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Agter toe deure 
 

Vriende bou mekaar. In die verhaal het hulle mekaar nodig om te oorleef in die warboel van tiener 

wees, die druk van om altyd goed te presteer en dan ook groepsdruk, partytjies, drank, dwelms en 

siektes. Dit begin waar almal terug is by die skool van vakansie af alles lyk heel normaal behalwe dat 

dit lyk of van die vriende geheime wegsteek. 

 

ROLVERDELING 
 
Lukas:  Sterk persoolikheid. Hy is verlief op sy beste vriendin Mia maar sy is onbewus daarvan. 

Hy sal alles vir haar doen al breek dit hom om haar saam iemand anders te sien. Hy gee 

ook baie om vir sy vriende en meeste mense in die skool hou van hom, hy is populêr en ‘n 

aangename ou. Hy is ook ‘n slimkop en is altyd reg vir ‘n partytjie. 

  

Bastian:  Atleet en rugbyspeler. Mooi lyf en hy weet dit, maar hy bly nederig al raak sy kop 

partykeer bietjie groot. Hy het vriende soos Lukas en Jean wat sy voete op die aarde hou 

as sy kop te groot raak. Hy is ‘n alleenloper en probeer om sy beste vriend Lukas te 

oorreed om vir Mia te sê hoe hy oor haar voel. Hy is ‘n gebore leier. 

  

Jean:   Hy is die rocker, speel omtrent elke instrument en sing ook. Hy reël gewoonlik die 

partytjies waar hy optree en verwerf so populariteit. Hy sal sy vriende beskerm en sal vir 

hulle enige iets doen. Hy is ‘n alleenloper, sy musiek is sy meisie. Hy skryf die mooiste 

lirieke en meisies is mal oor hom. Maar hy is die laaste tyd baie teruggetrokke en stil. 

 

Mia:  Mooi fyn meisie. Elke ou wil haar hê omdat sy so mooi is. Sy is mal oor haar vriende en 

vind altyd haar troos in Lukas maar sy kan nie sien dat Lukas van haar hou nie. Haar 

boesemvriendin is Lienka. Mia kom sterk voor maar is bang omdat daar goed in haar 

lewe gebeur wat sy geen beheer oor het nie. Sy is slim en kan ook goed sing, sy sing 

partykeer saam Jean. 

  

Lienka:  Alles wat sy doen, doen sy met oorgawe, sy presteer in alles, sport, akademie en kultuur. 

Haar ouers is gemaklik en wil net die beste vir haar hê. Mia is haar beste vriendin en sy is 

mal oor die ouens wat in hulle vriendekring is. 

  

Bastian pa:  Bombastiese man wat nie enige tyd het vir sy kind nie. 
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Lienka Pa:  Besorgde man, warm en ondersteunend. 

 

Terry:  Kan een van twee wees, Dwelmhandelaar wat almal weet is moeilikheid of 

Dwelmhandelaar wat niemand verwag sal dwelms verkoop nie. 

 

Dokter:  Soos 'n gewone dokter 

 

Marko: 'n Potensiële liefdesbelangstelling vir Mia. Hy is 'n bedreiging wees vir Lukas. 

 

Jean 2: Dis vir 'n droom gedeelte waar beide akteurs teenoor mekaar gaan speel as dieselfde 

persoon. 
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Toneel 1 
 

Verhoog word in twee dele verdeel wat twee kante vir speel maak. As die een toneel besig is moet die 

ander toneel opgestel word aan die kant wat nie gespeel word nie. In die eerste scene staan die 5 

vriende voor op die verhoog met 5 spots op hulle. 
 

Lukas: Vriende bou mekaar. Vriende is die mense wat jy kan vertrou met jou diepste 

geheime, mense op wie jy kan staatmaak. Maar wat as ek nie op staat gemaak kan 

word nie? 
 

Lienka: Vriende vertel altyd vir mekaar die waarheid maak nie saak wat nie of so sê hulle. 

Maar kan jy jou vriende vertrou met die belanrikste besluit van jou lewe. Ek is seker 

ek kan my vriende met dit vertrou, maar wat as hulle verkeerd is? 

Bastian: Vriende wil net die beste vir jou hê. Ek is goed in sport, nee ek is die beste in sport. 

My vriende is by elke sportbyeenkoms. Hulle fight vir my, saam my. Maar om die 

beste sportman te wees kom nie sonder druk nie. Ek kan die druk met hulle deel. 

Maar wat as ek nie goed genoeg is nie? 
 

Mia: Vriende hou mens vas, hulle is daar as jy val gereed om jou op te tel. Dis hoe ek my 

vriende sien, my helde, hulle is daar as ek nie meer staande kan bly nie, hulle hou 

my op my voete. Maar wat as ek te swak is dat hulle opgee op my? 

Jaen: Vriende ondersteun jou in watokal jou passie of droom is. Hulle gee nie om wat dit is 

nie, solank dit jou gelukkig maak. My vriende ondersteun my en al doen ek stupid 

goed sal hulle my altyd ondersteun. Maar wat as ek te vêr gaan? 
 

Blackout: 
 

Toneel 2 
 

Ligte aan links: eerste scene begin aan die linkerkant van die verhoog Lukas en Bastian 

kom van agter af in gestap. Terwyl hulle links besig is moet daar ‘n stoel en skool bank 

regs op gesit word 
 

Musiek: I’ll be there for you (Friends) 
 

Dit is in die oggend voor skool en Bastian en Lukas kom aangestap in die skool se 

hekke in. Bastian met ‘n rugby bal in die hand en lukas besig op sy foon. 

Bastian: So vrydag aand. Ek het gedink dit is ‘n goeie tyd vir ‘n “welcome back” party. Net om 

vir die mense te wys wie die baas van die plaas in die skool is. Wat dink jy? 

Lukas: Ja sure. Klink goed. 
 

Bastian: Luke? Luister jy ooit vir my?  

Lukas: Wat? Ja man. 
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Bastian: Nou wat het ek gesê? 

Lukas: Uuh- 

Bastian: Sien. 

Lukas: Man ek was net gou besig-

Bastian: Om vir Mia te boodskap? 

Lukas: Wat? Nee. 

Bastian: Sure buddy. 

Lukas: Ek is nie besig om vir Mia te boodskap nie. Dit is krieket goed. 

Bastian: Nou gee jou foon laat ek sien. (Hy probeer Lukas se foon vat) 

Lukas: Nee! 

Bastian: Ek dink my punt is gemaak. 

Lukas: So what as ek vir haar ’n boodskap stuur, ons is vriende.  

Bastian: Net jammer jy wil meer as vriende wees. 

Lukas: Ek wil nie- 

Met dit stap Jaen verby hulle en sien hulle nie. Hy is erenstig besig op sy foon. As 

Bastian hom roep skrik hy. 

Bastian: Hey Jaen. (Jean skrik) Whow skies buddy. Ek het nie bedoel om jou skrik 

te maak nie.  

Jaen: Uhm dis fine. Hey. (lyk gedisoriënteerd) 

Bastian: Lukas probeer my oortuig dat hy net vriende met Mia wil wees 
 

Jaen: Wel dit wys net na sy onvermoë om ‘n meisie te kry. Jy moet dalk wakker skrik voor 

iemand anders haar voete onder haar uit slaan en jy weer by ons moet teem oor jou 

gebroke hart. 
 

