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Cast of Characters

Marnus: Goeie ou sterk karakter

Tys: Leier van die groep

Jaco: Die slim een

Kous: Die minder slim een

Scene

Dit is vrydag in die kinderhuis. Die vier jong manne,

besluit om in die spens in te breek om vir hulle iets te ete

te kry. Hulle beplan ’n groot aand van eet en kuier. Maar

met geheime wat uitkom, gaan hierdie aand dalk nie so goed

afloop soos wat hulle gehoop het nie.



DIE HUIS

Scene 1

Die ligte wat aangaan moet effe dowwer wees.

Marnus loop eerste uit maar hy sluip uit. Die

ander drie gaan by die wing uitloer as Marnus so

in die helfte van die verhoog is. Die stel moet

nog nie bewustelik wees nie.

Musiek: Pumped up kicks Foster the people /

Leelou, Don’t you forget about me.

KOUS:

Is die Coast clear?

JACO:

Shhhhh. Hy het gesê hy sal die signal gee.

KOUS:

Ok great. (Die twee staan en wag dan loop Tys al uit)

JACO:

Tys wat maak jy? Ons moet wag vir die signal.

TYS:

Ag nee wat man, ou Freek slaap al lankal soos ’n vet

speenvark.

KOUS:

Maar die signal?

TYS:

Ag Kous. Jy kan nie eers die signal onthou nie.

KOUS:

Ja ek kan. (Aan Jaco) Wat was die Signal.

MARNUS:

As julle klomp paloekas ophou gesels soos ’n klomp

meisiekinders kan ons dalk nog lewendig hier uitkom.

JACO:

Jy laat dit klink of ons op Mission Impossible is.

MARNUS:

Wel as Freek ons hier kry, slag hy ons almal af.

(Marnus raak weer doenig daar agter.)

JACO:

Jy bedoel as Freek ons saam Tys kry is ons Dood.

(CONTINUED)



CONTINUED: 2.

MARNUS:

Ons almal ly, omdat ons jou ken.

TYS:

Julle lewens is beter omdat julle my ken.

KOUS:

Dalk is daar iets anders aan die gang?

TYS:

Soos wat?

JACO:

Dalk is ou Freek jou Pa. Hulle sê mos Pa’s is harder op

hulle seuns.

TYS:

Moenie vir jou stupid hou nie Jaco.

KOUS:

Het jou Ma vir Freek geken?

TYS:

Hoe moet ek weet?

KOUS:

Wel jy kom van die Kaap af.

TYS:

Ja en?

KOUS:

Hoekom sal jy dan na ’n kinderhuis in Gauteng gestuur

word?

MARNUS:

Hel Kous. Daai is actually ’n slim argument. (Verbaas)

JACO:

Wie sou nou kon dink dat Kous ’n slim argument bymekaar

kon sit?

KOUS:

Ag bogger julle man.

TYS:

Kous jy het teveel CSI gekyk.

KOUS:

Jy is seker reg. Ek het maar net gewonder hoekom juis

na hierdie kinderhuis, aangesien Ou Freek jou haat.

(CONTINUED)
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JACO:

Wat is sy opsessie met jou?

TYS:

Hy weet hy kan my nie bulshit nie. En hy weet hy kan

niks aan my doen nie.

KOUS:

Hy is harder op jou as enige een van ons.

JACO:

Ja wel dis tot hy ons hier saam vang dan is ons almal

dood.

KOUS:

Hy moet my eers vang.

TYS:

Asof dit moeilik is.

KOUS:

Dit is moeilik. Ek is soos Wade van Niekerk.

JACO:

Weet jy, dis waar wat hulle sê. Onkunde is vryheid.

KOUS:

Wat beteken dit?

TYS:

Hy sê jy is Dom.

KOUS:

Dis lelik.

MARNUS:

Nou maar goed manne. (Hy staan trots terug)

TYS:

Het jy dit oop gekry.

MARNUS:

Piece of cake.

KOUS:

Hel maar jy is goed.

MARNUS:

Ek weet Kous.

JACO:

Ok kom ons maak gou. Julle meisiekinders kan weer in

die kamer mekaar se hare gaan vleg.

