kyk voor jou. 

8: FRED:  Ek . . . hou . . . nie . . . van . . . jou . . . gewig om my nek 

nie. Was dit nie dat jy my skuld nie, het ek jou lankal 

afgesny. (POUSE) Tyd dat jy die waarheid in die oë kyk, 

face the facts. As jy my nie terugbetaal nie, is dit ons 

laaste naweek saam, vriendskap of nie vriendskap nie! 

MOTOR VERSNEL EN RY HARD/DOOF/LEË KAMER IN TRONK WAAR 

ONDERHOUD MET ADVOKAAT GEVOER WORD  

9: DEON: Ons was pels, van skooltyd af . . . 



8 

 

1: SALOMIE:  Maar die tekens was daar . . . die einde van julle . . . 

vriendskap? 

2: DEON:   Vriendskap . . . Soms weet ek nie nie of dit die regte  

    woord is nie . . .  

3: SALOMIE:  Verhouding? 

4: DEON:  Ons het saam grootgeword.  

5: SALOMIE:  Dawid en Jonathan? 

6: DEON:  Nogal. Ons was nie gay nie, nee hel – nooit. 

7: SALOMIE:  Ek wou eintlik weet of julle vir mekaar omgegee het . . . 

soos broers.  

8: DEON:  Broers is baiekeer nie vriende nie. 

9: SALOMIE:  Beskryf julle verhouding, joune en Fred s'n – julle was 

saam op skool, kollegas by die werk, huisvriende, altyd 

saam.  

10: DEON:  Ek't jou gesê, dis soos dit was . . . Hy't die hef in die 

hand gehad. 

11: SALOMIE:  Goed. Hoe 'n soort mens was hy – Fred Fourie? 

12: DEON:  Hy was 'n . . . hy was haastig, hy't gehou van sports, hy't 

graag gespog, hard gepraat. Hy kon vrygewig wees, 

uitdeel al vra jy nie. Probleem is – jy't nooit geweet 

wanneer hy omswaai en jou van diefstal beskuldig nie. 

13: SALOMIE:  Dis wat hy met jou gedoen het? 

14: DEON:  Hy't geweet ek kan nie betaal nie. Hy't eers gesê ek hoef 

nie, later toe raak hy haastig. Dit het op skool al begin. 

Hy sou vir my goed gee, dan vat hy dit terug, gee dit vir 
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iemand anders. Party ouens het hom agtergekom, ek 

ook, maar ek was . . . vas.  

SY SKRYF IETS NEER IN VOLGENDE POUSE 

1: SALOMIE:  (POUSE/SY SKRYF) Sou jy sê hy het jou gedomineer? 

2: DEON:  Hy was my enigste pel. Hy was . . . (EMOSIONEEL) 

3: SALOMIE:  Sou jy sê hy het jou afgeknou . . . op skool. 

4: DEON:  Nie altyd nie. 

5: SALOMIE:  Maar hy het? 

6: DEON:  Hy't my kant ook gevat, baiekeer. 

7: SALOMIE:  En as hy nie aan jou kant was nie?  

8: DEON:  Hy't 'n humeur gehad. Ek was kleiner as hy. 

9: SALOMIE:  Het hy jou geslaan? 

10: DEON:  Hy het. 

11: SALOMIE:  Seergemaak? 

12: DEON:  Bloedneus. 

13: SALOMIE:  Wanneer was dit die laaste keer dat hy jou  . . . 'n 

bloedneus gegee het?  

14: DEON:  Ek dink . . . 

15: SALOMIE:  Op skool . . . ? Op kollege? 

16: DEON:  Hy was . . . (IN DIE BED MET DEON SE VROU) Ek het 

hom en Louisa betrap. Ek wil nie daaroor praat nie. 

17: SALOMIE:  (POUSETJIE/DAN) Buiten fisieke aanvalle. Het julle 

baie rusie gemaak? 

18: DEON:  Ek het probeer om met hom te redeneer.  

19: SALOMIE:  Wie het die argumente gewen? Jy of hy?  
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1: DEON:  Help nie om met hom te stry nie, hy't 'n manier om . . . te 

wed en te wen. Soms gee hy my die helfte terug, ander 

kere lag hy my uit, los my hoog en droog, gestrand en 

uitgespoel, dooie jellievis. Op skool was ons saam stout. 

Ek word uitgevang, hy kom weg. 

2: SALOMIE:  Jy het akademies beter gevaar as hy. 

3: DEON:  Ja, maar hy was slimmer as ek, slimmer geword ook, 

mettertyd. 

4: SALOMIE:  Skelm? 

5: DEON:  (LAGGIE) Nie meer as ander in die bedryf nie. Hy't 'n 

aanvoeling gehad . . . altyd presies geweet wat om te 

koop en wat om nie te koop nie. Hy sou dit ver kon 

bring, was dit nie vir my nie. (TJANKERIG) Ons was 

pels . . . (TRANE EN KOM DAN TOT BEDARING) Die 

geluk was aan sy kant, altyd aan sy kant . . . 

BYK. SKUIF PAPIERE ROND 

6: SALOMIE:  Kan ek . . . ? Kan ons voortgaan? 

7: DEON:  Goed, ja . . . 

8: SALOMNIE:  Jy sê julle het saamgedobbel. 

9: DEON:  Nie altyd nie. 

10: SALOMIE:  Dikwels? 

11: DEON:  Ek speel nie roulette nie, ook nie kaart nie, ek verkies 

masjiene . . .One armed bandits, waar ek die arm kan 

draai, man teen masjien – een man teen 'n kans in 'n 

miljoen, deurnag. 
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1: SALOMIE:  Het Fred ook deurnag gespeel? 

2: DEON:  Hy't voorgegee dat hy weet wanneer om op te hou, ek 

nie. (WEER BY BREEKPUNT) Ek het . . . te ver gegaan. 

Dis soos drank, jy sien nie meer nie. (KRY HOMSELF 

JAMMER)  

3: SALOMIE:  (WAG TOT HY BEDAAR) Jou dobbelskuld . . . 

terugskouend. Was dit op die ou end die oorsaak? 

4: DEON:  Dobbel is die oorsaak, dis die gevolg, dis alles. Jy vat 'n 

kans, jy wen of jy verloor, jy weet nie wat om die draai 

vir jou wag nie. Dis die lewe. Alles wat jy doen is van 

kanse-vat inmekaargesit. 

5: SALOMIE:  Ek sien . . . en Louisa, was sy ook 'n kans? 

6: DEON:  Ek het die masjiene al voor ons troue gespeel. 

7: SALOMIE:  Het sy geweet? 

8: DEON:  Nie aan die bgien nie . . . Ek't hard gewerk ook, dobbel 

was ons naweekpret. Ek en Fred het Louisa en Belinda 

saamgeneem, casino toe gegaan, mense gaan kyk, 

diere en gholf, shows bygewoon, gefliek, kastig vir die 

grap ons kleingeld op die masjiene uitgegee. 

9: SALOMIE:  Kleingeld? 

10: DEON:  Oukei . . . Ek en Fred het aangehou, soms deurnag. Hy't 

altyd meer gevat as ek. Maar dan't hy my aangepor al 

verloor ek. Dié dat ek later alleen gegaan het. Ek het 

gereken as ek alleen was, sou ek kon stop . . . Ek kon 

nie.  
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1: SALOMIE:  Het jy ooit iets gewen? 

2: DEON:  Ja, dan verloor ek weer. Eenkeer . . . dinge het toe al 

begin uitrafel. 

3: SALOMIE:  Vertel. 

DOOF TRONK  UIT/NAG IN HOTELKAMER/BAIE STIL/TREK KAMER SE 

DEUR VERSIGTIG TOE  

4: LOUISA:  (SY LÊ AL) Jy hoef nie in te sluip nie, Deon, ek is 

wakker. 

5: DEON:  (NABY) Dag jy slaap . . . Jy't gesê jy's moeg. 

6: LOUISA:  Ek kan nie slaap nie, ek lê ongemaklik . . . Dis die baba. 

DEON GAAN SIT OP DIE KANT VAN DIE BED 

7: DEON:  Kan ek sit? (HY DOEN DIT) Is jy oukei? 

8: LOUISA:  Nee. 

9: DEON:  Wil jy . . . ? Moet ek 'n dokter bel? 

10: LOUISA:  Ek is nie in kraam nie. 

11: DEON:  Wat dan? 

12: LOUISA:  Ek wil huis toe gaan – môreoggend net ná ontbyt. 

13: DEON:  Die naweek lê voor. 

14: LOUISA:  Ek was nie lus om te kom nie, of het jy vergeet? 

15: DEON:  Maar jy's dan nou hier. 

16: LOUISA:  Ter wille van jou en omdat Fred so aanhou. 

17: DEON:  Dis wat ons doen – naweke. 

18: LOUISA:  Nie asof ons dit kan bekostig nie. 

19: DEON:  Begin jy al weer? 
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1: LOUISA:  Ek het my werk bedank. Volgende maand kry ek nie 'n 

salaris nie! 

2: DEON:  Ek het gesê ons sal deurkom.   