Bastian: Bietjie hard is dit nie? 
 

Jaen is weer besig op sy foon. 
 

Bastian: Jaen!? 
 

Jaen: Wat? (bietjie agresief) 
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Bastian: Met wie praat jy so verskriklik?  
 
Lukas: En hoekom is jy ‘n ass met my? 

 

Jaen: Niemand nie! (wil vir Lukas aanvat maar besluit daar teen) Ek het sleg geslaap.  

Bastian: Aaah kort die seuntjie nog ’n nap? (Sê dit in ’n baba stem) 

Jaen: Hmm Snaaks. (Sarkasties) 

Lukas: Sho lyk my jy het glad nie goed geslaap nie. Jy is verskriklik byerig. 

Bastian: En die kringe onder jou oë- 

Jaen: Wat? Is julle nou ewe skielik slaap spesialiste?  

Bastian: Wat de moer gaan aan met jou?  

Lukas: Ja hel pel, jy ruk jou op vir niks. 

Jaen sien dat hy nou in die moeilikheid gaan kom en verander sy houding om weg te 

kom van sy vriende af. 

Jaen: Ek is jammer ouens ek is net moeg. 

Bastian: Wel dis nie nodig om ’n drol met jou vriende te wees nie. 

Lukas: Ja. Ons is drole met ander mense. Nie met ons vriende nie. 

Jaen: Ja ek weet. Dis net. Vandat ek van die toer wat ek saam die band gedoen het afgekom 

het, het ek nog nie rêgtig kans gehad om te rus nie.  

Bastian: Ha. Seker weer jou lyf lekker rockstar gehou.  

Jaen: Ja. So iets. Luke jy moet vir Mia sê hoe jy oor haar voel, voor dit te laat is. (Luke try 

inchip) En moenie dit probeer ontken nie ons ken jou beter as enige iemand en ons 

weet jy is hals oor kop verlief op haar. 

Lukas: Ek is nie- 

Bastian: Ag kom nou Lucky Luke. Dis ons. Hulle kyk hom aan tot hy breek) 
 

Lukas: Ag fine ok. Ek is verlief op haar. Sy is perfek, haar smile, haar oë. Dit mors met my kop.  

Sy mors met my kop. Ek weet nie meer wat gaan aan nie. Voor die vakansie het dinge 

great gegaan. Ek het gedink iets kan gebeur en toe eweskielik verander alles, toe 

verander sy. Toe sien ek haar saam Marko. Ek wens net sy kan sien  hoe baie ek van 

haar hou. 
 

Bastian: Ag toema buddy. Sy sal dit eendag agterkom. (Met dit lui die klok vir eerste periode) 
 
Jaen: Ek moet skiet. (Jean maak dat hy weg kom) 
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Lukas: Wat gaan rêgtig met hom aan? Slaap doen nie dít aan ‘n mens nie. 

Bastian: Ja ek koop ook nie die slaap storie nie. Dink jy ons moet worry? 

Lukas: Nee wat. Hy is maar so moody. “Musikant ding”. Maar cheers praat         

later. 

Bastian: Hey wag.  

Lukas: Bas die klok.  

Bastian: Ja man die klok kan wag. Is jy ok? 

Lukas: Ok? 

Bastian: Met vandag? 

Lukas: Vandag. (Besef wat vandag is) Uuh ja. Ek dink so. 

Bastian: Ok kwl. Weet net ek weet dit is ‘n tuff dag, so as jy hierdie plek 

nie meer voel nie, sê net die woord en ons is weg. 

Lukas: Thanks Bas, maar ek dink ek sal ok wees. 

Bastian: Kwl sien dan pouse. (Bastian stap af) 
 

Lukas loop voor na center stage toe. 1 spot op hom. Blackout agter 
 

Lukas: Hierdie dag. Om eerlik te wees het ek nie eers onthou dat vandag die 14de is nie. Die 

14de Julie 2012. Om te dink 365dae gelede was dit die laaste keer wat ek met my ma 

en pa gepraat het. Ek mis hulle. Vandag sou my ma vir my sê ‘toema seun nog net 3 

kwartale om te gaan dan is jy nie meer ‘n skool kind nie.’ Ek wens sy was hier om dit 

vir my te sê. Maar die lewe gaan aan, wat kan mens doen. As dit nie vir my vriende 

was nie sou ek nie die jaar kon gemaak het nie. Hulle het my staande gehou het seker 

gemaak ek is ok. Nou nog as daar iets gebeur wat my aan hulle herinner dan sal my 

vriende daar wees om dit saam my te deel, hulle het al saam my gehuil, gelag, hulle 

was saam my kwaad en gelukkig. Ek wens net ek kan dieselfde vriend vir hulle wees as 

wat hulle vir my is. 
 

Toneel 3 
 

Musiek: speel self musiek 
 

Ligte aan regs: net 2 stoele waarop Jean moet sit en kitaar speel en mia langs hom 

gaan sit. Mia kom deur die deur en stap na Jean toe. Terwyl die toneel aan die gang is 

moet die linker kant se deur ‘n meter van die wing af in staan en ‘n stoel moet daar 

gesit word om’n toilet voor te stel. 
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Scene change. Musiek klas by die kitaar sit Jaen besig om te speel en lirieke te skryf. 

Mia kom in. 
 

Mia: Wow. Dit klink great Jaen 
 

Jaen: Nee dit doen nie.  
 
Mia: Ek dink jy is te hard op jou self. 
 
Jean: Ek dink jy moet nuwe ore kry. 
 
Mia: Ekskuus? 
 
Jean: Sorry. Dis net- Ek kan nie glo ek skryf sulke stront nie. 

 

Mia: Jean, dit klink vrek nice. Jy kan dit vir enige iemand gaan speel en hulle sal sê dit klink 

ongelooflik. 

Jaen: Die chores werk nie. Die bridge is uit en die einde suck. Enige man op die straat mag 

dalk sê dit is nice maar ‘n professionele ou gaan sê dit klink soos ‘n Gr4 kinderkerk 

liedjie. 
 

Mia: Dis nie so bad nie man. Wag kom ons kyk, 2 koppe is gewoonlik beter as een.  

Jaen: Lyk dit of ek jou hulp soek? 

Mia: Ek het maar net gedink ek kan jou help aangesien ons al so baie saam liedjies geskryf 

het. 

Jean: Ek het ’n idee. Dalk moet jy ophou dink. 

Mia: Jammer, ek het nie bedoel om in te meng nie. 
 

Jaen: (Jaen pak sy goed in sy sak) Jy kan nie help om in ander mense se lewens in te meng 

nie. 

Mia: Ek het net probeer help. 
 

Jaen: Doen ons amal ‘n guns en moenie. 
 

Jaen storm uit die klas uit en los vir Mia daar stom geslaan. 
 

Musiek: soul salmarnir 
 

Blackout regs: regter kant moet ‘n bankie kry om pouse voor te stel. 
 

Toneel 4 
 

Ligte links: jean beweeg na linker kant ligte gaan aan hy staan daar en wag dan kom terry in 
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Scene change: Jean staan en wag in die badkamer van die skool 

Terry: Howzit my tjoma. 
 

Jaen: Ek is nie jou tjoma nie. 
 