(CONTINUED)
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TYS:

Kyk wie praat.

Die manne loop na die spens toe en gryp ’n klomp

eet en drink goed en dan hoor hulle ’n geluid.

Kous met ’n liqurice stick in sy mond.

KOUS:

Wat was dit?

JACO:

Kan dit ou Freek wees.

TYS:

Nee man hy slaap soos ’n klip. (Sê dit onseker)

MARNUS:

Is jy bereid om daardie kans te waag ou vriend.

TYS:

Nee. Kom laat ons weg kom.

JACO:

Elke man vir hom self.

Hulle hardloop weg, Kous met die meeste kos en

sweets hardloop die stadigste.

KOUS:

Wag vir my!

Ligte verdoof soos hulle afhardloop.

Musiek: One Rupublic - Kids Instrumental

Scene 2

In die scene kom die seuns in die kamer

ingehardloop met hulle sweets. Daar is vier

beddens wat in die kamer is en dan ’n venster.

JACO:

Dink julle ons is veilig?

TYS:

Ja man.

KOUS:

Dankie tog.

MARNUS:

Dit was close.

(CONTINUED)
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KOUS:

Ja. Ek dink ons voorouers was soos super kriminele.

JACO:

Ek dink jou voorouers was sirkus mense.

KOUS:

Nee hulle was nie.

JACO:

Nou wat was hulle.

KOUS:

Ja, ek kan mos my stamboom vir jou uitlê.

MARNUS:

Genoeg ouens

TYS:

Ja hel wie gee om waarvandaan jy kom?

JACO:

Julle is reg.

KOUS:

Wie wil weet waar jou Wortels lê?

MARNUS:

Niemand wil weet waar jy jou wortel lê nie Kous.

TYS:

Genoeg. Daai Stamboom projek het julle almal mal. Kan

ons nou terug kom by vanaand se feeste. Wat het julle

ouens gekry?

JACO:

Kous het die hele spens weer leeg gedra.

MARNUS:

Ag nee man Kous.

KOUS:

Wat?

MARNUS:

Waar kom jy vandaan?

TYS:

Jy moes net genoeg gevat het sodat dit nie lyk asof

iemand daar binne was nie.

(CONTINUED)
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JACO:

Ja as hulle môre die kaste oopmaak dan sien hulle daar

is goed weg. En dan gaan hulle ons deursoek. En dan ons

vang en Fok ek is te jonk vir die tronk.

MARNUS:

Rustig Jaco. Ek dink darem nie hulle sal agterkom nie.

JACO:

Jy hoop so.

TYS:

Ag bogger hulle man. Ons is lank genoeg hier. Dis nie

of ons iewers anders hoort nie so hulle kan maar vir

ons ook iets gee.

KOUS:

Stem ek ook.

JACO:

Ja jy wil net jou gesig toe stop

KOUS:

Ek sien niks verkeerd daarmee nie.

Die ouens begin in hulle sweets invaar dan haal

Jaco a tablet of Ipad uit.

JACO:

Kyk wat het ek.

KOUS:

Waar het jy dit gekry?

JACO:

Ek het dit geleen.

MARNUS:

Geleen of "geleen"

JACO:

Ek het dit by Jana geleen vir die naweek wat dink julle

van my?

TYS:

Nie baie nie. Jy het sopas saam ons in die spens

ingebreek, en sweets "geleen".

JACO:

Dis anders.

(CONTINUED)
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TYS:

Hoe?

JACO:

Man dit is net.

MARNUS:

Maar jy en Jana raak dan bitter goeie vriende as sy vir

jou haar Tablet gee vir die naweek.

KOUS:

Ooo hoor ek skoolklokke lui?

JACO:

Dis trouklokke brood. En nee. Ons is net vriende.

KOUS:

Trouklokke? Hoekom sal jy trouklokke hoor? Ons is 17

jaar oud wie wil nou trou.

JACO:

Die gesegte is jy hoor trou klokke.

KOUS:

Luister ons is nie nou by die skool nie. Hou op met jou

groot woorde.

JACO:

Hoe het jy dit tot graad 11 gemaak?

KOUS:

Met jou hulp natuurlik.