3: LOUISA:  Hoe? 

4: DEON:  My salaris is groot genoeg vir ons al twee, drie. 

5: LOUISA:  Jy dobbel jou salaris uit. Jy leen geld om te dobbel. 

6: DEON:  Het jy ooit tekort gely? 

7: LOUISA:  Ek weet hoe om met my geld te werk. 

8: DEON:  Sê jy ek weet nie hoe om met myne te werk nie?! 

9: LOUISA:  Hoeveel geld het jy vandag verloor? Hoeveel verloor jy 

elke keer as jy jou voet in die casino sit? 

10: DEON:  Ek tel nie. 

11: LOUISA:  Ek tel. 

12: DEON:  Is dit hoekom jy wakker lê? Moet ek vir jou geld gee 

sodat jy dit kan tel? Sal dit jou gelukkig maak? 

13: LOUISA:  Dit sal my gelukkig maak as ons nooit weer hierheen 

hoef te kom nie, hierdie plek. Ek haat die ligte en klokke 

en common décor. Dis vals en vuil! Casino's is vuil. 

14: DEON:  Vuil? 

15: LOUISA:  Het jy al gevoel hoe taai is die relings van die roltrappe 

teen middernag? Hoe later, hoe taaier – ek kan dit nie 

vat nie. En die mense, onskuldige kinders wat skree van 

uitputting, moeë moeders, dronk meisietjies wat aan ou 

mans hang, ander wat in die pad lê in hul eie braaksel.   

16: DEON:  Waar sien jy dit? 
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1: LOUISA:  Ek het dit gesien – jy ook. 

2: DEON:  Dis geïsoleerde gevalle.  

3: LOUISA:  Jy is self 'n geval. 

4: DEON:  Wanneer het ek in my eie braaksel gelê? 

5 LOUISA:  Jy dobbel patologies. 

6: DEON:  As ek patologies was, het ek my werk gelos en hier kom 

bly. 

7: LOUISA:  Jy kan nie genoeg kry nie. Ek het artikels gelees – jy is 

verslaaf, Fred ook. Verskil is, hy is gelukkig en jy nie. Jy 

behoort nie naby 'n casino te kom nie. 

8: DEON:  En Fred? Moet hy kom omdat hy gelukkig is? 

9: LOUISA:  Nie een van julle nie. Praat met Belinda. 

10: DEON:  Ek dag jy hou van Fred se idee dat ons 'n tyddeel kry, 

jy't nie beswaar gemaak nie. 

11: LOUISA:  Ek het my tong vasgebyt en stilgebly. Jy sal die klere 

van jou lyf afdobbel as ons langer as 'n naweek hier 

oorbly –  verderflike plek.  

12: DEON:  Die natuur is so pragtig. 

13: LOUISA:  Jy koop nie die tyddeel nie, al sê Fred wát en al is hy jou 

baas, as jy hierdie tyddeel saam met hom koop en as 

ons aanhou om hierheen uit te kom, as jy ons kind ooit 

hiernatoe wil bring, pak ek my goed en ek en hy gaan 

terug na my ma en pa, so lief as wat ek jou het, ek los 

vir jou. 
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1: DEON:  Dit klink maklik nadat jy elke naweek vrywillig 

saamgekom het. 

2: LOUISA:  Ek het te veel gesien . . . en genoeg is genoeg. As jy wil, 

as jy oogklappe aanhet, kan jy aanhou tot jy en Fred 

alles verloor, vra vir Belinda, sy is net so klaar soos ek. 

3: DEON:  Jy en Belinda beskinder julle mans.  

4: LOUISA:  Ek en Belinda huil op mekaar se skouers. Julle weet nie 

wat julle doen nie. Dis nou nog goed, ek werk, Belinda 

werk. Ons dobbel nie, ons betaal die rekeninge, terwyl 

julle . . . Deon jy . . . julle gaan op straat beland –  

rylopers, boemelaars, down and outs. 

HY STAAN OP EN HAAL GELD UIT BINNESAK 

5: DEON:  Hier's die geld wat ek vanaand gewen het, vyfduisend. 

Dis joune. 

6: LOUISA:  (LANG STILTE) 

7: DEON:  Vat dit. 

8: LOUISA:   Ek wil nie jou dobbelgeld hê nie. 

9: DEON:  Ek het dit gewen! Fair en square. 

10: LOUISA:  Vyfduisend is niks teen wat jy al verloor het nie. 

11: DEON:  Dis vyfduisend, dis die begin van . . . 

12: LOUISA:  Die begin . . . ! Die begin sal wees as jy die dag ophou 

en ons soos normale mense kan spaar en bymekaar 

maak en weet hoeveel ons het en hoeveel ons nie het 

nie. 

HY GOOI DIE PAK GELD OP DIE BED NEER 



16 

 

1: DEON:  Sit die geld in jou handsak, steek dit weg, hou dit uit my 

kloue. Ek gaan stort, langs jou in die bed klim en slaap – 

as jy dit oor jou hart kan kry om vir my plek te maak. 

Môre sê jy vir Fred jy voel sleg jy wil huis toe, want ek 

gaan hom nie in die gesig vat nie – nié ná die moeite 

wat hy gehad het om die naweek te reël nie, Hoekom 

dink jy dring hy daarop aan om vir alles te betaal? Dis 

oor jy so sonder ophou kerm oor geld, geld, geld! 

DOOF HOTELKAMER UIT/TRONKKAMER IN 

2: SALOMIE:  Meneer Adendorff . . . ! Terugskouend . . . sou jy sê 

dobbel is een van die redes waarom jou vrou jou verlaat 

het? 

3: DEON:  Sy is van die een dobbelaar na die ander een. 

4: SALOMIE:  Het sy geweet wat sy doen? 

5: DEON:  Sy het geweet sy los my. 

6: SALOMIE:  Vir jou beste vriend? 

7: DEON:  Vir haar beste vriendin se gewese man wat intussen met 

'n ander vrou ook getroud was. 

8: SALOMIE:  So . . . e  . . . Astrid het nie lank gehou nie. 

9: DEON:  Astrid het ses maande gehou, toe pak sy haar goed. 

Daai dag het sy en Belinda in ons huis gesit en planne 

maak om hom kaal uit te trek, ek het hom gaan waarsku.  

10: SALOMIE:  En Louisa . . . jou gewese vrou?  
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1: DEON:  Honderd persent agter Belinda en Astrid. Ek moes hom 

altyd teen haar verdedig. Hy was hoegenaamd nie haar 

tipe nie . . . Het jy met Louisa gepraat? 

2: SALOMIE:  Ek gaan – met Belinda en Astrid ook. 

3: DEON:  As hulle met jou wil praat. 

4: SALOMIE:  Hulle het nie 'n keuse nie. 

5: DEON:  Ek het haar vergewe, vir Louisa. Sy kon nie anders nie. 

6: SALOMIE:  Beskuldig jy hom? 

7: DEON:  Hy kon sy ding doen met vroue – óf hulle haat hom soos 

gif óf hulle val voor sy voete. Hy't hierdie manier met 

mense, hy trek jou in. Ek moes dit gesien het, ná ons 

saam daai tyddeel gekoop het. Louisa het verander, sy't 

ingestem. Ek dag dis ter wille van ons kind, dat ons as 

gesin kan uitkom. Fred het saamgekom, dit was sy plek 

ook. Hy was toe al maande uit sy tweede vrou, baie 

danig met Klein-Deon, vir Louisa daarmee beïndruk. My 

kind gebruik om by my vrou uit te kom. 

8:  SALOMIE:  En jy? Hoe voel jy oor . . . Klein-Deon? 

9: DEON:  Het jy kinders? 

BANDMASJIEN AFSKAKEL 

10: SALOMIE:  (POUSE) Ek glo nie dis ter sake nie. 

11: DEON:  Ek vra maar. 

12: SALOMIE:  Twee seuns 

13: DEON:  Hou oud? 

14: SALOMIE:  Sestien en veertien. Sou jy sê jy is 'n goeie pa? 
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1: DEON:  Nee, maar Louisa is 'n goeie ma. Sy moes voldag werk, 

dis al wat gepla het. 

2: SALOMIE:  Goeie salaris? 

3: DEON:  Nie genoeg nie. 

4: SALOMIE:  Geld is nooit genoeg nie. In julle geval  . . . 

5: DEON:  Water in die sand. Mevrou, het jy al die lotto gespeel? 

6: SALOMIE:  Meneer Adendorff, kyk . . . Ek is hier om die vrae te vra 

en jy om te antwoord. Wat ek van die lotto dink het niks 

met hierdie saak uit te waai nie, kan ons so afspreek? 

   Ek is jou advokaat en daarby bly dit.  

7: DEON:  Goed, mevrou Naudé, deur die staat aangewys. Sou jy 

my saak aanvaar het as jy 'n keuse gehad het?  

8: SALOMIE:  Dis my werk, ek doen my werk. 

9: DEON:  Ek het gewonder of jy enige gevoel het, soos simpatie. 