Terry: Touchy Touchy. En ek dog ons begin vriende raak. 
 

Jaen: Ek is nie hier om vriende te maak nie Terry ek soek net die goed.  

Terry: Lyk my jy is so bietjie on edge- 

Jaen: Hou op met jou slim praaitjies en sê vir my of jy die goed het of nie? Ek het nie 

heeldag tyd om vir mense soos jy te wag nie so of jy gee vir my wat ek wil hê of ek vat 

my geld iewers anders. 

Terry:  Mense soos ek? Jy moet pasop. As jy in die spieël gaan kyk sal jy ‘n persoon sien nes ek.  

Jaen: Ag jy mors my tyd. Cheers tjoma. 

Terry: Not so fast. Ek het wat jy soek. (haal die pakkie wit poeier uit sy sak uit) Here you go, 

nes ek jou belowe het. Sal jou ‘n maand hou as jy spaarsamig is 

Jaen: Hoeveel? 
 

Terry: R300 
 

Jaen: Dis meer as laas keer. Probeer jy ‘n gat van my maak? (gryp vir terry om die kraag en 

druk hom teen die muur vas) 
 

Terry: Dit is beter kwaliteit as laas keer, en ek het vir jou ekstra in gesit. In die sakkie is 50g 

wit poeier. 

 

Jean: Ek het nie ekstra nodig nie. (Hy los hom) 

 

Terry: Dit lyk vir my jy het. Hoelank het die vorige pakkie jou gehou.  

 

Jean: Dit het niks met jou te doen nie.  

 

Terry: As jy so sê music man. Het ons ’n deal? 
 

Jean: Ja. 
 
Terry: Jy moet passop music man. Hierdie goed kan jou doodmaak. (Terry smile en dan loop 

hy af) 
 

Jean betaal hom en vat die goed by hom. Hy gaan in een van die stalle in storm. Dit 
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gaan lyk asof hy dit wil wegspoel dan draai hy om en sluit die deur. Hy haal uit sy sak 

‘n lepel, ‘n spuit naald, ‘n tube om sy arm vas te bind en ‘n lighter. Jean maak die 

rubber om sy arm vas. Hy gooi versigtog ‘n bietjie van die poeier in die lepel in steek 

dit an die brand totdat dit ‘n vloeistof word, hy vat die naald en trek die vloeistof 

versigtig en. Hy sit die naald teen sy arm en spuit die vloeistof in. Hy trek die naald uit 

en sit daar totdat die klok lui vir pouse hy pak sy goed weer in sy tas en loop uit met 

‘n smile. 
 

Musiek: Florence and the machine (shake it out) 
 

Blackout links: in die blackout moet die linker kant in ‘n dokterspreekkamer verander 
 

Toneel 5 
 

Scene change: pouse. Lukas, Bastian, Mia en Lienka staan en gesels. Jaen is nie daar nie 

niemand weet waar hy is nie. 
 

Mia: (kom laaste daaraan) Hey. Hoe is julle eerste dag so vêr? 
 

Bastian: Wel ek het my eerste afskryfwerk vir die kwartaal klaar so met my gaan dit awesome. 

Lukas: Ja van my werk afgeskryf. 

Bastian: Ag jy weet jy is lief vir my. 
 

Lienka: Waar is Jean? Ek het hom nog nie vandag gesien nie. 
 

Lukas: Ag wie weet. Vandat hy terug gekom het van daai band ding af is hy net op een misie. 

Bastian: En moenie vra watse misie nie want ons het nie ‘n clue nie. 

Mia: Ja hel. Hy het my kop afgebyt toe ek hom wou help met ‘n song netnou.  

Lukas: Hy het wat? 

Mia: Ja. In die musiek klas. Hy was besig om te speel soos altyd toe vra ek hom of ek saam 

hom  kan sing toe dinges hy my uit. Sê ek meng net heeltyd in. Dis asof hy net gesnap 

het. 

Lukas: Dis dit! Ek dink dis tyd dat ek en hy ernstig praat. 

Bastian: Ek dink jy is reg. Ons het nou al almal deurgeloop. (Die ouens staan op 

en begin beweeg) 

Lienka: Nee wag julle. Dalk gaan daar iets anders aan? 

Lukas: Wel dan moet hy met ons daaroor praat. Ons kan nie ruik as daar iets 
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fout is nie. 

Bastian: Ek dink aangesien ons vriend nie wil praat nie moet ons hom maar 

maak praat. 

Mia: Hey, sterk en sterker. Los dit  eerder. Hy sal wel met ons praat as hy reg 

is.  

Lukas: Jy is seker reg.  

Bastian: Nee sy is nie- 

Lukas: Bastian, Mia weet waarvan sy praat.  

Mia: Dankie. Ooh ek sien julle nou weer.  

Met dit stap ‘n ou wat Lukas dink ‘n ding vir Mia het verby hulle en Mia roep hom. Hulle stap 

eenkant toe 
 

Mia: Hey Marko. 
 

Marko: Hey Mia. Wats nuut? 
 

Mia: Ag nie veel nie en jy? 
 
Marko: Ag ek gaan maar aan. Hoe voel jy? 
 
Mia: Shhh. Nie so hard nie! 

 

Marko: Ek neem aan jy het hulle nog nie gesê nie. 
 
Mia: Nee. Jy is die enigste een wat weet.  
 
Marko: Jy gaan hulle moet sê. 
 
Mia: Gaan ek? Ek het gedink ek sal ’n pruik kry en maak asof niks fout is nie. 
 
Marko: Slim plan, weet nie hoe mooi dit gaan uitwerk nie maar, pryse vir probeer.  
 
Mia: Jy dink nie dit gaan werk nie? 
 
Marko: Nope.  
 
Mia: Hoe doen ek dit Marko? Hoe sê ek vir my vriende dat ek- 
 
Marko: Kanker het? Dis nie ’n vloekwoord nie.  
 
Mia: Ek weet dis net, as ek dit sê dan is dit werklikheid. 
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Marko: Ek sou dink jou eerste chemo was ‘n skop van die werklikheid af.  
 
Mia: Glo my dit was, maar om dit woord te sê- Buitendien dit was nou eers my tweede 

rondte. 
 
Marko: En jy voel oraait?  

 

Mia: Oraait is ’n relatiewe term. Ek is darem nie so naar soos die eerste keer nie. Maar 

dit sal ook seker verander.  

 

Marko: Gelukkig is jy tough. Jy sal die ook wen. 

 

Mia: Positiwiteit. Ek like dit. Hoe gaan dit met jou ma? 
 

Marko: Dieselfde. Die dokters sê dit lyk beter maar ek weet nie. Dis net moeilik om haar so te 
sien. 

 

Mia: Jou Ma is die sterkste vrou wat ek ken. As dit nie vir haar was nie weet ek nie 

wat ek sou gemaak het    nie.  

Marko: Ja sy is ‘n ongelooflike vrou. 

Mia: Wie sou kon dink dat ’n hokkie besering mens se lewe so drasties kan 

verander? 

Blackout regs: Mia beweeg linker kant toe 

Ligte aan links 

Scene verander in ‘n doktersspreek kamer. Mia en haar ma en pa, sit saam haar by die dokter 
 

Dokter: Mnr en Mev Fourie, Juf Fourie. Ons het die bloeduitslae en die beenmurgbiopsie terug 

gekry. Ons het alle moontlike toetse gedoen en alles stap vir stap uitgeskakel tot ons 

op die laaste moontlike diagnose gekom het. Mia jy het Leukemia. 