TYS:

Los hom Jaco. Wat het jy op daardie ding?

JACO:

Oo

MARNUS:

Wat?

JACO:

Dis niks.

KOUS:

Ag kom nou sê ons.

TYS:

Het sy vir jou ’n stoute foto op gelos? Laat Ek sien.

(Hy gryp die Tablet by hom).

(CONTINUED)
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JACO:

Nee.

KOUS:

Wat is dit Tys?

TYS:

Dis ’n foto.

KOUS:

’n Stoute Foto né?

TYS:

Nee. ’n Foto van sy en haar ouers. (Hy kyk ’n oomblik

en gee dit weer terug aan Jaco). Wat het jy nog op

daardie ding?

JACO:

Uhm ’n movie of 2.

MARNUS:

Watse movie?

JACO:

Wag laat ek kyk.

KOUS:

Het julle gehoor Dwayne word aangeneem? (praat in die

algemeen)

ALMAL:

Wat?

KOUS:

Wat? (uit die veld geslaan oor die reaksie)

TYS:

Word ou blaasbek aangeneem?

KOUS:

Ja ek dog julle weet.

MARNUS:

Waar het jy dit gehoor?

KOUS:

Dit loop die hele kinderhuis vol.

MARNUS:

Hy is seker die oudste kind wat aangeneem word.

(CONTINUED)



CONTINUED: 9.

JACO:

Wie sal hom wil aanneem.

TYS:

Seker een of ander perverse agterstraat oompies wat

moeg is vir grassny. Nou neem hy maar ’n kind aan om

dit vir hom te doen. En wie beter as ons eie pliggie

blaasbek.

KOUS:

Nee dis een of ander professor van die universiteit.

MARNUS:

Hoekom sal ’n proffie hom aanneem.

KOUS:

Hy het daai internasionale wetenskap ekspo gewen en die

prof was een van die beoordeelaars en die res is maar

seker wors.

TYS:

Ag ek kan vir ou Freek nou al hoor. (Praat soos Freek).

Kinders, wat ’n spog en hartseer dag dat een van ons

eie, ander heenkome gevind het. En dan is dit nog so

spog seun ook. Hy is ’n voorbeeld vir elkeen van julle.

KOUS:

Sien hy is nou die tipiese voorbeeld van wat ek nie wil

wees nie.

TYS:

Ek weet nie hoekom julle omgee nie. Ons het nog net ’n

jaar hier dan kan ons hierdie plek veraltyd agter laat.

MARNUS:

Wat doen ons-

JACO:

Captain America!

TYS:

Wat?

JACO:

Dis watse movie hier op is. Captain America en the

Notebook.

KOUS:

Ja the Notebook.

TYS:

Like jy die Notebook?

(CONTINUED)
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KOUS:

Ja. Doen julle nie.

MARNUS:

Nee. Ek kan nie sê dit ek dit veel geniet het nie.

KOUS:

Luister daar is niks fout om bietjie jou sensitiewe

kant te wys nie. Chicks Diggit.

TYS:

Jakes gaan asb net aan voor ons haar heeltemal verloor.

JACO:

Daar is dan ’n moerse klomp chick flieks en dan

conjuring 2 en -

TYS:

Yes daai een.

JACO:

Wat?

TYS:

Conjuring 2.

MARNUS:

Ek stem saam.

KOUS:

Julle wil nou weer hê ek moet niks slaap nie.

TYS:

Ag kom nou ou Kousie. Daar is niks soos ’n scary movie

om die adrienalien te laat pomp nie.

JACO:

Maar ek het nog nie die eerste een gekyk nie.

MARNUS:

Maak nie saak nie. Hierdie tiepe flieks is almal

dieselfde volg mos nie rêrig op mekaar nie.

JACO:

Nou maar goed.

KOUS:

Is julle seker hieroor? Is daar nie ’n lekker Nicohlas

Sparks nommertjie nie?

TYS:

Kous. Rêrig.

(CONTINUED)
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KOUS:

Fine.

Die ouens begin kyk die ligte gaan verdoof en op

helder om tyd voor te stel. Tys staan op.

KOUS:

Waarna toe gaan jy?

TYS:

Ek gaan badkamer toe Kous.