10: SALOMIE:  Ek is nie 'n robot nie, maar ek werk met feite en bewyse, 

trane gaan jou nie help nie.  

11: DEON:  Jy't vergeet om die bandmasjien weer aan te skakel. 

12: SALOMIE:  Dankie.  

SKAKEL BANDMASJIEN AAN Wat ek wou  . . . Louisa. Wanneer het sy 

teen jou gedraai? 

13: DEON:  Seker toe ek my werk verloor het, dis toe die seks ook 

opgedroog het. Drie jaar ná Klein-Deon se geboorte, 

dieselfde jaar wat Astrid geloop het. Louisa het haar bes 

gedoen. Sy was die broodwinner. 
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1: SALOMIE:  Soos dit vir my lyk, was sy dit enigste een wat die 

rekeninge kon betaal toe jy gewerk het ook. Het dit 

enige verskil gemaak dat jy gewerk het?  

2: DEON:  Werk gee jou selfrespek, ek het selfrespek gehad. 

3: SALOMIE:  Ten spyte van jou swakheid? 

4: DEON:  Wys my die mens wat nie een of ander kraak in sy 

samestelling het nie.  

5: SALOMIE:  Ons praat nie hier van 'n kraak nie, ons praat van . . . 

6: DEON:  Verslawing? 

7: SALOMIE:  Dis goed dat jy dit erken. 

8: DEON:  Ek het dit oorweeg om vir berading te gaan, ek het 

Louisa belowe. 

9: SALOMIE:  Ja . . . 

10: DEON:  Ek het by 'n punt gekom waar ek drasties moes optree. 

11: SALOMIE:  Jy het dus goed geweet waarmee jy besig was? 

12: DEON:  Ek was van plan om die geld terug te sit. 

13: SALOMIE:  Maar jy kon nie 'n behoorlike lening maak nie? 

14: DEON:  Nog 'n lening? 

15: SALOMIE:  Of oop kaarte speel met jou  . . . vriend? 

16: DEON:  Ek het hom klaar te veel geskuld. In elk geval – hy en 

Louisa was toe reeds aan die gang. Ek was nie bewus 

daarvan nie, maar terugskouend, jy hou mos van die 

woord, terugskouend sou dit olie op hulle vuur gewees 

het, as ek so flagrant mag wees. 

17: SALOMIE:  (IGNOREER SY VERWYSING) Wat van jou bank?  
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1: DEON:  My rekening was oortrokke, my krediet nul. Ek het 'n 

ekstra verband op die huis geneem, ek het loan sharks 

op my spoor gehad en jy vra of die bank my sou uithelp! 

2: SALOMIE:  Ek probeer bepaal of daar 'n eerlike uitweg was.  

3: DEON:  Ek het aanhou hoop dat die wiel nog sou draai. 

4: SALOMIE:  Maar jy het probeer om los te kom. 

3: DEON:  Dikwels. 

5: SALOMIE:  Noem op. 

6: DEON:  Soos die keer toe ek die vyfduisend gewen het. 

7: SALOMIE:  Het jy haar toe huis toe geneem, vir Louisa? 

8: DEON:  Nee. Ons het vrede gemaak. Sy't in my arms gelê en 

huil, gesê sy's jammer, dis omdat sy verwag, die 

onsekerheid en spanning raak te veel. Ek het haar 

belowe om nie weer te dobbel nie.  

9: SALOMIE:  Was jy eerlik met jouself? 

10: DEON:  Ek was vasbeslote. Ek wou ophou. 

11: SALOMIE:  Maar jy het nie. 

12: DEON:  Nee. 

13: SALOMIE:  Wanneer het jy weer begin?  

14:  DEON:  Die volgende oggend toe ek by die oop deure van die 

casino verbyloop . . . Ek het byna van my kop af geraak. 

Net die gedagte dat dit verby was . . . Ek kon liewer 

doodgaan. Om af te sluit. Om te sê dit is die laaste kans 

wat jy jouself gun, hoe doen jy dit? 
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1: SALOMIE:  Ek is nie 'n berader nie, maar ek weet dat daar metodes 

is. Professionele hulp. 

2: DEON:  Nog een van jou woorde, hn? Pro-fes-sioneel. 

3: SALOMIE:  Woorde impliseer betekenis. 

4: DEON:  Ek kan vir jou 'n woordprentjie skilder – silwerkleurig en 

met goud omkartel. Ek kan jou presies vertel hoe geld, 

hoe drome oor geld jou van jou sinne beroof. Toe ek 

daai oggend by die oop deure verbyloop, het ek geld 

gehoor, gesien, gevoel, geproe. Ek moes meer sien, 

meer hê, meer vat. Wen sou ek, al moet ek die laaste 

druppel bloed uit my are tap, ek moes weer op die 

mallemeule klim. Ek sou alles gee vir die fanfare en die 

aankondiging, die pot goud aan die einde van die 

neonreënboog. 

5: SALOMIE:  Jy's 'n digter. 

6: DEON:  Sien jy hoe bewe my hande? Dis nie dwelms nie, maar 

die uitwerking, die nadraai is presies dieselfde as 

horries. As ek nie hier gesit het nie, was ek nou daar. Jy 

wil nie my nagmerries beleef nie. 

7: SALOMIE:  Jy het meer as een rede tot angs. 

8: DEON:  Ek het Louisa verraai. Ek het myself verraai. Ek het die 

vyfduisend gaan offer. 

9: SALOMIE:  Het jy haar vertel? 

10: DEON:  Beslis nie. Toe ek klaar was, het ek uitgestap, ek het 'n 

ent gaan draf, teruggekom en onder die stort ingeklim. 
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Dit is die laaste keer, het ek vir myself gesê, van nou af 

bly sy by die huis. Ek het haar nie nodig om in my ore te 

neul nie, ek het niemand nodig nie. My geluk het 

gedraai, vyfduisend is 'n groot vis ná al die vyfs en 

vyftigs wat ek in die water gegooi het . . .  vyfduisend 

was 'n helske groot vis om terug te gooi. So wys 'n slaaf 

vir sy meester wie's baas. Ek sou alleen kom, ek het 

niemand nodig gehad om my hand vas te hou nie. 

1: SALOMIE:  Hoeveel jaar het dit aangehou?. 

2: DEON:  Dit het nie opgehou nie, dit het aan en aangehou – selfs 

nadat ek my werk en my kar verloor het. Fred was in elk 

geval nog steeds my spook. My soms 'n geleentheid 

gegee casino toe. Ek het begin dink hy sal my help, al is 

dit ter wille van Louisa. Dis toe sy nie meer vir my kon 

lieg nie, en ek nog met 'n halwe waarheid kon wegkom. 

Halwe waarheid, halwe witbood. Ek het baiekeer nie kos 

gehad om te eet nie. Fred het geweet ek ly honger. Ons 

afsprake was altyd in eetplekke. 

DOOF UIT TRONK/IN MIDDELKLASEETPLEK/MIDDAGROESEMOES 

3: FRED:  (GAAN SIT AAN TAFEL) Het jy al bestel? 

4: DEON:  Ek is nie honger nie. 

5: FRED:  Moenie vir my lieg nie. Gee aan daai menu.  

MENU AANGEE  Dan-kie. 

6: DEON:  Jy's laat. 
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1: FRED:  Jou gesê, ek's besig. (MAAK MENU OOP) Wat sal dit 

wees?  

2: DEON:  Hulle maak 'n goeie lasagne. 

3: FRED:  Steak. Ek is rasend. 'n Bottel goeie wyn, ek betaal 

4: DEON:  Ek sou betaal het. 

5: FRED:  Jy? 

6: DEON:  Ek skuld jou. 

 7: FRED:  Klink belowend. Eet en drink en wees vrolik. Jy's maer, 

kook jy ooit vir jouself?    

8: DEON:  Ek het nog nooit. Hoekom sal ek nou? 

9: FRED:  (POUSE/KYK NA HOM) Geen wonder jy sit sonder werk 

nie. Jy lyk af. 

10: DEON:  Ditsim – reguit en reg. Mik vir die pens, steek die mes in 

en draai die lem. 

11: FRED:  Hel, Deon, jy doen dit self. Wat is jy, 'n suicide case? 

12: DEON:  'n Mens lewe net as hy iets het om voor te lewe. Ek het 

niks. 

13: FRED:  (BROM BY HOMSELF) En ek moet jou aanhou jammer 

kry. 

14: DEON:  Ekskuus? 

15: FRED:  (VERANDER FOKUS) Eindelik. Hier is ons kelner! 

(SKIELIK GAAF OP SY NEERBUIGENDE MANIER)  

   Besig vandag, hn? Afrikaans, English? English. Good! 

   Steaks, medium rare for me, for my friend here, well 

done.   
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1: DEON:  I'll have the lasagne, thank you. 

2: FRED:  You can have the steak. 

3: DEON:  Ek verkies lasagne. 

4: FRED:  So be it. Die ou magie is nie meer gewoond aan soveel 

vleis nie. One medium rare steak, one well done 

lasagne. The wine list, please  . . . and water. Perrier. 

(VIR DEON) Jy ook? 