Mia: Wat? 
 

Dokter: Dit het nie vêr ontwikkel nie so daar is opsies wat ons het om dit te keer. Ek dink as jy 

nie so siek geword na elke hokkie wedstryd nie sou ons dit dalk te laat gevang het 

dan sou ons opsies nie so baie gewees het nie. 
 

Mia: Wat se opsies? 
 

Dokter: Die beste en sterkste opsie is Chemo terapie. 

Mia: Chemo? Vir hoe lank? 



Agter toe deure Khakibos Produksie Kopiereg© 2012 

P a g e  | 13 

 

 

Dokter: 13 Weke en dan kyk ons weer na die bloedtoetse en vat dit van daar af. 
 
Mia: 13 Weke? Ek kan nie vir 13 weke Chemo kry nie. Ek het skool. Skool? My hare? Gaan my 

hare uitval? 
 
Dokter: Die kans is goed dat jou hare gaan uitval. 
 
Mia: Ek kan nie dit doen nie. Wat gaan die mense van my dink. Ek wil nie Chemo hê nie. 
 
Dokter: Mia. As jy nie chemo gaan kry nie is die prognose nie goed nie. Jy kan hierdie wen ons 

moet net vinnig speel.  
 
Mia: So ek het kanker? 
 
Dokter: Ja. 
 
Mia: En ek moet chemo kry. Anders gaan ek doodgaan? 
 
Dokter: Dit is ongelukkig waar ons nou is Mia? 

 

Ligte af spot op Mia soos sy center stage toe stap 
 

Mia: Toe hy daai woorde vir my gesê het was dit asof my wêreld in mekaar getuimel het. Ek 

is 18 jaar oud en ek het kanker, my kans op lewe is 63,4%, by the way google is ‘n 

wonderlike uitvindsel. Dit gee vir jou al die inligting wat jy nodig het om te sien hoe 

jou lewe verwoes is. Hoe kan dit met my gebeur. Hoekom het dit met my gebeur? Toe 

die dokter vir my gesê, het kon ek die skok in my ouers se lyftaal gesien het. Daardie 

aand kon ek hoor hoe my ma huil en my pa haar troos. Maar daar was niemand om 

my te troos nie. Ek kan nie my vriende sê nie wat gaan hulle van my dink. En wat van 

Lukas ek is mal oor hom maar hy sal nie vir my gaan as hy uitvind ek is siek nie, as hy 

uitvind dat ek ook dood kan gaan soos sy ouers… Nee hy kan nie uitvind nie. Ek het 

myself daardie aand aan die slaap gehuil. ‘n Week daarna het ek vir my eerste chemo 

terapie gegaan, dit is waar ek vir tannie Marie ontmoet het, Marko se ma, sy is ‘n 

ongelooflike vrou. Haar positiewe houding teen haar stryd met borskanker was 

merkwaardig. Na 20min in haar geselskap moes ek weet wat haar staande laat bly, as 

ek so in sak en as is oor my siekte. Ek het haar gevra hoe kry sy dit reg om so positief 

te wees, haar woorde sal ek nooit vergeet nie. ‘My kind’ het sy gesê ‘hou vas aan die 

Here hy sal jou gesond maak’. “Hoe doen ek dit as hy my dan siek gemaak het. Ek is 

kwaad vir hom” ‘Nou wees kwaad my skat, vra vir Hom hoekom, Moet net noiit opgee 

in Hom nie.’ Sy kon sien wat sy gesê het, het nie rêrig ‘n impak gemaak nie, en kom 

ons wees eerlik dit het nie, maar toe sê sy. ‘Weet jy wat Mia, ons is op aarde om God 

se naam te prys en loof in alles wat ons doen. Om dit te doen gee Hy vir ons seëninge 

sowel as beproeweninge om Sy naam te eer en dit sal van jou af hang of jy in ‘n hoek 

gaan sit en of jy van die Berge gaan afskree Dankie Jesus dat Jy my iets gegee het om 

ander se lewens daarmee te raak. Dankie dat U vir my kanker gegee het om ‘n verskil 

te maak.’ En dit is presies wat ek gaan doen. Ek is sterk genoeg deur hom wat vir my 
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krag gee om kanker te wen. Ek hoop my vriende sal saam my staan. 
 

Musiek: Skyscraper Demi lavato. By “weet jy wat Mia” begin die liedjie speel. Eers sag totdat sy kla 

gepraat het en dan hard 

Blackout: Mia stap weer na Marko toe. Aan die linker kant moet ‘n huis atmosfeer geskep word, pa sit 

by ‘n tafel en lees ‘n koerant. 
 

Ligte weer aan regs. 
 

Terwyl Mia en Marko staan en praat loop hulle van die verhoog af en die ander praat weer 
 

Lukas: Is ek flippen  deurigtig?  

Lienka: Luke, ou vriend jy weet mos hoe sy is. 

Lukas: Dit gee haar nie ‘n verskoning nie. Sy praat met my en dan gaan hang sy met daai 

uit. Ek wens sy wil ophou met hierdie kat en muis speletjies. Dit begin nou oud 

raak. 

Bastian: Sy moet net sien dat jy die rêgte een is vir haar. Dit help nie seker dat spiertier Marko in 
die pad staan nie. 

Lienka: Hulle is net vriende Lukas, moenie so opgewerk raak nie 
 

Lukas: Ek verstaan net nie hoe haar kop werk nie. Voor die vakansie was sy ongelooflik ons 

het so lekker gepraat ek het gedink ons sal bymekaar kom en toe verander alles. 
 

Lienka: Jy verstaan nie wat aan gaan nie- 

Lukas: Nou vertel my dan. 

Lienka: Ek kan nie. 
 
Lukas: Hoekom nie? 
 
Mia: Want ek weet nie wat dit is nie.  
 
Bastian: Nou hoekom sê jy daar is iets? 
 
Lienka: Want sy was met my ook weird oor die vakansie. Nie haar self nie.  

 

Bastian: Dan is daar iets? 
 

Lienka: As daar iets is het dit niks met ons te doen nie.  
 

Lukas: Dis Marko. Sy skryf ons af vir hom. 
 
Lienka: Dis ’n bietjie dramaties is dit nie? 

 

Net voor Lienka veder kan praat kom Jean in die geselskap in. Hy het ‘n beter bui en is 
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oor vriendelik met almal nie normalweg wat hy doen nie. 
 

Jean: Hallo vriende. 
 
Lukas: Oo nou is jy vriendelik? 
 
Jean: Wat? 

 

Lienka: Waar was jy die heeldag?  

Jean: Ag hier, daar, oral. Het julle gesien hoe mooi- 

Lukas: Is als ok? 
 

Jean: Jap, Hoekom sal dit nie wees nie, alles is ongelooflik. 
 
Bastian: Ok wel as alles unicorns en reënboë ia hoekom het jy vir Mia in die musiek klas 

aangeval? 
 

Bastian: Dalk omdat jy vir Mia uit getrap het toe sy saam jou in die musiek klas was. 

Jean: Wat? Nee man dit was net ’n misverstand. 

Lukas: ‘n Misverstand? Sy sien dit nie so nie. 

