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Cast of Characters

Lian: Broer, 13 jaar oud. Baie

besorgd oor sy suster en is

bekommerd oor wat van hulle

twee gaan word.

Mila: Suster, 9. jaar oud. Sien die

fun in alles en wil heeltyd

speel.

Julie: Misterieuse karakter wat die

doodsengel voorstel en ook

die maatskaplike werker wat

die kinders kom verlos uit

hulle situasie, sy speel saam

die kinders om hulle vertroue

te wen

Synopsis: Lian en Mila is twee jong

kinders wat in pleegsorg

geplaas is na hulle ouers

verongeluk het. Hulle is

van huis na huis geplaas een

slegter as die ander. Die

kinders bevind hulle nou in

‘n huis waar hulle mishandel

word. Hulle word uitgehonger

en pakslae gegee vir al as

hulle naby die donker kamer

kom. Maar soos enige kind wil

hulle weet wat in die donker

kamer is en niemand wil of

kan vir hulle sê nie. Een

aand hoor hulle geluide wat

van die donker kamer afkom.

Hulle gaan ondersoek die

deur wat na die donker kamer

lui en vind ‘n einaardige

wese, Julie. Die kinders

speel speletjies om van hulle

omstandighede te ontsnap en

Julie speel saam hulle. Die

kinders saam met Julie gaan

op ongelooflike avonture, van

rollercoasters tot Seerowers.

Maar sal die kinders ooit

uitvind wat binne die donker

kamer is?

(MORE)



Cast of Characters (cont’d)

Stel: Daar is twee beddens wat in

die middel van die verhoog

staan. Daar is ’n trommel

wat agter in die middel van

die beddens staan. Daar is

’n deur wat prompt op die

verhoog staan

Scene

Dit is ’n koue winters aand. Die Lian en Mila is in hulle

beddens. Hulle probeer slaap maar sukkel. Die huis waarin

hulle bly is nie baie modern nie en die kamer waarin hulle

is, is baie eenvoudig. Hulle het al gewoond geraak aan die

eenvoud en is nie gepla dat daar min goed in die kamer is

nie. Die eerste ontmoeting met Lian is waar hy ’n slegte

droom het



DIE DONKER KAMER

Scene 1

Daar staan twee beddens en ’n trommel op die

verhoog met n deur links agter (Prompt).

LIGTE AAN baie dof Wit en blou

Musiek - Wake me up - Avicii cover ft Fleurie

Die ligte op die verhoog is Blou en wit om ’n

droom voor te stel. Lian gaan op die kis sit

waarin hulle al hulle goed bêre. Hy is in ’n

droom.

LIAN:

Mamma? Pappa? Waar is julle? Wat het gebeur? Hallo?

Kan iemand my hoor? HELP! HELP! Dit is donker. Pappa!

Hoekom is dit so donker. Wat het gebeur? (pouse, Hy

hoor iets) Wat? Wie was dit? Waar is jy? Mamma?

Pappa? HELP!

Terwyl hy praat klim hy terug in sy bed en op

die laaste help begin Mila met haar PSSST.

MILA:

PSSST...Lian Slaap jy?

LIAN:

Huh?

MILA:

Slaap jy?

LIAN:

Ja ek doen Mila. Ons altwee moet slaap. (Hy gaan lê

weer terug) Dit was net ’n droom.

MILA:

Wat was?

LIAN:

Dis niks. Toe slaap nou.

MILA:

Ek kan nie slaap nie.

LIAN:

Hoekom nie?

MILA:

Want ek voel te sleg.

LIAN:

Ja daai vrou se kos sal dit aan ’n mens doen.

Gelukkig kry ons nie elke dag kos nie.

(CONTINUED)



CONTINUED: 2.

MILA:

Nee Lian. Ek voel sleg oor wat gebeur het.

LIAN:

Dis nie jou skuld nie, hierdie mense is fuc-

MILA:

Lian!