5: DEON:  Nee dankie. 

6: FRED:  That will be all, thank you. Het jy jou maniere verloor? 

7: DEON:  Ek het gesê, nee dankie. Dis al. 

8: FRED:  Jou stemtoon. 

9: DEON:  Ek is nie hier om te baklei nie. 

10: FRED:  Goed. Waar's die geld wat jy my skuld? 

11: DEON:  Ek sal jou terugbetaal, ek maak nie leë beloftes nie. 

12: FRED:  Maar jou beloftes hang in die lug, hulle is so . . . 

verflietend – veral wanneer hulle nie in ink geskryf is nie. 

Ek dag jy't goeie nuus. 

13: DEON:  Ek wil hê jy moet weet, ek is in 'n program. 

14: FRED:  O, ja . . . (LAG) Wat? NASA se ruimteprogram? 

15: DEON:  Rehabilitasie . . . Soos die AA, groepterapie. Hulle het 

goeie resultate. 

16: FRED:  Good for you, jy het die eerste tree geneem. 

17: DEON:  Ek het my laat registreer ook. 

18: FRED:  So, Big Brother's watching you. 

19: DEON:  Hulle is nogal skerp. 



25 
 

 

1: FRED:  Hoort jy ooit op straat? Moet jy so ledig rondsit?  

2: DEON:  Jy is reg. Ek moet besig bly, anders . . . vang dit my. 

3: FRED:  Daar is plekke met onwettige fasiliteite. 

4: DEON:  Ek het gewonder of jy . . . dalk . . .  

5: FRED:  Ek sal nie weet waar hulle is nie – nog nie so laag 

gedaal nie. 

6: DEON:  Ek is op my laagste. Ek haat myself. 

7: FRED:    Dié dat ek nie van groepsterapie hou nie. Almal haat 

     hulleself en omhels mekáár.  

8: DEON:  Het jy vir my werk?   

9: FRED:  (KAN SY ORE NIE GLO NIE) Vra jy my? Werk? 

10: DEON:  Ek smeek jou . . . op ons vriendskap. 

11: FRED:  Jy het geld by die firma gesteel om jou dobbelskud te 

betaal. Ek het nie 'n saak gemaak nie omdat jy my 

vriend is en omdat ek jou omstandighede in ag geneem 

het. Ek lieg vir almal wat navrae doen. Niemand weet 

van jou swakheid nie. As hulle weet, hoor hulle dit nie by 

my nie. 

12: DEON:  En glo jou. En dankie. 

13: FRED:  Dis langer as 'n jaar en jy skuld my duisende. Ek het jou 

'n jaar gegee – een jaar.  

14: DEON:  Ek het nie besef dat 'n jaar so gou verbygaan nie. Ek 

doen los werkies, ek probeer my verpligtinge nakom. 
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1: FRED:  Luister, ek het ook verpligtinge. Twee egskeidings kos 

geld, drie gesinne vreet kapitaal, besef jy dit? Jy het een 

kind en jy dra nie 'n sent by vir sy opvoeding nie. 

2: DEON:   Hoe . . . hoe gaan dit met hom . . . Klein-Deon? 

3: FRED  Gideon, ons noem hom Gideon. 

4: DEON:  Louisa wil nie hê ek moet hom sien nie. 

5: FRED:  Wat verwag jy? Kyk hoe lyk jy. Ek sal jou geld gee vir 'n 

haarsny en nuwe klere.  

6: DEON:  Ek wil werk hê, nie charity nie. 

7: FRED:  Jammer dis al wat ek het. Die dame wat jou pos 

oorgeneem het, is 'n aanwins vir die kantoor. Kom loer 'n 

slag deur die venster, dan sal jy sien wat ek bedoel. 

8: DEON:  Ek kan jou nie terugbetaal as ek nie werk het nie. 

9: FRED:  Ek dag so ewe die afspraak is 'n verrassing, nou weet ek 

watter soort verrassing. 

10: DEON:  Enigiets, ek het nog my rybewys, jy kan my aanstel as 

bode. 

11: FRED  Jou pateet, wil jy voor my kruip, wil jy hê ek moet op jou 

spoeg?  

12: DEON:  So, die antwoord is nee. 

13: FRED:  Ek gee jou nog een maand, dertig dae. Maak dit drie-en-

dertig, drie is mos jou lucky number. Dan kry ek jou hier 

en jy bring vir my geld – harde kontant. Maak dit solank 

vyftienduisend, so nie, dien ek my klag én my bewyse by 

die polisie in. Is dit duidelik? 
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1: DEON:  Baie duidelik, dankie Fred. 

2:   FRED:  Beskou dit as 'n vriendelike waarskuwing! 

3: DEON:  Ek sien dit as 'n ultimatum. Ons . . . 

HY STAAN OP/STOEL SKUIF ontmoet mekaar oor drie-en-dertig dae. 

4: FRED:  Wat van die ete? Ek het bestel! 

5: DEON:  Die dokter sê ek het 'n maagsweer, dis nie goed vir my 

gesondheid om te eet wanneer ek my ontstel het nie. 

6: FRED:  Kom nou. Sit, voor jy in trane uitbars, ons kuier, vergeet 

die amptelike sake, praat oor die goeie ou dae. Ek 

bestel vir ons 'n bottel rooiwyn, twee bottels, ons drink 

op Louisa – wat 'n vrou! – drink op ons vriendskap. 

7: DEON:  Is ons vriende?. 

8: FRED:  Vandat ek langs jou moes sit in graad een – jy was toe 

al 'n tjankbalie. 

9: DEON:  (GRAWE IN SAK, HAAL NOOIT UIT) Hier's 'n vyftig vir 

die lasagne. Sê vir Louisa, sê . . . toe maar  . . .  

10: FRED:  Ja, sê vir haar Deon Adendorff sal teen dag drie-en-

dertig van die jaar 3003 begin onderhoud betaal, ás hy 

nie teen daai tyd met sy gat in die tronk sit nie. 

DOOF RESTAURANT UIT/IN TRONKKKAMER 

11: DEON:  Hier sit ek . . . nie oor slegte skuld nie . . . 

12: SALOMIE:  Was dit die patroon van jul vriendskap? 

13: DEON:  Skuld? 

14: SALOMIE  Dat julle mekaar sleggesê het. 
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1: DEON:  Hy het my sleggesê én verneder. Ek het selde 

teruggekap, by hoë uitsondering, op die verdediging. 

Sulke tye het ek besluit dis klaar ek praat nooit weer met 

hom nie. Ná daai ete-afspraak het maande verbygegaan 

voor ons per ongeluk in mekaar vasgeloop het.  

2: SALOMIE:  Ons sal dit moet bevestig. 

3: DEON:  Glo jy my nie? 

4:  SALOMIE:  Jy is veronderstel om niks vir my weg te steek nie. 

5: DEON:  Ek het 'n verklaring afgelê – skriftelik. Het jy dit gelees? 

6: SALOMIE:  Ek wil dit in jou eie woorde hoor. 

7: DEON:  Waar moet ek begin? 

 8: SALOMIE:  Hoe het julle weer by mekaar uitgekom? 

9: DEON:  Toeval. Kan jy dit toeval noem?  

10: SALOMIE:  Antwoord my vraag. 

11:  DEON:  Ek het langs die pad gestaan, hy't my opgelaai. 

12: SALOMNIE:  Waarheen was jy op pad? 

13: DEON:  Casino, enige casino. 

14: SALOMIE:  Ek sien. 

15: DEON:  Nee, jy sien nie. 

16: SALOMIE:  Jy wou dobbel. 

17: DEON:  Met 'n doel. 

18: SALOMIE:  Om sy geld vir hom terug te gee? 

19: DEON:  Meer. Ek wou my vryheid terugkoop. 

20: SALOMIE:  Was jy nie geregistreer nie? Jy het netnou gesê . . . 

21: DEON:  Dis wat ek vir hom gesê het, nie vir jou nie. 
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1: SALOMIE:  Was jy geregistreer of was jy nie? 

2: DEON:  Nee, ek het bloot die regte geluide gemaak om hom so 

ver te kry om na my te luister. Ek kon nie anders nie, ek 

moes hom oortuig. 

3: SALOMIE:  En nou wil jy my oortuig. 

4: DEON:  Ek antwoord jou vrae, ek vertel jou hoe dit was. Ons 

vriendskap was oor. Al wat hy van my wou hê, was sy 

geld. Ek het geld gehad, nie genoeg nie, 'n paar rand. 

5: SALOMIE:  Wat jy waar gekry het? 

6: DEON:  Moet jy dit weet? 

7: SALOMNIE:  Jy antwoord mos nou my vrae. 

8: DEON:  Louisa het my jammer gekry. 

9: SALOMIE:  Ek sien. 

10: DEON:  Nee . . Sy . . . Sy't my betaal om weg te bly van  . . . 

(SEER) my kind. 

11: SALOMIE:  Genoeg om die pad te vat na 'n casino? 

12: DEON:  Ek het gesweer ek kom terug met die jackpot.  

13: SALOMIE:  Was jy kwaad? 