Jean: Ag fine ek sal haar onverskoning vra. Tevrede. 

Lukas: Nie rêgtig nie.  

Jean: Wat hoor ek op die stoepe van ’n party? 

Bastian: Ja. ’n Welcome back party. By my huis. 

Lienka: Vrydag aand is jy in?  

Jean: Hell ja!! 

Klok lui 
 

Blackout regs: kamer atmosfeer moet geskep word. Net ‘n stoel en bank soos ‘n lesenaar moet daar 

wees 
 

Toneel 6 
 

Ligte aan links: Bastian kom in die huis in deur die deur. 
 

Scene change. Bastian maak die voordeur van sy huis in en stap in sy huis in, sy pa sit by ‘n 

tafel en lees ‘n koerant. 

Musiek: U2 Beautiful day 
 

Bastian: Pa sal nie glo wat vandag gebeur het nie. 
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Pa: Wat? (kyk nie eers op van sy koerant af nie.) 

Bastian: Mnr Lots het vir my gesê dat ek ingekom het vir provinsiale proewe. 
 

Pa: Ek weet. Ek het hom gebel vandag. Jy weet seker ook dat daardie Maree mannetjie wat 

jou gewen het met die atletiek ook in gekom het? 
 

Bastian: Ja pa ek weet. 
 

Pa: Nou wat sê dit vir jou Bastian? 

Bastian: Dat hy ook span gekry het. 

Pa: Nee dit sê vir jou dat jy nooit die span sal haal nie. Die rede hiervoor is omdat jy te 

stadig is en dat jy nie sal kan kompeteer teen die Maree seun nie. Dit sê dan vir my dat 

ek my tyd en geld mors om al die toerusting te koop wat jy benodig vir jou sport. Iets 

wat jy klaarblyklik as ‘n speletjie beskou. 

Bastian: Pa net omdat hy my eenkeer gewen het beteken nie dat hy dit weer kan doen nie. 
 

Pa: Sien, dit is waar jy ‘n fout maak hy het klaar gewen, want hy werk harder as jy. Jy was 

die beste laas jaar en nou het hy jou verby gesteek. 
 

Bastian: Ek kan harder werk. 
 

Pa: Soos die laaste keer?  

 

Bastian: Dis nie dieselfde as die laaste keer nie Pa. 

 

Pa: Nee. Die druk is meer. So jy gaan seker weer onder die bietjie druk vou.  

 

Bastian: Ek gaan nie- 

 

Pa: Kom ek sê jou wat. Kom ons kyk wat jy het, ek dink nie jy het dit nie so probeer my 

verkeerd bewys. 
 

Ligte gaan nie af in die monoloog nie bastian praat met sy pa op ‘n stadium, maar 

nogsteeds spot op hom. 

Bastian: Ek probeer my bes om hom tevrede te stel om die beste te wees wat ek kan wees. 

Maar hy sien dit nie raak nie. My pa is die een person wat my moet ondersteun en hy 

doen nie. Wat meer wil hy van my hê? Lukas het eenkeer gesê dat hy dink die rede dat 

my pa so is, is omdat hy jaloers is op my. Hy is jaloers op wat ek kan doen en in plaas 

van om my te ondersteun en net die beste vir my wil hê, kraak hy my af. Pa! Luister vir 

my! Ek is jou seun. Sien my raak! Asb pa. hoe kan ek jou trots maak? Ek moet net 

beter wees. Dit is die enigste uitweg ek moet net vir hom wys dat ek beter is as Phillip. 

Die enigste rede hoekom hy my gewen het die jaar is omdat ek my laas jaar oor oefen 

het en opkikkers gebruik het om harder te oefen om my pa tevrede te stel en toe 
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beland ek in die hospitaal. En al wat hy vir my kon sê was. Shame kan die seuntjie nie 

‘n bietjie oefening hanteer nie. Jy is Swak. Daardie woorde sal ek nooit vergeet nie. 

Ek het genoeg gehad van sy stront ek is die beste op my terme nie syne nie ek sal 

harder oefen maar nie vir hom nie. vir my. Ek sal weer die beste wees. Nie as gevolg 

van hom nie maar ten spyte van hom. 

Musiek: Simple plan Perfect. Die oomblik wat hy sê “My pa is die een person wat my moet 

ondersteun” begin sag speel en dan as hy klaar is by die chorus klaar wees en dan 

hard. 
 

Blackout: 
 

Toneel 7 
 

Musiek: starships (of enige lekker party song) Hulle is by ‘n party  

Ligte aan regs van die verhoog. Die karakters gaan na die linker kant toe bweeg 

Scene change: dit is die aand van die party. Die scene begin waar Lukas alreeds op die 

verhoog is met ’n koppie in die hand. Mia kom in baie gelukkig. Hy gee haar die koue 

skouer. 

Mia:  Hey.  

Lukas: Ooh. Jy het gekom.  (sarkasties) 

Mia: Ok. Wat is dit veronderstel om te beteken? 

Lukas: Absoluut niks.  

Mia: Is alles ok? 

Lukas: Hoekom sal dit nie wees nie? Ons is by ’n party. Die drank is nie te bad nie. Ons is 

amper klaar met skool. Jy en Marco lyk asof julle op ’n goeie plek is. 

Mia:  Wat? 

Lukas: Niks. (Hy lag dit af en loop weg. Sy gryp hom en hulle beweeg na die linker kant van die 

verhoog toe). Wat maak jy? 

Mia: Jy gaan nou presies vir my sê wat die hel jou probleem is. 
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Lukas: Hoekom dink jy dat daar ’n probleem is? 

Mia: Hou op kinderagtig wees Lukas!  

Lukas: Oo, nou is ek die kinderagtige een. Wel tenminste hardloop ek nie rond en speel met 

mense se gevoelens nie.  

Mia: Waarvan Praat jy? 

Lukas: Van Marko! 

Mia: Marko? 

Lukas: Ja. 

Mia: Daar is niks tussen my en Marko nie- 

Lukas: NIKS! Moenie my laat lag nie Mia, ek het julle gesien.  

Mia: Ons gesien? 

Lukas: Vandag by Lienka se huis toe hy daar opdaag en toe julle mekaar bespring het. 

Mia: Wag, iewers is daar ‘n helse misverstand. 

Lukas: Die enigste misverstand wat daar is, is dat ek actually gedink het dat jy in my belang 

gestel het. Maar nee al wat jy voor omgee is die mooi ouens, ouens wat jy as trofees 

om jou arm kan dra. Ouens soos Marko. 
 

Mia: Hoe durf jy so met my praat. 
 

Lukas: Ag moenie- 
 

Mia: NEE! Nou bly jy stil, ek praat. In die eerste plek het my privaat lewe absoluut niks met 

jou te doen nie. Ek kan met wie okal ek wil uitgaan en jy het geen reg om vir my voor 

te sê nie 
 

Lukas: Ek bedoel nie- 
 

Mia: Ek is nog nie klaar nie. Vir jou informasie, het ek nie ‘n ding vir Marko nie. Die enigste 

rede hoekom ek met hom vriende is, is omdat sy ma kanker het, en dit wat jy gesien 

het by Lienka se huis was hy wat vir my kom sê het dat sy ma in remissie is. 

Lukas: Wat? 
 