KOUS:

Oo ok. Maak gou jy weet nie wat daar buite rond hang

nie.

MARNUS:

Is jy bang Kous?

KOUS:

Nee! Ek is net effens op my senuwees.

JACO:

Moenie wees nie man dis net ’n storie.

Hulle Kyk aan en Tys is af. Tys gaan dan op sneak

en dan hulle skrik maak.

TYS:

Whaaaaaa!

Hulle almal skrik maar Kous die ergste. Hy spring

af van die bed af op sy knee en begin saggies bid.

MARNUS:

Jou Hond.

JACO:

Dit was onnodig. Weet jy hoe amper het ek die ding by

die venster uitgegooi?

TYS:

Jy moes jou gesig gesien het Kous.

MARNUS:

Kous?

JACO:

Wat maak jy.

KOUS:

Amen.

(CONTINUED)
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TYS:

Kous het jy gebid.

KOUS:

Ag man partykeer moet mens weet waarvandaan jou krag

kom.

ALMAL:

(Bars uit van die lag)

KOUS:

Ja Ja. Baie snaaks. Jy weet jy kon my ’n hartaanval

gegee het.

JACO:

Ag nee wat Kous. Onkruid vergaan nie.

KOUS:

Wat?

JACO:

Onkruid vergaan nie. Dis ’n geseg-

TYS:

Moenie eers probeer nie.

MARNUS:

Gaan ons klaar kyk ouens?

KOUS:

Nee!

JACO:

Ag kom nou Kous, dis Amper klaar.

KOUS:

Julle kan dit maar klaar kyk maar ek gaan nie.

Hulle begin weer kyk en Kous loop in die kamer

rond en krap in alles. Dan loop hy en sien iets

onder Jaco se bed. Hy gaan haal dit uit. Dis ’n

brief. Hy maak dit oop en lees dit.

KOUS:

Jaco. Wat is die?

JACO:

Wat? (Hy kyk op en dan spring hy op en gryp die brief)

Hel Kous. Kan jy nie jou neus uit ander se sake hou

nie.

(CONTINUED)
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KOUS:

Sorry. Ek het nie geweet dit is ’n staatsgeheim nie.

MARNUS:

Wat is dit?

JACO:

Dis niks.

KOUS:

Het nie vir my soos niks gelyk nie.

JACO:

Kous!

TYS:

Van wanneer af het ons geheime van mekaar.

JACO:

Dis nie ’n geheim nie.

MARNUS:

Nou hoekom wil jy dit nie met ons deel nie. (terwyl hy

dit sê beweeg die ouens nader aan Jaco)

JACO:

Want ek wou nie.

TYS:

Ok ok. Ons respekteer jou privaatheid. (Hulle beweeg

baie nader en Jaco sien wat nou gaan gebeur)

JACO:

Ag komaan ouens.

TYS:

Pak hom.

Hulle gryp hom en stoei hy kom los spring op een

van die beddens.

JACO:

Hahaha. Julle kan nooit die champ wen nie. Ek lees

julle soos boe- (Kous kom van die kant af en tackle vir

jaco)

KOUS:

Aaaaaah.

TYS:

Mooi so Kous.

(CONTINUED)
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MARNUS:

Hel buddy waar was daai tackle toe ons teen Vasbyt Hoër

gespeel het? (Kous spring op)

KOUS:

Ek weet nie. Maar ek is nou pumped. (Jaco lê steeds)

JACO:

Kan ons asb vir my ’n ander lewer kry myne het gek-

TYS:

Wat te hel is hierdie Jakes? (Jaco staan swaar op)

JACO:

Dis ’n brief van my Pa.

MARNUS:

Jou Pa?

JACO:

Ja my Bio-Pa.

MARNUS:

Wanneer het jy in kontak met hom gekom?

JACO:

’n Paar maande gelede. Daai projek wat ons vir LO

gedoen het het my laat dink.

KOUS:

Watse opdrag?

JACO:

Die "Waar lê jou Wortels" een.

MARNUS:

Die stamboom een?

JACO:

Ja. Ek het na dit begin wonder waarvandaan ek kom en

toe vra ek vir Freek om my te help om my Pa op te

spoor.