14: DEON:  Toe ek besef wie langs my stop? 

15: SALOMIE:    Oor die geld wat Louisa jou gegee het. 

16: DEON:    Eers. Toe sien ek die moontlikhede – geld is geld.  

17: SALOMIE:  Was dit die eerste keer dat jy geryloop het? 

18: DEON:  Nee. 

19: SALOMIE:  Wanneer het jy De Jager, alias Jagter, alias Motsomi 

ontmoet? 



30 

 

1: DEON:  Nie voor daardie dag nie. 

2: SALOMIE:  In jou eie woorde – begin by die oomblik toe jou vriend 

jou opgelaai het. 

DOOF IN MIDDAG LANGS GROOTPAD/MOTORS VERBY/EEN STOP MET 

MUSIEK UIT OOP VENSTER:COPLAND-KLARINETKONSERT 

3: FRED:  (PROJEKTEER UIT KAR) Deon Adendorff! Is dit jy? 

4: DEON:  (BY HOMSELF OOR MUSIEK) Dis verdomp my 

Copland-CD en Fred in 'n splinternuwe Alfa Romeo! 

(VIR HOM) Ja, Fred Fourie. Waar kom jy aan die deftige 

kar? 

5: FRED:  (NABY OOR MUSIEK) Waarheen is jy op pad? 

6: DEON:  Loop sommer vir die oefening. 

7: FRED:  Spring in. 

KARDEUR OOP/MUSIEK HARDER 

8: DEON:  Hoe ver? 

9: FRED:  Hoe klink die naaste casino vir jou? 

10: DEON:  Uitstekend. 

KARDEUR TOE/MUSIEK HOU AAN/KAR TREK WEG EN VERSNEL  Jy  

laat wiel, hè? 

11: FRED:  Kos my genoeg. 

12: DEON:  Seker 'n stewige ses syfers? 

13: FRED:  Jy sit op die CD-kassie. 

14: DEON:  (GRAWE DIT ONDER HOM UIT) Is dit myne? 

15: FRED:  Jy't hom in my ou kar se cubby vergeet. 

16: DEON:  Ek dag jy hou nie van my soort musiek nie. 
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1: FRED:   Waansinnige wanklanke, ek luister daarna wanneer  

    ek . . . ( HY WIL SÊ 'alleen is, verlang') 

MUSIEK BREEK KORT SOOS HY DIE SPELER AFSIT  Ek wou dit al 

uitgooi. Vat dit, steek dit in jou sak, verlos my. 

HAAL CD UIT IN SIT IN KASSIE 

2: DEON:  Ek onthou die dag toe ek dit gekoop het, gedag ek's 

lucky. Nice cover, New York en die Empire State. 

3: FRED:  Vrek, Deon, hoe gaan dit met jou? 

4: DEON:  Goed, nie so goed soos met jou nie. 

5: FRED:  Ruik dit! Wanneer laas het jy skoon sokkies aangetrek?. 

6: DEON:  Kan nie onthou nie.  

7: FRED:  Jy stink. 

9: DEON:  Jy wil mos rylopers oplaai. 

10: FRED:  Jy is die laaste mens wat ek langs hierdie pad verwag 

het. 

11: DEON:  Jy ook. 

12: FRED:  (DROË LAG) Voel soos die ou dae. Ek wou jou laas nog 

aangee. 

13: DEON:  Gaan jy? 

14: FRED:  Louisa sal nie hierdie een glo nie.    

15: DEON:  Jy weet, ek kan jou baie vergewe, maar Louisa . . . Waar 

is sy vanaand? 

16: FRED:  Kuier vir die naweek by haar ma, tot môre, dan kry ek 

haar teen sesuur se kant op die lughawe. Sy hou mos 

nie van casino's nie. 
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1: DEON:  Sy hou nie van dobbel nie. 

2: FRED:  Sy hou nie van dobbelverslaafdes nie. 

3: DEON:  En jy is skielik nie verslaaf nie. 

4: FRED:  Ek was nog nooit. 

5: DEON:  Dis jy wat my geleer het! 

6: FRED:  Daar is dealers en daar is losers. 

7: DEON:  Ek sal jou wys, vanaand wys ek jou. 

8: FRED:  Bel my op my sel. Ek book in, weet nie van jou nie. 

9: DEON:  Jy hoef nie oor my te worry nie. 

10: FRED:  Ek sou jou genooi het om 'n kamer te deel, maar die rit 

is genoeg – jy skuld my verdomp. 

11: DEON:  Ja, my hele lewe skuld ek jou die asem wat ek inasem 

en jy gaan uit jou pad uit om my daaraan te herinner. 

12: FRED:  Ek kan jou nog steeds laat aanskryf. 

13: DEON:   Jy sal nie, want dan is die gereg die hamer en jy verkies 

dit om self die slaanwerk te doen. Hou so aan – jy's 

besig om die grond onder my bloedspatsels te 

vermorsel. Ek is lankal dood. 

14: FRED:  Kry dan lewe en bid jou luck draai voor die nag om is, 

loser. 

MOTOR HOU STIL/DEUR OOP/LAATMIDDAG BUITE/ PARKEERTERREIN 

VOOR CASINO  Klim uit. Maak dat jy wegkom. Skoert, voor ek my 

skaam. 

15: DEON:  Dankie vir die lift. 

16: FRED:  Blerrie loser. 
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DEUR TOE/MOTOR TREK STADIG WEG 

1: DEON:  (AGTERNA) Ons sal sien wie's jou loser! Die dag kom, 

dan wys ek jou. 

2: DE JAGER:  Nie slegte wiele nie. 

3: DEON:  Nie my smaak nie. 

4: DE JAGER:  Ek hou ook nie van Italiaanse karre nie, ek verkies Duits.  

5: DEON:  Ek steel liewer my ouma se Mini. 

6: DE JAGER:  Jy sal jou verbaas, daar's geld in daai's ook. Collectors 

items, hoog op sommige se lyste. 

7: DEON:  Is jy 'n second-hand car salesman of wat? 

8: DE JAGER:  (LAG LEKKER/GEE HAND) De Jager, Motsomi as jy 

Sotho ken. My vriende noem my Jagter. 

9: DEON:  Ja, goed. Lekker dag vandag.  

10: DE JAGER:  Sal wees. Word mos nooit winter hier in Paradise Park 

nie. 

LAEVELDSE VOËL VLIEG VERBY/FLUIT VROLIK 

11: DEON:  Woon jy hier?  

12: DE JAGER:  Hang af van die seisoen. 

13: DEON:  Ek dag jy sê dit word nooit winter nie. 

14: DE JAGER:  Ja, maar soms wil die kaarte nie so lekker val nie, dan 

dryf die koue jou uit. 

15: DEON:  (LAG) Jy sê! 

16: DE JAGER:  Is jy haastig? 

17: DEON:  Die winkel is oop. 

18: DE JAGER:  Jy lyk vir my soos 'n ou wat 'n fix nodig het. 
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1: DEON:  Verdomp, ek moes geweet het hier sit 'n slang in die 

gras. Vergeet daarvan, ek stel nie belang nie. 

2: DE JAGER:  Wag nou! Meneer, voor jy loop, luister my uit.  

3: DEON:  Not a hell, ek ken julle ouens, hang rond om casino's en 

lyk soos hobos. Meantime netwerk julle om hopeless 

cases vir rehab in te trek. Jy's 'n recruting officer, ek ken 

julle, julle is soos straathonde, snuffel aan almal. 

Voertsek, sê ek, gaan druk jou snoet in iemand anders 

se privaatsake, ek ken die reëls, ek kan jou aangee en 

ek gaan! 

4: DE JAGER:  Hei, pel, wait a minute! Jy't dit verkeerd soos in totally 

wrong, my maat. 

5: DEON:  Ek is nie jou maat nie! 

6: DE JAGER:  Dis ok reg, ek sal dit nie teen jou hou nie. Gaan enjoy 

jou dag en moenie oor my worry nie, ek sal jou nie tag 

nie. Ek bly net hier, tel die karre.  

7: DEON:  Jy het 'n versteekte agenda . . . ek is nie jou fool nie. 

8: DE JAGER:  Sure, maar ons los dit vir eers. 

9: DEON:  Ek weet nie hoekom jy in die eerste plek begin het nie. 

10: DE JAGER:  Oor die kar. 

11: DEON:  Watter kar? 

12: DE JAGER:  Daai Alfa V6 wat jou nou net hier afgelaai het. 

13: DEON:  Ja? 

14: DE JAGER:  Nee, ek gaan nie al my kaarte op die tafel  gooi nie. 

15: DEON:  Ek loop! 
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1: DE JAGER:  Voor jy loop (POUSETJIE) Ken julle mekaar? Jy en daai 

laventelhaan.  

2: DEON:  Dis nie jou besigheid nie. 

3: DE JAGER:  'n Man moet 'n lewe maak, maak nie saak hoe nie. 

4: DEON:  Wat impliseer jy?  

5: DE JAGER:  Ek het gesien hoe gooi hy jou af – leë pizzaboks, klaar 

opgevreet. Hy mors met jou, hn, loverboy? 