Mia: Ja Lukas. En hoe weet ek sy het kanker? 
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Lukas: Hoe? 
 

Mia: Want ek het kanker. (besef eers wat sy gesê het na sy dit gesê het) 
 

Lukas: WAT!? (stomgeslaan) 
 

Mia: Ja. Ek het kanker, Lukas 
 

Lukas: Wanneer het dit gebeur? 
 

Mia: Drie weke terug. 
 

Lukas: Hoekom het jy my nie gesê nie? 
 

Mia: Hoe kon ek? Hoe kan ek vir jou sê dat ek dalk kan doodgaan na wat met jou male 

gebeur het? 

Lukas: (Loop nader aan haar en vee haar hare uit haar gesig uit) So dit is hoekom jy 

anders geraak het? 

Mia: Ja dit is (loop weg van hom af) 

Lukas: Dit is hoekom jy eweskielik ophou met my praat. 

Mia: Ek het nie geweet hoe om met jou te praat nie.  

Lukas: Maar waar pas Marko in? 

Mia: Sy Ma het saam my chemo gehad. Toe sien hy my daar. Toe begin ons praat. 

Lukas: Jy kon met my praat.  

Mia: Ek wou nie.  

Lukas: Beteken ek so min vir jou- 

Mia: Dit is omdat jy die wêreld vir my beteken dat ek nie met jou wou praat nie. Ek is 
jammer. 

 

Lukas: Wat sou gebeur het as jy nie kanker gehad het nie? 
 
Mia: Wat? 
 
Lukas: Ons het gepraat voor die vakansie, soos gepraat. Ek was van plan om jou uit te vra. Wat 

sou gebeur het as jy nie kanker gehad het nie. 
 
Mia: Ek sou ja gesê het. 
 
Lukas: Jy sou? 

 

Mia: My gevoelens vir jou is nog altyd daar gewees en sal ook wees ek is lief vir jou- 
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Lukas: Wat? 

Mia: Ek is lief vir jou Lukas De Klerk ek was nog altyd en sal altyd wees- 

Lukas: Raai wat? (loop na haar toe) 

Mia: Wat? 
 

Lukas: Ek is lief vir jou ook (soen haar) 
 

Musiek: Piekniek op die maan, Zinkplaat. By “Wat sou gebeur het as jy nie kanker gehad het 

nie” 
 

Blackout: 

Toneel 8 

Ligte aan links 

Scene change: Jean is besig om vir hom heroin te spuit wanneer Bastian in die kamer in stap 

en hom sien 
 

Jean: Klop jy nie! 
 

Bastian: Hey, wat maak jy hierbo? 

Jaen: Niks! 

Bastian: Is jy ok? 
 

Jean: Lyk dit so? 
 

Bastian: Wat is agter jou rug? 
 

Jean: Niks! Bastian as jy nie nou loop nie. Ek sweer- 

Bastian: Wat? Wat gaan jy maak? 

Jean: Loop net. 
 

Bastian: Nie voor jy vir my sê wat jy wegsteek nie 

Jean: Ek steek niks weg nie 

Bastian: Ek is nie dom nie Jean ek weet jy steek iets weg. Wys my net wat dit is. (gryp na Jean 

en dan ruk jean weg en val op die grond die naald met die heroin val uit sy hand uit) 

Wat is dit? 
 

Jean: Dis nie wat jy dink nie 
 

Bastian: Ek hoop nie dit is wat ek dink nie, want wat ek dink is op die oomblik pretty bad. 
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Jean: Ek is diabeties. Dit is insilien 

Bastian:  Jy is so vol strond. Ensilien? Rêrig? 

Jean: Ja- 

Bastian: Asseblief moet nie my intelligensie toets nie. 
 
Jean: Jy is ’n jock. Ek weet nie wat jou intelligensie vlak is nie. 
 
Bastian: Dink jy hierdie is ’n grap! Ek weet wat dié is. Dit maak nou als sin. Jou moodswings die 

feit dat jy altyd geld nodig het. Jy gebruik dwelms. 
 

Jean: Hoe is dit anders as wat jy laas jaar gedoen het? 
 

Bastian: Ek het nie harde, gevaarlike dwelms gebruik nie. Ek het supplements vir my 

sport gebruik- 
 

Jean: En ek gebruik heroin vir my musiek. 
 
Bastian: Dit is gevaarlik Jean. Hoelank gebruik jy dit al?  
 
Jean: Dit het niks met jou te doen nie. 
 

Bastian: Dit het alles met my te doen. Jy is een van my beste vriende ek kan nie net terug sit en 

kyk hoe jy jou lewe weg gooi nie. Ek sal nie toelaat dat jy jou lewe so verwoes nie. 

Jean: Ek kan dit hanteer Bastian. Jy hoef nie oor my te worry nie 

Bastian: Wat gaan die ander sê? 

Jean: Jy mag nie vir hulle sê nie Bastian 
 

Bastian: Hoekom nie? Hulle het die reg om te weet hulle gee om vir jou 

Jean: Ek sal ophou, ek sweer. 

Bastian: Hoe lank is jy al op dit? 
 

Jean: Net ‘n paar maande. Ek kan ophou ek sweer. 
 

Bastian: ‘n Paar maande! Jean jy het hulp nodig. Jy gaan nie so maklik van die goed afkom nie. 

Jean: Ek sal hulp kry ek belowe. Jy sal nie die ander sê nie? 

Bastian: Nee Jean ek sal nie. Maar jy moet. 

Jean: Hoekom? 

Bastian: Want hulle gee om vir jou Jean. 

Jean: Hulle hoef niks te weet nie. 
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Bastian: Hulle is jou vriende- 

Jean: En wat? Ek gaan hulle nie vertel nie. En as jy weet wat goed is vir jou sal jy hulle ook 
nie vertel nie 

 

Bastian: Dreig jy my? 
 

Jean: Ja ek doen. 
 

Musiek : The diary of jane 

Blackout: Regter kant moet weer huis atmosfeer word. Lienka moet nou by die tafel sit besig met 
huiswerk 

Toneel 9 

Twee spots op die twee jean’s in center stage 
 

Jean gaan center stage toe en hy stry met homself. Die drug addict en dan hy wie hy rêrig is 
 

Jaen1: My musiek is beter. 
 

Jaen2: Nee dit is nie! 
 

Jean1: JA DIT IS!!!! (stamp die rêgte Jean.) 
 

Jean2: Nee jy dink net dit is maar jy het beter geskryf toe jy was wie jy is. Toe jy was soos ek. 
 

Jean1: Niemand het om gegee oor daai Jean nie hy was swak. Coke, Heroin gee my die mag 

om die beste weergawe van myself te wees. 

Jean2: Jy was net nooit sterk genoeg om te besef jy is ‘n beter as wat jy dink nie. hoekom 

dink jy sou Lukas jou die Freddy Mercury van die 20ste eeu noem? Hoekom sal 

Mia elke keer saam jou wil sing? Hoekom sal Bastian en Lienka elke keer in pure 

verstoming staan as jy vir hulle ‘n song speel? Hoekom sal al die meisies mal wees oor 

jou lirieke? 
 

Jean1: Hulle weet niks! Die mense wat weet waaroor musiek gaan, hulle doen dit. Hulle 

weet wat dit vat om die beste te wees. En nou weet ek ook. Dit is maklik. Word 

Hoog. 
 