TYS:

En hy het jou gehelp?

JACO:

Ja. Hy was rêgtig nice daaroor. Hy het baie moeite

gedoen om my pa te kry.

TYS:

Hoekom het jy ons nie gesê nie?

(CONTINUED)



CONTINUED: 15.

JACO:

Ag ek weet nie. Ek wou niks sê totdat ek hom nie meer

geweet het van hom nie.

KOUS:

Ek voel jy is ’n drol.

JACO

Hoekom?

KOUS:

Jy moes ons gesê het.

JACO:

Jammer ouens.

MARNUS:

Wat sê hy? Waar was hy al die tyd?

TYS:

Asof dit saak maak.

MARNUS:

Dit maak saak?

TYS:

Doen dit?

KOUS:

Hoekom sal dit nie?

TYS:

Want enige persoon wat sy kind hier los moet sy kop

laat lees.

JACO:

Sê die een wat nie eers weet wie sy Pa is nie.

Tys stap nader aan Jaco.

TYS:

Wat het jy gesê? (Tys stap dreigend nader aan Tys)

JACO:

Ek sê jy is ’n groot bek! (Tys gryp Jaco)

MARNUS:

Genoeg ouens. (probeer tussen hulle kom)

TYS:

Dis genoeg as ek sê dis genoeg.

(CONTINUED)
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KOUS:

Ag kom nou Ouens.

TYS:

Shut up Kous.

JACO:

Kyk wie probeer alweer groot seun speel.

TYS:

That’s it.

Tys tackle vir Jaco en begin hom slaan. Marnus en

Kous trek hom van Jaco af.

TYS:

Wie is nou groot bek huh?

MARNUS:

Dis nou genoeg. Wil jy hê die hele plek moet wakker

word?

TYS:

Sê dan vir jou maaitjie hy moet sy bek hou.

KOUS:

Is jy ok Jakes?

JACO

Ja ek is.

TYS:

Hoe proe die bloed?

JACO:

Hoe voel jou oog?

TYS:

Doners seer. (Hulle begin lag.) Ek het nie geweet jy

het so giftige regterhoek nie.

JACO:

Wel ek het by die beste geleer.

KOUS:

Mmmm julle kort iets kouds vir daardie shiners. Hier

vat die coke en cream soda.

JACO:

Thanx Pella.

(CONTINUED)
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MARNUS:

Daarsy meisies. Is ons nou klaar?

TYS:

Ja.

JACO:

Ja. Sorry Tys.

TYS:

Dit is ok.

KOUS:

Kan ek iets vra sonder om soos een van julle twee op te

eindig?

TYS:

Wat is dit Kous?

KOUS:

Dink jy ooit aan hom? Jou Pa?

TYS:

Partykeer. Soos ek wil nie by hom gaan bly of iets nie.

Ek wil net weet wie hy is. Ek weet nie eers of hy lewe

nie.

MARNUS:

En as hy jou uit hierdie kak plek uit kan kry, kan dit

ook werk.

TYS:

Dit is vanselfsprekend.

JACO:

Ouens. Daar was nog briewe. In freek se kantoor.

MARNUS:

Watse briewe?

JACO:

Daar was briewe met julle name op.

MARNUS:

Ons name.

JACO:

Ja wel jou en Kous se name.

KOUS:

Net ons?

(CONTINUED)
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TYS:

Ja Kous. Wie sal vir my skryf? Dis nie asof ek meer ’n

Ma het nie.

KOUS:

En jy weet nie wie jou pa is nie.

MARNUS:

Kous!

KOUS:

Wat?

JACO:

Shut up.

TYS:

Dis ok. Wat maak dit saak dat ek nie weet wie my Pa is

nie. Of waar my Wortels geleë is nie.

KOUS:

Hoe weet jy dan wie jy is?

MARNUS:

Dis nou genoeg Kous. Hier eet nog iets (Gee vir hom

iets om te eet)

TYS:

Anyway. Watse briewe was dit Jakes?

JACO:

Ek weet nie.

TYS:

Ok. Hoe graag wil julle weet watter briewe daar in

Freek se kantoor is?

KOUS:

So GRAAG!