6: DEON:  Watse nonsens! Loop sit onder jou boom . . . en 

(BEWEEG WEG) vreet vlooie. Ek het niks met jou uit te 

waai nie. 

7: DE JAGER:  (ROEP AGTERNA) Jy sal nog. Ek soek daai kar van jou 

maatjie, ek soek hom met 'n seer hart! 

DOOF UIT BUITE PARKEERTERREIN/TERUG IN TRONKKAMER 

8: SALOMIE:  Is dit wat hy gesê het? Kon jy hom hoor? 

9: DEON:  Hy't agter my aangeskreeu. Ek sou doof moes wees om 

hom nie te hoor nie – beledigende bliksem. 

10: SALOMIE:  Toe ignoreer jy dit? 

11: DEON:  Ek's 'n klein outjie, mevrou Naudé. 

12: SALOMIE:  En De Jager is 'n groot man.  

13: DEON:  Gedag hy joke om my kwaad te maak, anders sou ek 

hom gaan verkla het . . . Hulle was 'n hele span(TRANE) 

Dem . . . As ek my pistool gehad het . . . toe  . . . 

14: SALOMIE:  Jy  . . . (RAADPLEEG HAAR AANTEKENINGE) het nie 

'n vuurwapen in jou besit nie. 
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1: DEON:  Ek het dit ingegee, ná die egskeiding. Louisa het my 

oortuig. 

2: SALOMIE:  Hoekom? 

3: DEON:  Ek het  . . . gedreig om te skiet. 

4: SALOMIE:  Wie? 

5: DEON:  (POUSE/STILTE)  

6: SALOMIE:  Wou jy . . . ? Wie wou jy skiet? 

7: DEON:  Ek was deurmekaar, ontsteld . . . Ek het gesê ek skiet 

almal dood. Ek't gesê ek skiet haar en Fred . . . myself 

en my kind – ek was bietjie in 'n toestand. 

8: SALOMIE:  Het iemand anders jou dit al hoor sê? 

9: DEON:  Nee . . . nee niemand nie, net hulle. 

10: SALOMIE:  Was jy ooit vir berading?  

11: DEON:  Dominee het probeer om met my te praat, ek wou nie. 

12:  SALOMIE:  So, jy was nooit vir enige vorm van berading nie?  

13: DEON:  Mense dink hulle weet alles. 

14: SALOMIE:  Party mense is spesiaal opgelei. 

15: DEON:  Sielkundiges – hulle het almal self 'n klap van die 

windmeul weg. Dominee hou hom so vroom, maar hy 

het kant gekies. Hy en Louisa is kop in een mus. Jy sal 

Fred nie ken as Dominee in die omgewing is nie, botter 

smelt nie in sy mond nie. Sê ook niks. Louisa is die een 

wat die praatwerk doen . . . en die huilwerk. (HY HUIL) 

   Meeste daarvan . .. in elk geval . . .  

SKUIF WATERBEKER AAN EN SKINK 
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1:  SALOMIE:  Hier, drink 'n bietjie water . . . 

2: DEON:  (NEEM EN SLUK) Dankie . . . 

3: SALOMIE:  Ek gaan aanbeveel dat jy met 'n sielkundige praat. 

GLAS HARD NEERSIT 

4: DEON:  Ek stel nie belang nie. Hoeveel keer moet ek dit sê? 

5: SALOMIE:  Jy praat met my. Jy kan tog met haar ook praat. 

6: DEON:  Jy's makliker, jy soek feite. Sy of hy gaan in my siel krap, 

ek soek dit nie. 

7: SALOMIE:  Jy sal jou samewerking moet gee. 

8: DEON:  Dit doen ek tog!  

9: SALOMIE:  Is jy moeg? 

10: DEON:  Gatvol. Jammer, dis 'n lang dag, hulle jaag ons vyfuur 

uit.   

11: SALOMIE:  Nog so tien minute, dan behoort ons klaar te wees. 

12: DEON:  Daar is nie veel meer om te vertel nie. 

13: SALOMIE:  Jou vriend Fred . . . Het hy 'n vuurwapen besit? 

14: DEON:  Ja, maar hy was nie veiligheidsbewus nie. 

15: SALOMIE:  Het hy byvoorbeeld met 'n wapen in die kar gery? 

16: DEON:  Soms.  

17: SALOMIE:  Waar het hy sy wapen gehou, aan homself of iewers in 

die motor? 

18: DEON:  Altyd in die cubby. Daardie dag was daar nie een nie. 

19: SALOMIE:  Het jy spesifiek daarna opgelet of het jy toevallig 

onthou? 
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1: DEON:  Nie een van die twee nie. Ek moes dink, toe hulle my vra 

moes ek gedink het en ek het nie . . . Teen daai tyd was 

ek in elk geval klei in hulle hande – en toe stuur hulle 

nog die jongeling om my sag te maak. 

DOOF IN NAG KROEGTOONBANK IN CASINO/GLAS EN BIER WORD 

 OOR TOONBANK GESTOOT 

2: KRIS:  Thanks. 

BIER OOP EN GOOI IN GLAS 

3: DEON:  (DRONK) Kroegman! Selle hier (POUSE/ERGERLIK) 

Sal hy sy rug op my  draai! Kroegman! Hierso! Ek soek 

service! 

STOOT SY GLAS OOR 

4: KRIS:  Vat solank myne. 

5: DEON:  Is nie nodig nie, ek kan wag. 

6: KRIS:  My plesier. Ek's jonk, ek het tyd. 

7: DEON:  Lyk ek vir jou of ek met my een voet in die graf staan, 

sit?  

8: KRIS:  Nee, nie so nie, maar ek dink ek voel beter as meneer. 

9: DEON:  Verwar jy my met iemand? 

10: KRIS:  Eerste keer dat ek meneer sien. 

11: DEON:  Wou sê, ek het nog nooit skoolgehou nie. 

12: KRIS:  Ek glo ook nie ek sal vir een van my onderwysers wil 

bier koop nie.  
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1: DEON:  Jy hoef nie te betaal nie, ek . . . het geld. (GRAWE IN 

SY SAKKE) As ek dit . . . net verdomp kan kry. Jy al ooit 

sulke diep sakke gesien?  

2: KRIS:  Dis nie vreemd nie, sulke sakke. Hier word hulle al 

dieper. (VIR KROEGMAN) Bring vir my nog 'n Lager, ek 

betaal vir die oom. 

3: DEON:  (GIGGEL) Nou's ons familie.   

4: KRIS:  More or less. 

5: DEON:  Waar bloed nie kan kruip nie, loop dit of is dit . . .  

andersom? 

6: KRIS:  Loop kruip, maak nie saak nie – soos oom wil. 

7: DEON:  Boetie, luister hier – ek mag dronk wees, maar ek is nie 

so dronk nie. Ek is nie jou oom nie. 

8: KRIS:  Ek het 'n aanbod vir oom. 

9: DEON:  Dankie vir die bier, maar ek stel nie belang nie.  

10: KRIS:  Jy sal, as jy my uitgehoor het. 

11: DEON:  Eers was ek meneer, toe oom, nou sommer jy, netnou 

word ek hierjy. Hoe laag kan 'n man daal? 

12: KRIS:  Nie veel laer as oom nie, maar ek het al erger gesien. 

13: DEON:  Wat soek jy? 

14: KRIS:  Motsomi het my gestuur. 

15: DEON:  Motsomi? Klink soos 'n bose gees. 

NOG BIER WORD OOR TOONBANK GESKUIF 

16: KRIS:  (POUSE) Hy't oom gekies. 

 GOOI BIER IN 
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1: DEON:  Jy's een van daai pastoortjies wat so teen demone 

preek! 

2: KRIS:  My ouma sal dit laaik. 

3: DEON:  Vertel vir haar vriendinne van haar goeie kleinkind wat 

duiwels kan uitdryf, dobbelduiwels by dosyne. 

4: KRIS:    O, jy gee my 'n blink plan, maar ek glo nie dit sal soveel 

     betaal soos die werk wat ek nou doen nie.    

5: DEON:  Gevaarlik ook – hulle kan omspring. 

6: KRIS:  Elke werk het sy risks. 

7: DEON:  Ek het nie werk nie. 

8: KRIS:  Shame  . . . en geld? 

9: DEON:  Nie 'n bloue duit nie.  

10: KRIS:  Die wiel sal draai. 

11: DEON:  Nee wat, nie vir my nie. Ek bly onder  . . . en ek (HIK) bly 

onder.  

12: KRIS:  Dit kan nie altyd so aanhou nie. 

13: DEON:  Ek het nou by die einde gekom. Kan ek jou vertel? Ek 

het niks, net die klere aan my lyf, 'n tas vol rubbish in my 

losieskamer. As ek môre of wanneer daar uitslaan, het 

ek ook nie meer losies nie. Hulle wil my uitgooi . . . toe 

gee my eksvrou vir my geld en sy sê ek moet betaal wat 

ek skuld.  

14: KRIS:  Toe dobbel oom dit uit. 