LIAN:

Jammer, Hierdie mense is messed up.

MILA:

Dis beter. Hulle ís messed up. Om jou te straf vir

iets wat ek gedoen het.

LIAN:

Eerder ek as jy?

MILA:

Ek kan dit vat hoor. Ek is sterk!

LIAN:

Ek weet. Maar hoekom moet jy dit vat as jy nie hoef

nie. En buitendien, seuns is tougher as meisies.

MILA:

Ag issi man!

LIAN:

Shht Mila. Dit is waar. Vra enige iemand.

MILA:

Ag is nie. Kyk, Kyk hier (Sy wys vir hom ’n bloukol)

Dis waar tannie Berta my geknyp het en ek het nie

eers "eina" gesê nie.

LIAN:

Dis niks, kyk hier. (Wys vir haar sy blou kolle.) Dis

waar sy my met daardie belt beet gekry het. Ek het

nie eers gehuil nie.

MILA:

Maar jy het lekker geskree.

LIAN:

Dit was net om die oom te irriteer.

MILA:

Jissie Lian, ek sou nooit daaraan gedink het nie.

LIAN:

Jou boetie is eintlik slim hoor.

MILA:

As jy so sê. (pouse) Hierdie plek is darem beter as

die vorige plek.

(CONTINUED)
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LIAN:

Hoe kan jy dit sê?

MILA:

Die oom kyk nie so baie vir my nie.

LIAN:

Ons was darem nie lank in daardie huis nie.

MILA:

Gelukkig nie. Onthou jy daardie huis waar ons die

keer voor die vorige keer was?

LIAN:

Die oom met sy slange?

MILA:

Ja. Ek was so bang in daardie plek.

LIAN:

Jy hoef gelukkig nie daardie hokke skoon te gemaak

het nie, of hulle te gevoer het nie. Daai Petunja het

my elke keer met sulke "ek gaan jou nou insluk" oë

aangekyk.

MILA:

Ek sal daai arme muis se squeek nooit uit my brein

uit kry nie.

LIAN:

Onthou jy toe die tannie-hulle, ons vergeet het by

die skool.

MILA:

Toe ons huistoe gestap het?

LIAN:

Ja.

MILA:

Onthou jy die helse pakslae wat ons gekry het omdat

ons gestap het.

LIAN:

Ja. Ek was vir weke blou. Die stap was darem lekker.

MILA:

Onthou jy daardie parkie waarby ons verby gestap het?

LIAN:

Met die blou en rooi swaai.

MILA:

Ja. Ek wou so graag op daardie swaai gaan swing het.

(CONTINUED)
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LIAN:

Die tannie wat alleen op die bankie gesit het, het

ons uitgekyk. Netnou het sy besef dat ons weeskinders

is. Dan bel sy die maatskaplike werker dan is ons

weer in die sop.

MILA:

Ag wat sal hulle doen wat erger is as die plek waar

ons nou is?

LIAN:

Hulle kan ons skei. Na verskillende plekke stuur.

MILA:

Hulle sal dit nie rêgtig doen nie, sal hulle?

LIAN:

Ek weet nie. Maar ons moet hulle nie ’n rede gee om

te probeer nie.

MILA:

Ag, ek wens ons het ons eie huis gehad. Dan hoef ons

nie te geworry het oor die goed nie.

LIAN:

Moenie worry nie sus, nog net ’n paar jaar dan is ek

18. Dan gaan daar ’n nuwe deur vir ons oop en ons kan

ontsnap van hierdie plek af. Dan kan ons op ons eie

voete staan. Dink net daaraan. Ons kan ons eie plek

kry.

MILA:

Dan kan ek my eie kamer hê.

Ligte aan helder, open white amber en blou

LIAN:

En ek myne.

MILA:

Ek gaan myne pienk verf nee wag pers met net so groot

blom bo my bed. (Sy raak opgewonde en praat bietjie

hard.)