Jean2: Hulle het nog nooit van jou oorspronklike komposisies gehoor nie. Word wakker, jy 

is beter as die weergawe wat jy dink is beter as die lewe self. Dink aan almal wat 

jou inspirer om die skrywer te wees wat jy wil wees. Hoe gaan hulle voel as hulle 

besef dat jy verslaaf is aan iets wat jou lewe kan vat. Dink aan jou ma en pa wat 

soveel opgeoffer het om die beste vir jou te gee. Dink aan jou vriende wat jou 

ondersteun in alles. Dink aan die teleurstelling. 
 

Jean1: Jy weet nie waarvan jy praat nie! 
 

Jean2: Ek weet meer as wat jy dink. Het jy nie dit gesien in Bastian se oë toe hy jou vang toe 
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jy jouself wou spuit nie? 
 

Jean1: Wat? 
 

Jean2: Die teleurstelling in sy oë kon mens nie mis nie. En steeds het hy stil gebly en nie vir 

die ander gesê nie. 

Jean1: Hoekom het hy nie? 
 

Jean2: Want hy gee om vir jou. Hulle almal doen jy moet net jou oë oop maak en sien dat- 

Jaen1: Ok 

Jean2: Ok wat? 
 

Jean: Ek wil hulp hê. Ek wil nie meer so wees nie. Ek gee oor. Ek sal rehab toe gaan ek sal 

gesond word. 

Blackout: 
 

Musiek: As your voice fades 
 

Toneel 10 
 

Ligte aan regs. Lienka sit by die tafel 
 

Scene change: Lienka sit in die eetkamer besig om pos oop te maak sy het twee universities 

briewe gekry een van Stelenbosh drama die ander een van Kofsies mediese skool 
 

Lienka: Ok Lienka jy het vir twee kursuse ingeskryf maar jy weet waar jou hart lê. Asseblief 

laat ek die regte besluit maak. (sy maak die eerste koevert oop en raak down). Ek het 

in gekom vir medies. (sy maak die tweede koevert oop en raak meer gelukkig). En 

Drama. Ag dis wonderlik nou wat doen ek nou. 

Pa: (loop by die deur in) Lienka? Hier is vir jou- 
 

Lienka: Pa! 
 

Pa: Ja? Wat is daai laat ek sien 
 

Lienka: (weet nie wat om te doen nie. gee die briewe vir haar pa) 
 

Pa: Is dit? 
 

Lienka: Ja pa. Dit is universities briewe. 
 

Pa: En jy het in altwee universiteite in gekom. Ag my kind ek is so trots op jou 
 

Lienka: Dankie dad, maar dit maak nie my besluit makliker nie ek weet nou nog minder wat ek 

wil doen. 
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Pa: Doen wat jou hart vir jou sê Lienka, dan sal jy nooit teleurgesteld wees nie  

Lienka: So pa sal nie omgee as ek die nuwe Charlize Theron is nie. Of die tweede Dr chris 

barnard? 

 

Pa: Solank jy vir my dankie sê in jou aanvaardings toespraak by die Oscars of die mediese 

toekenings iets, is ek ok. 
 

Lienka: Dankie Pa. 
 

Pa: (soen haar op haar kop). Altyd my skat jy weet mos ek sal jou ondersteun in al swat jy 

wil doen. (pa stap uit) 
 

Lienka: My pa is nog altyd my grootste fan gewees. Hy is my hero, maar partykeer wens ek 

net hy kon vir my sê wat ek moet doen, en nie altyd die ‘volg jou hart’ toespraak gee 

nie. maar ek bly lief vir hom. Hy wil net die beste vir my hê. In elk geval het ek my 

vriende om vir my te sê wat hulle dink. En ek vertrou hulle oordeel, want as daar 

een ding is van my vriende is dat ek altyd op hulle kan staat maak om vir my die 

waarheid te vertel. Eerlikheid en vertroue. Dié twee eienskappe is dit wat my 

vriendskap met my vriende die moeite werd maak. Hulle sal altyd daar wees vir my. 

En ek sal altyd daar wees vir hulle. Ons hoef nie eers te probeer om eerlik te wees 

met mekaar nie, ons is net. Maar dié besluit, kan ek op my vriende staatmaak om 

vir my te sê na watter universiteit ek moet toe gaan, of wat ek moet gaan swot? Ek 

moet hierdie besluit op my eie maak ek kan nie laat hulle dit doen nie. Ek moet self 

my lewenspad kies. Asb help my met my keuse. 
 

Blackout: die gordyn moet nou horisontaal gedraai word voor dit moet ‘n tafel wees met 5 

stoele waar die groep gaan sit en praat 
 

Toneel 11 
 

Dit is twee weke na die party. Die vriende sit om ‘n koffie tafel en drink koffie en kuier. Dit is 

die eerste keer in die kwartaal wat hulle dit weer doen en daar is baie om te vertel. Dit is waar 

ons die hegte band van vriendskap sien en hoe hulle mekaar ondersteun is al swat met hulle 

gebeur. Hier sien on swat ware vriendskap is. En hulle tyd saam begin min raak want amal 

gaan universiteit toe. Alles wat agter toe deure gebeur het kom nou na vore en die vreinde 

vertel mekaar wat aangaan 
 

Musiek: Emry- the ode from witch a chord is built 
 

Mia: Wanneer laas het ons die gedoen?  

Bastian: Dit voel soos jare terug 

Lukas: Ek is bly ons doen dit weer ek kan nie my lewe indink sonder julle nie. Wat gaan ons 

volgende jaar doen? 
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Jean: Ek weet nie hoor, ek gaan julle te veel mis. 
 

Lienka: Nou terwyl ons almal hier saam is, is daar wel iets wat ek julle moet 

vertel.  

Bastian: Klink erenstig 

Lienka: Nee Nee dis ‘n groot besluit gewees wat ek moes neem en ek het.  

Lukas: Gaan jy ons heelaand in spanning hou? 

Lienka: Ek het besluit om medies te gaan swot 
 

Jean: Wat!? Dit is so ongelooflik ek is bly vir jou Lienka jy verdien dit. 
 

Mia: Lienk dit is ongelooflik. Dit is dalk ‘n goeie ding dat jy medies gaan swot. 
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Lienka: Hoekom? 

Mia: Want ek. Wow die is nie maklik nie. EK het uhh kanker. 

Bastian: Wat? 

Mia: Ek het Leukemia. Dis snaaks dat julle dit nog nie agter gekom het nie. 

Jean: Wanneer het jy uitgevind? 

Mia: ‘n Maand terug. So Lienka jy moet ‘n cure soek vir hierdie belaglike siekte ok. 

Lienka: Vir jou sal ek alles doen, my vriendin. 

Mia: Ek is darm ok. Ek is op chemo wat dit heeltamal kan uitwis. En darm het ek nou 

‘n ongelooflike man langs my ook. 

Lukas: En ek sal haar nooit weer deur my vingers laat glip nie. Kom wat wil. 

Bastian: Jy lyk positief Mia en dit is ‘n goeie ding, ek is trots op jou dat jy so sterk is. 

Mia: Dankie Bastian. Ja so al waarop ek gaan focus volgende jaar is om gesond te word. 