15: DEON:  Ek het een keer vyfduisend rand gemaak. Dit was ses 

sewe jaar gelede, toe was dit baie geld.  
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1: KRIS:  Oom het seker vir oom 'n kar gekoop. 

2: DEON:  Was nie genoeg vir die kar wat ek gesoek het nie.  

3: KRIS:  Nog 'n kans gevat? 

4: DEON:  Alles vir die verdomde masjiene gevoer. 

5: KRIS:  Hoe sal oom daarvan hou om weer 'n klompie cash in 

oom se sak te hê?  

6: DEON:  Cash . . . ? Wat moet ek doen?. 

7: KRIS:  Nie veel nie, dis 'n team effort.  

8: DEON:  Jong . . . My kop wil nie so lekker nie. 

9: KRIS:  Ons het 'n bungelow, daar's koffie.  

DOOF KROEG/IN RONDAWEL/NAG/KRIEKE/BEKER NABY NEERSIT 

10: DE JAGER:  Jou reggeruk, hn? Jy sê hy slaap vannag oor?  

11: DEON:  (KLINK KLAAR BETER) Ja. Hy speel heelnag deur, 

slaap laat, eet lunch en gaan huis toe. Hy moet sy vrou 

sesuur op die lughawe kry. 

12: DE JAGER:  Ek hou nie van daylight-jobs nie. 

13: DEON:  Hoekom? Ek het al van mense gehoor wat helder 

oordag gekaap word. 

14: DE JAGER:  Ja, maar dis dicey. (BEWEEG WEG) Donker is beter. 

15:  KRIS:  Daai kar is presies wat Stavros soek. 

16: DE JAGER:  (EFFE WEG) Sharrap, ek bel! 

17: KRIS:  (POUSE/GEDEMP NABY) Nog koffie? 

18: DE JAGER  (VERDER/TERWYL HULLE NABY PRAAT) De Jager 

hier, ons gaan die trok nodig kry. (POUSETJIE)  
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   Day time, kan nie anders nie. Môremiddag, ek vat julle 

soontoe. Oukei, maak so. 

1: DEON:   Nee, dankie.  

HOU KARDOES METGESNYDE BILTONG 

2: KRIS:  Biltong? HAAL BILTONG UIT KARDOES  

3: DEON:  Thanks. 

4: DE JAGER:  (KOM NADER) Dis gereël. Ons het een groot voordeel. 

Ons het jou.  

5: KRIS:  Lucky number three. 

6:  DEON:  Hoe't jy geweet dis my gelukkige nommer? 

7: KRIS:  Drie? Ek't bedoel ons is nou drie. 

8: DE JAGER:  Vir die job. Laaste een van die season. 

9: KRIS:  Ons kaartjies is gekoop, ons gaan eilande toe, vakansie 

hou. Kan oom glo, drie jaar terug was ek 'n bandmember 

sonder 'n band en sonder 'n sent in my sak, vandag 

vlieg ek first class . . .  

10: DE JAGER:  Krissie, jy praat te veel – ek gaan jou bek nog toeklap. 

11: KRIS:  Ek motivate net die oom, dis al. 

13: DE JAGER:  Jy praat uit die huis uit!  

14: DEON:  Ek gee nie 'n hel om vir julle huis nie, al wat ek soek is 

my deel van die malie. Hoe werk dit?  

15: DE JAGER:  Goed, dis die plan. Hy't jou 'n lift terug huis toe belowe. 

Ons weet nou waar hy gepark het. Ek gaan jou die pad 

wys wat julle moet kies. Wag vir hom by sy kar, klim in 

en kry hom sover om die draai te ry. 
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1: DEON:  Dis al? En die geld? 

2: DE JAGER:    Jy kry jou deposit vanaand, die res later. (LAG) Raai 

     wie's hierdie keer die loser? 

KRUISDOOF NAG MET BINNE IN LUUSKE-MOTOR OP GRONDPAD 

VROEGMIDDAG 

3: FRED:    (SPOG) Geheim is – en luister nou mooi – jy moet weet 

     wanneer om op te hou! En jou game ken soos niemand 

     anders nie . . .  Ek kan vir jou 'n boek skryf oor Black 

       Jack (LAG) maar ek gaan nie, want die ander geheim 

       is, net jy moet jou tricks ken om te wen. Wie't nou weer 

       gesê: Of jy wen of verloor maak nie saak nie, dis hoe jy 

       die game speel. Bull!  Winner takes all – en jy word so 

     gebore. 'n Wenner of 'n verloorder. 

4: DEON:      Dan is ek seker 'n born loser. 

5: FRED:      Jy is die original. (LAG) 

6: DEON:      Oukei, ek's gewoond aan beledigings. 

7: FRED:      'n Perfekte voorbeeld van die soort wat jy onder losers 

       en slawe kry – die man wat dobbel net om te dobbel en 

       nie anders kan nie, die man wat moet verloor. 

8: DEON:      Seker sodat ouens soos jy kan kans kry om te wen. 

9: FRED:      (LAG) Is dit waarmee jy jouself troos snags as jy jou  

        kop op jou kussing neersit? Was dit nie vir my wat  

        bereid was om  te verloor nie, dan het Fred dit nooit in 

        graad een reggekry om my toebroodjie af te neem nie  

      en vandag,  kan jy dit glo, het hy my vrou.  
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1: DEON:  Mense is nie goed wat jy kan besit nie. 

2: FRED:    Mense is ook nie goed wat ek altyd wil besit nie. 

3: DEON:    As jy moet kies tussen jou kar en jou  . . . vrou, hoe sal jy 

     kies? 

4: FRED:     Ek sal 'n uittelrympie opsê en as die kar uitval van vooraf 

     begin. (LAG) Sal nie omgee om my ekse vir karre te  

       verruil nie. Nie Louisa nie . . . Sy is nog te veel van 'n 

     trofee. 

5: DEON:    Noem Louisa se naam weer tussen ons . . . so . . . 

6: FRED:  Louisa . . . sexy Lou-ies-sá. 

7: DEON:  As ek geweet het wat aangaan, het ek gouer gekeer. 

8: FRED:  Jy's te lamsakkig, Deon. G'n vrou hou van lamsakkigheid 

     in 'n man nie. 

9: DEON:  Jy kan ook nie te hard op hulle wees nie. 

10: FRED:  Dié dat ek my les geleer het met die ander twee . . . Jy  

     moet die middelpad kry. Onthou jy my ma? 

11: DEON:  (HET HAAR JAMMER GEKRY) Ja, ek onthou jou ma. 

12: FRED:  My pa kon nooit die middelpad kry nie, met niemand – nie 

     met haar nie, ook nie met my nie. Beneukte derduiwel hy, 

   blerrie goeie kaartspeler. Waar gaan hierdie kastige  

     kortpad van jou heen? Ek hou nie van die stof nie.  

13: DEON:    Ry aan. Ons is nou-nou uit. 

14: FRED:  Was dit nie vir al die gate nie, kon ek vet gegee het soos 

   vroeër. Lekker gewees, hn?  

15: DEON:  Ja, soos die ou dae.  
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1: FRED:  Soms . . . soms mis ek nogal die dae toe ons die  

   besigheid gehad het. 

2: DEON  Ek ook. 

3: FRED:  Miskien kan ons 'n plan maak. 

4: DEON:  Jy bedoel? 

5: FRED:  Jou 'n kans gee ter wille van die ou dae. Werk, dat jy jou 

     skuld kan betaal. Ek meen, Big Brother het jou op sy lys, 

    g'n wonder hulle het jou gister uitgegooi nie. 

6: DEON:  (BY HOMSELF) Blikskottel, daar's die bome, hulle wag 

    anderkant die bult. (VIR FRED) Fred . . . ry! Ry! Rryyy! 

    Vinniger! Nog een keer voor ons op die teerpad kom. 

7: FRED:  Oukei! Hier gaat ons! 

MOTOR VERSNEL OP GRONDPAD EN VAT BULT 

8: DEON:  Ry!! 

9: FRED:  Lees die spoedmeter, domkop. Verdomp, wat de hel!  

SPOED DRASTIES AF EN BAND SKREE OP PAD Vervloekte vervoerwa 

   soos gewoonlik skuins . . . oor die pad, hou vas! Ons  

         toets die Alfa se remme! 

5: DEON:    Nee! Steek verby! Deur die veld as dit moet! 

MOTOR SKUUR TOT STILSTAND 

6: FRED:  Onnosele bobbejane! Ons was amper blerrie bokveld 

     toe. 

7: DEON:  Moenie! 

8: FRED:  Moenie wat? 

MOTORDEUR OOP/MOTOR LUIER NOG/VERVOERWA OOK 
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1: DEON:  Uitklim . . . nie. 

2: FRED:  Ek gaan hulle donner, die blik . . . sems. En jy? Wat's dit 

     met jou? Wil jy my bang maak? 

3: DE JAGER:  (KOUS OOR DIE KOP) You can leave the key in the  

     ignition. That's right, get out, nice and quite. Put your  

   hands at the back of your head, get up . . . and walk. 