MARNUS:

Ag ek is ok.

TYS:

Rêgtig?

MARNUS:

Nee.

TYS:

So kom ons doen iets daaraan.

(CONTINUED)
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JACO:

Wat bedoel jy?

TYS:

Kom ons gaan na sy kantoor toe en kry die briewe.

KOUS:

Hoe wil jy dit doen? Sy deur is altyd gesluit.

TYS:

Wel dan is dit great dat ons ’n expert lock pic het of

hoe?

MARNUS:

Wat as ons gevang word?

TYS:

Ek is bereid om dit te waag as julle is.

JACO:

Ek is in.

KOUS:

Julle hoef my nie twee keer te nooi nie.

TYS:

Marnus?

MARNUS:

Fine ek is in.

TYS:

Great.

Hulle begin beplan en soos hulle beplan verdoof

die ligte en stel verander. Daar moet ’n deur wees

aan die agter kant van die verhoog waardeur hulle

kom en dan ook ’n lessenaar.

Musiek: Mission Impossible theme song

Scene 3

TYS:

Kom jy reg?

MARNUS:

Amper.

JACO:

Maak gou.

(CONTINUED)
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MARNUS:

Brilliance can’t be rushed.

KOUS:

Ag daar gaan julle weer met julle gesegde kak.

JACO:

Dis nie ’n geseg- Never mind.

MARNUS:

Got it. (Hy maak die deur oop, hulle almal loer eers

binne in en dan gaan hulle in)

JACO:

Jou Pa moes seker ’n spy gewees het. Dit was moer

vinnig. (Hulle gaan in)

KOUS:

Hel maar dis nice om die hoof van ’n kinderhuis te

wees.

JACO:

Hoor jy ooit wat uit jou mond kom?

MARNUS:

Waar het jy die briewe gesien Jakes?

JACO:

Dit was op sy lessenaar. (Hulle soek op sy lessenaar)

MARNUS:

Dis nie meer hier nie. (Hulle soek verder dan kry Kous

’n kluis)

KOUS:

Dink julle hy so dit hier in gebêre het?

TYS:

Hoekom sal hy Briewe wat aan julle geskryf is in sy

kluis bêre?

KOUS:

Wel ek sien nie dat jy met die briewe uitkom nie.

MARNUS:

Aah het dit.

JACO:

Wat sê dit

MARNUS:

Dis van my sussie af. Sy swot op Stellenbosh. (Hy maak

die brief oop en lees) Sy sê ek moet gaan kuier. Die

vakansie sy gaan vir my ’n bus kaartjie koop.

(CONTINUED)
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TYS:

Ek hoor die Stellenbosh meisies is wit warm.

JACO:

Ag vat ons saam toe?

MARNUS:

Ja ek dink ook julle moet saam kom.

TYS:

Wat van joune Kous? (Kous lyk ontsteld)

KOUS:

Dis nie ’n brief nie.

MARNUS:

Wat is dit dan?

KOUS:

Dis ’n blerrie gedragsverslag!

ALMAL:

Bars weer uit van die lag.

KOUS:

Dissapointing.

TYS:

Ek weet nie van julle nie maar ek wil nou weet wat in

daardie kluis is?

JACO:

Dalk is dit geld.

MARNUS:

Dalk is dit dirt op die mense hier binne.

KOUS:

Oe oe oe. Dalk is die ’n Diamant soos the heart of the

sea in Titanic.

TYS:

Weet jy. Ek wonder partykeer oor jou.

KOUS:

Hoekom?

JACO:

Maar hoe kom ons in.

(CONTINUED)
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KOUS:

Wie het dinamiet, Chappie en ’n nokia 3310?

MARNUS:

Wat.

KOUS:

Dit werk altyd in die flieks.

MARNUS:

Ons is nie in ’n fliek nie.

KOUS:

Het jy ’n beter idee?

JACO:

Wat van ons gebruik die sleutel?

MARNUS:

Waar het jy die sleutel gekry?

JACO:

In die laai.

TYS:

Dis ook maar goed die drol het nie voortgeplant nie.

Met ’n brein soos daardie.