Bastian: Moet nie eers praat oor volgende jaar nie. Ek weet wat ek wil doen vir die res van my 

lewe maar ek weet nie of ek dit gaan kan doen nie- 

Lukas: Bastian jy is goed genoeg om rugby te speel vir enige span. Jy moet net in jouself glo. 

Lienka: En wat gaan jy doen Lukas? Nog steeds prokereur? 

Lukas Verseker ek- 

Jean: Ek gaan rehab toe. 

Lukas: Wat? 

Jean: Ek gaan rehab toe. 

Lienka: Hoekom? 

Jean: Ek is ‘n Junky 

Mia: Wat? Aan wat is jy verslaaf? 

Jean: Dit was eers kokaiëne maar toe kry ek heroin in die hande so 

Lienka: Hoe het dit gebeur? 

Bastian: Maak nie saak hoe dit gebeur het nie hy het tenminste besluit om hulp te kry. 
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Jean: Dis ok. Dit was op die toer wat ek saam die Donker Lig gemaak het oor die vakansie. 

Dit was seker die tweede show wat ons gedoen het, dit was by hierdie club in Pretoria 

gewees na die tyd was ons na die VIP section toe gevat en daar was mense wat 

produksie maatskappye besit. Ek was nog nooit so geintemedeerd in my lewe nie. en 

die was nie eers my band nie. Hulle het met Johan begin praat oor die moonlikheid 

van ‘n record deal en ek het maar net daar gesit in bewondering. Die een hou het toe 

‘n sakkie met coke uitgehaal. Eers het ek nie geweet wat dit is nie toe vra ek vir Renier 

en hy het toe vir my gesê dat dit coke is. Hulle het vir ons almal aangebied en ek het 

nee dankie gesê, maar toe ek nee sê toe gee Johan vir my dai kyk wat sê as jy nie dit 

aanvaar nie kan jy maar jou goedjies pak en die pad vat. Toe vat ek dit. Die volgende 

dag het ek met die grootste kopseer opgestaan wat ek nog in my lewe gehad het. Ek 

en Renier het gepraat toe sê hy vir my as ek dit wil maak in die besigheid moet ek 

bereid wees om die pad te stap. Hy het my oorreed dat musiek net beter geskryf word 

as mens hoog is. Hy het gesê die beste songs wat hy al geskryf het was toe hy high 

was. Toe was die volgende keer wat hulle dit vir my aangebied het makliker en die 

volgende keer makliker as dit. 
 

Mia: Hoekom het jy ons nooit gesê nie? 
 

Jean: Ek was skaam 
 

Lukas: Jean jy moet weet dat ons jou nooit sal drop nie buddy. 

Jean: Ek weet dit en julle weet nie wat dit vir my beteken nie 

Bastian: Wanneer gaan jy? 

Jean: Saterdag 
 

Lienka: So gou? 
 

Jean: Hoe gouer ek begin hoe vinniger gaan ek gesond word 

Bastian: waar is die rehab? 

Jean: In Potchefstroom 

Bastian: Ek sal jou Saterdag vat. 

Lukas: Ek kom ook saam. 

Lienka: En ek 
 

Mia: Moenie van my vergeet nie. 
 

Jean: Julle is die beste vriende in die wêreld. 
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Blackout: alles af van die stage af. ‘n Deur moet aan die regter kant wees wat ‘n kamer deur voorstel. 

Spot op jean gaan aan daar is net ‘n stoel en jean op stage 
 

Toneel 13 
 

Musiek: Alien ant farm death day musiek speel reg deur sag terwyl hy praat en dan hard as hy 

spuit en die blackout kom 
 

Scene change: Jean is center stage. Hy sit met ‘n inspuiting in sy hand. 
 

Jean: Dit is my laaste keer. Ek gaan gesond word maar ek  moet net nog eenkeer voor ek 

dit moet opgee. Eenkeer gaan nie ‘n verskil maak nie. Maar wat van Lukas, Bastian, 

Lienka en Mia? Hulle sal mos nooit weet nie. Ek ry eers more rehab toe dan sal ek 

skoon wees. Ok laaste keer 
 

Hy spuit himself in. na ‘n rukkie begin hy ruk. Hy OD 
 

Ligte gaan aan kom van regs af op stage en loop by die deur in en sien hom 
 

Toneel 14 
 

Die ander kom die volgende dag by sy huis aan. Bastian stap in sy huis in. 
 

Bastian: Hey Jean ons is hier. 
 

Lukas: Jean! Hallo? 
 

Mia: Dalk is hy in sy kamer 
 

Bastian: Ek sal gaan kyk. 
 

Bastian loop na Jean se kamer toe en maak die deur oop 
 

Bastian: Jean? 
 

Sien Jean Daar lê met die naald langs hom 
 

Bastian: Jean!!! 
 

Lukas: Wat gaan aan!? 
 

Mia gil. Bastian is versigtig en toets vir ‘n pols. 

Lienka: Wat gaan aan? (sy sien die lyk daar lê) 

Bastian: Bel die Ambulans 

Lukas: Lienka Bel! 
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Lukas en Bastian Probeer hom aan die lewe te kry maar kan nie. Lienka bel. 
 

Bastian: Asseblief word wakker. 

Lukas: Bastian, dis verby. 

Bastian: Nee dit is nie (probeer steeds) 

Mia: Hy is weg. 

Bastian: Moenie dit sê nie. 
 

Lukas trek vir bastian van Jean af 
 

Lienka: Hulle is oppad. Is hy? 
 

Mia: Ja. 
 

Blackout 
 

Toneel 15 
 

Musiek: Eva Cassidy- Time after time. Terwyl hulle praat sag en dan as hulle kla is vir 30 sekondes dan 

fade out 
 

5 spots op elke persoon hulle staan in ‘n ry 
 

Bastian: Ek is die beste omdat my vriende in my glo en ek kan omdat ek my krag van God af kry 

om die beste te wees wat ek kan wees. Daar is niks wat agter toe deure kan gebeur 

wat my kan seer maak nie. 
 

Lienka: Ek het gawes gekry. En ek gaan my gawes ontgin tot die beste van my vermoë, en 

omdat my vriende agter my staan hoef ek nie bang te wees om die toekoms aan te 

durf nie. My deure staan wawyd oop en wag vir my. 
 

Lukas: My vriende is al wat ek oor het. Hulle dra my in donker tye en hulle vier saam my die 

goeie tye. Hulle gee my hoop vir die wêreld. Saam kan ons die wêreld oorneem. Saam 

kan ons. 

Mia: Niks staan in my pad om God te loof oor dit wat hy op my pad gebring het nie. Ek het 

Kanker en ek is sterk omdat God vir my vriende gegee het wat my sal bystaan en ek 

vertoue hulle. Daar is niks wat agter ‘n toe deur gebeur wat ek hoef oor bang te wees 

om vir my vriende te vertel nie. 
 

Jean: Ek het nie vertroue gehad in myself of my vriende nie. Hulle was daar vir my en ek was 

te dom om te sien wat ek gehad het. Ek het my lewe verwoes en nog eenkeer was die 

laaste keer. Moenie die kaans waag nie. Agter toe deure gebeur daar baie goed, maar 
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as jy vriende het soos myne kan enigeiets gebeur en jy hoef nie bang te wees nie. 

Vertrou in jouself, vertrou in jou vriende. 
 

Blackout 