4: FRED:  Verdomp! Dis 'n hijack! Deon! Dis 'n blerrie hijack! 

5: DE JAGER:  Shuddup! 

DEUR OOP ANDERKANT/GESKUIFEL OP GRUIS/DAG SONBESIES 

6: KRIS:  (KOUS OOR DIE KOP/TERSELFDERTYD AAN DIE  

   ANDERKANT VD KAR) You heard the man, same here. 

   Get out and walk, go!  

LOOP VAN GRUIS IN DROË GRAS/BOSVELDVOËLS Go, go, go, 

   Keep walking. 

7: DE JAGER:  (KOUS OOR DIE KOP/SKREEU HARD) Get that car 

   moving. In the truck. Load!  You have three minutes! 

8: FRED:  Wat's met julle? 

9: DE JAGER:  Shuddup! Fool! And walk! Walk! 

MOTOR WORD HARDHANDIG IN PANEELWA INGERY 

10: FRED:  Julle gaan nie hiermee wegkom nie. Julle gaan wragtag 

   betaal. 

11: DEON:  (WAARSKU) Fred . . . versigtig. 

12: DE JAGER:  Keep moving!  

GESTROMPEL DEUR GRAS, HOU PAS VOL 

13: FRED:  Ek kan dit nie glo nie! Dis my kar! 
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1: DE JAGER:  Stop talking! 

2: DEON:  Fred . . . 

3: FRED:  (VIR DEON) Jy't geweet. Het jy geweet? 

PANEELWADEUR KLAP TOE 

4: DEON:  Nee . . .  Nee! Hoe kon ek? 

5: FRED:  Jy het. 

6: DE JAGER:  That's enough! 

7: FRED:  Kyk of ek vir jou skrik. 

8: DE JAGER:  (STAMP HOM) Down! Flat on your face. I don't want  

   to see you. Down! You stay down. 

9: KRIS:  You! On! Your! Face! (GAAN LÊ NOODGEDWONGE) 

10: FRED:  (GIGGEL ANGSTIG) Dink jy  . . . dink jy hulle gaan ons  

   doodmaak? 

11: DEON:  Doen wat hulle sê, en bly kalm.   

12: FRED:  Ek is kalm, ek was nog nooit so kalm nie. 

13: KRIS:  Are they ready to go? 

14: DE JAGER:  Time's up! They'd better be. You stay down! Let's run for 

     it. 

15: KRIS:  Stay! Down! Down! 

16: FRED:  (SPRING OP) Wie's julle! Julle . . . blik-sems! 

17: KRIS:  Down!  SKOOT KLAP EN FRED VAL IN LANG GRAS 

18: DEON:  Fred . . .! Fred? Jy oukei? NOG 'N SKOOT EN NOG EEN  

19: FRED:  (REAKSIE/HY WORD GETREF) 

20: DE JAGER:  Shit, Kris! Is jy triggerhappy? Kry end!  

21: KRIS:  Dis hy! Hy . . . ! Hy't gepanick! 
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1: DE JAGER:  Jy ook. Hou vas daai pistool, moenie dat dit val nie!    

2: KRIS:  O hel, nou moet ons vinnig wegkom.  

3: DEON:  (INTUSSEN)Fred! Fred, praat met my! 

4: FRED:  (KREUN) 

5: DE JAGER:  (VIR KRIS/AFGEMETE) Nie hardloop nie. Loop  

   stadig. Loop normaal.  

OP GRUISERIGE GROND DEUR DROË GRAS 

6: KRIS:  Daai man, is hy oukei? 

7: DE JAGER:  (SOOS HULLE WEGSTAP) Loop net. Nie omkyk nie,  

      dis verby. Job's gedoen, geld is in die bank, al wat tel. 

DOOF VELD/TERUG IN TRONKKAMER/STILTE/DAN 

8: SALOMIE:  (MENSLIKER) Meneer Adendorff? 

9: DEON:  Het jy al 'n mens hoor roggel na asem? SKUIF PAPIERE 

10: SALOMIE:  Ek het die patoloog en die dokter se verslae gelees.   

11: DEON:  Ek verneem hulle is so deeglik, weet presies hoe en hoe 

   laat.  

12: SALOMIE:  Soms. 

13: DEON:  Hy het die hele res van die dag daar gelê en . . . sterf. 

14: SALOMIE:  En jy het alles in jou vermoë gedoen om hulp te kry? 

15: DEON:  Oor en oor en oor . . . In my nagmerries, as ek my oë toe- 

   maak, sien ek die son, my hemp wat ek oor die lang gras  

   gehang het om vir hom skaduwee te maak . . . Dit het  

   aanhoudend afgegly. Die gras, alles was rooi . . . van sy 

   bloed  . . . sy gekerm . . die geroggel. 

16: SALOMIE:  Hoe lank het julle so gesit? 
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1: DEON:  Ek het heen en weer gehardloop soos 'n mal mens  

   tussen hom en die pad. Gek, kaal bolyf in die pad ge-  

   spring. Mense probeer stop – die min wat wel daar verby- 

    gekom het. So naby, ek het in hulle oë gekyk. Hulle swaai 

   eenvoudig uit en ry aan. Later wou ek . . . Ek't daaraan 

   gedink om hom nader te sleep . . . Hy wou nie, ons kon 

   nie. Niemand wou stop nie. 

2: SALOMIE:  Jy nie daaraan gedink om 'n ent te stap nie? Hoofweg 

     toe? 

3: DEON:  Mevrou, ken jy daai pad? Jy kan gaan kyk – niks vir  

   kilometers. Enigste ander lewende wesens is voëls en 

   goggas, miere, ook nie water nie. Vroeg in die oggend is 

   daar seker dou op die gras, nie later nie – nie 'n druppel 

   vir Fred nie. 

4: SALOMIE:   Sou jy sê hy het dit verdien? 

5: DEON:  Hoekom . . . ? Hoekom vra jy my so 'n vraag? 

6: SALOMIE:  Dis die soort vraag wat die aanklaer jou sal vra. 

7: DEON:  Jy dink ek het dit geniet, jy dink ek het gedink dis sy 

   verdiende loon om so te sterf? 

8: SALOMIE:  Jy't gesê, ek haal aan: 'Hy het alles gevat wat ek besit, 

   my hele lewe'. Was dit nie 'n geval van 'n oog vir 'n oog 

   nie? 

9: DEON:  Wraak? Nee . . . Die Here weet . . . dit was nie. 

10: SALOMIE:  Die uitweg . . . Was dit die enigste? 
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1: DEON:  Dis hy . . . Hy't my gevra . . . gesmeek. Toe sê ek hy moet 

   vasbyt, toe sê hy . . . ek skuld hom. 

2: SALOMIE:  Jy het altyd geglo dat uitkoms net om die draai is. 

3: DEON:  Ek het opgegee, kon nie meer glo nie, nie meer hoop nie 

   en . . .  hy het my gevra.  Toe vat ek die klip . . . . en . . . 

   betaal hom wat ek hom skuld.  

4: SALOMIE:  Deur hom dood te maak? 

5: DEON:  Ja. (PYN) Nee. Ek het . . . hom verlos. 

6: SALOMIE:  Hoe . . . hoe laat was dit? 

7: DEON:  Die einde van die dag, die son was rooi. 

8: SALOMIE:  En toe? 

9: DEON:  Toe gaan staan ek weer langs die pad. Tóé stop daai  

   man met die bakkie. 

10: SALOMIE:  Hoeveel keer het jy heen en weer geloop? 

11: DEON:  Ek het nie getel nie, kon nie meer tel nie. 

12: SALOMIE:  Die hof soek bewyse. 

13: DEON:  Maar ek het 'n pad oopgehardloop. 

SKUIF LÊERS ROND 

14: SALOMIE:  Dis nie baie duidelik op die foto's nie. (POUSETJIE) Ek 

   sal . . . ons moet jou vir waarneming stuur. 

15: DEON:  (MOEG) Doen wat jy wil. 

16: SALOMIE:  Ons het eintlik nie 'n keuse nie. 

SKAKEL BANDMASJIEN AF/GOED BÊRE/KNIP TAS TOE 

17: DEON:  (DAN) Mevrou Naudé . . . 

18: SALOMIE:  Ja? 
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1: DEON:  Hy was my vriend. Ek het hom liefgehad. Ons het afskeid 

   geneem, ek het hom gesoen. Ons het mekaar vergewe 

   voor God, ons het. Verstaan jy? 

2: SALOMIE:  Noudat ek jou storie gehoor het, ja, . . . iets van jou pyn. 

   Probleem is, die kapers het weggekom, jou vriend is nie 

   hier om sy weergawe te gee nie en die uitspraak van die 

   hof berus op feite en bewyse. Ek  . . . ek sal als in my  

   vermoë doen om jou saak te stel. Totsiens, meneer  

   Adendorff, en . . . dankie vir jou samewerking. 

SPEEL UIT MET DIE AARON COPLAND WAARNA DIE TWEE VRIENDE 

AAN DIE BEGIN GELUISTER HET (Coplan se klarinetkonsert/CD: Sharin 

Kam: American Classics)         