Hulle loop na die kluis toe en sluit die kluis oop

en begin papiere uithaal. Dan gaan Tys ’n brief

sien wat daar lê en dit dan optel hy gaan confused

lyk. Die brief gaan sy naam op hê. Hy gaan dit oop

maak. En dan kwaad raak soos KWAAD!!!

MARNUS:

Wat het jy daar?

Tys gooi die Brief neer en dan storm hy uit.

JACO:

Tys?

KOUS:

Tys? Waarna toe gaan jy?

Marnus gaan die Brief optel en hom lees.

MARNUS:

Ooo Shit! (Hy begin uithardloop)

JACO:

Wat nou? (Jaco volg)

(CONTINUED)
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KOUS:

Marnus!?

Soos hulle uithardloop gaan die ligte verdoof

Musiek: Cornfield Chase - Intersteller

Scene 4

Die scene verander weer in die slaapkamer in, Tys

gaan daar instap sy hemp vol bloed. Hy gaan voor

op sy knee gaan sit en na sy hande kyk. Dan kom

Jaco in. Jaco gaan direk vir Tys. Hulle was ook

bebloed maar nie so erg nie.

JACO:

Wat te hel is fout met jou!?

TYS:

Ek is Jammer. (Kous kom in)

KOUS:

Shit, shit. Shit (Marnus kom in)

MARNUS:

Shut up! Almal van julle. Ons storie is. Ons het iets

onder gehoor, ons het afgestap dit was donker en ons

het nie geweet dit was hy nie. Ons het net gereageer.

dit was ’n ongeluk. Ok almal het dit ’n ongeluk!

TYS:

Die-

MARNUS:

Dis weg.

KOUS:

Is hy dood? (Tys kyk op vir hulle)

MARNUS:

Ek- (Hy kyk vir Tys as hy dit sê) Ek weet nie.

KOUS:

Ag Shit.

JACO:

Kan iemand vir my verduidelik hoekom Tys die hoof van

die kinderhuis met ’n krieket bat moertoe gebliksem

het?

KOUS:

Wat het in daardie brief gestaan?

(CONTINUED)
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MARNUS:

Dit was ’n brief van sy Ma af.

KOUS:

Nou moer jy hom omdat hy nie vir jou die brief gegee

het nie?

MARNUS:

Nee, dit is oor wat in die brief staan Kous. En dit wat

saam die Brief is.

JACO:

Wat was dit?

MARNUS:

Dit was-

TYS:

Dit was ’n DNA toets.

JACO:

Wat?

TYS:

Hy is my Pa.

KOUS:

Wie?

MARNUS:

Freek.

JACO:

Wat?

TYS:

Hy het ’n DNA toets laat doen en hy is my Pa. Hy is my

Wortel.

KOUS:

Maar hoe?

JACO:

Het jou Ma nooit iets gesê nie.

TYS:

Nee sy het nie.

JACO:

Hoekom het jy nie net met hom gepraat nie.

(CONTINUED)
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TYS:

Ek weet nie. Ek wou maar toe verloor ek kop. Hy help

jou om jou Pa te ontmoet maar hy is te slapgat om vir

my te sê dat hy my Pa is.

JACO:

Hy het seker sy redes gehad.

TYS:

Seker. En nou gaan ek nooit weet nie. Ek moet gaan kyk

of hy ok is.

MARNUS:

Nee. Ons gaan nou nêrens nie.

TYS:

Ek moet gaan!

MARNUS:

Nee. Tys, Jy kan nie.

TYS:

Hoekom het hy my nooit gesê nie. Al hierdie tyd! Het ek

dan niks vir hom beteken nie? Hy wou my nie gehad het

nie.

Polisie sirene word gehoor in die agtergrond.

KOUS:

Oo shit hulle gaan ons toesluit.

MARNUS:

Nee hulle gaan nie. Julle gaan net my storie moet volg

en niks anders sê nie. Ok?

JACO:

Ok

KOUS:

Ok

TYS:

Wat het ek gedoen?

Die sirenes raak harder en die ouens loop vorentoe

ligte flits rooi en blou soos polisie kar.

TYS:

Wat het ek gedoen?

Ligte Fade

Musiek: Halleluja - Imogen Heap
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THE END