LIAN:

Sagter Mila.

MILA:

Sorry. Maar dink daaraan. Ons sal kan doen wat ons

wil.

LIAN:

Ja dit klink nie sleg nie. (Hy draai om en dan cringe

hy. Hy het seer.)

(CONTINUED)
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MILA:

Is dit seer?

LIAN:

Ek sal leef. Daar is baie erger goed.

MILA:

Soos wat?

LIAN:

Soos om deur die vrou in swart gevang te word.

MILA:

Die wie?

LIAN:

Sommer niemand nie.

MILA:

Steek jy iets vir my weg?

LIAN:

Nee. Ek sal nooit vir jou iets wegsteek nie.

MILA:

As jy so sê. Lian kan ons iewers by die see gaan bly?

LIAN

Wat wil jy by die see gaan maak.

MILA:

In die branders speel.

LIAN:

Maar jy kan nie swem nie. (Mila ignoreer haar boetie)

MILA:

En op die sand hardloop want die sand is soooooooo

warm. (Sy raak weer hard)

LIAN:

Sagter Mila netnou hoor hulle jou.

MILA:

Kom, kom.

LIAN:

Waarheen gaan ons?

MILA:

Jy sal nou sien. (Sy loop na die kis toe en maak die

kis oop)

LIAN:

Wat soek jy in ons kis?

(CONTINUED)
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MILA:

Jy gaan nou sien.

LIAN:

Gaan jy my nou sê waarna toe ons gaan?

MILA:

Ons gaan See toe.

Ligte word helderder om dag voor te stel

Mila vat haar kombers en gooi dit op die grond,

sy sit sonbrille op en lê op die kombers en maak

asof sy tan. Lian kom opgehardloop soos ’n

baywatch karakter.

LIAN:

Goeie dag dame en tan jy lekker hier op die strand?

MILA:

Ja dankie meneer die lewensredder. Maar jy kan nou

maar weg gaan, jy staan in my son.

LIAN:

O, sorry.

MILA:

Het jy nie iewers ’n lewe om te gaan red nie?

LIAN:

Jy is reg ja. Hou vas mens ek is oppad!

Lian val op sy maag neer en voer swembewegings

uit om die verhoog en maak asof hy iemand wat

verdrink uit die see red. Na dit pas hy CPR op

die persoon, wat ’n kussing is, wat hy gered het

toe.

LIAN:

Een, twee, drie, vier...

Mila vat intussen haar kombers en gooi dit op n

hoop en maak asof sy ’n sandkasteel bou.

LIAN:

Yes ek het dit gedoen! Ek is die grootste, sterkste

en die aantreklikste lifegard op die strand.

MILA:

En die natste, gaan trek vir jou droog aan jy gaan

siek word. Dit is nog winter onthou.

LIAN:

Wat maak jy?

(CONTINUED)
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MILA:

Ek bou ’n sandkasteel. Waarin daar die mooiste

prinses gaan bly.

LIAN:

Wie is die prinses?

MILA:

Ek natuurlik.

LIAN:

Jy? (Hy trek sy gesig)

MILA:

Ja Lian. Ek is die prinses.

LIAN:

Wel as jy die prinses is, en ek is jou boetie dan is

ek mos die prins?

MILA:

Seker ja.

LIAN:

En as die prins moet ek ook seker ’n plek in die

kasteel hê?

MILA:

Seker ja.

LIAN:

Nou waar gaan ek bly?

MILA:

Ek kan nie alles doen nie meneer die prins. Jy gaan

jou eie kamer moet bou. kom help. (Hulle maak asof

hulle ’n sandkasteel bou)

LIAN:

Ons gaan die mure moet hoër maak anders gaan die

skurke inkom.

MILA:

Ja en ons moet die Koning en Koningin beskerm wat op

hulle trone sit. (Lian se gesig val en hy raak weer

rustig en gaan sit op sy bed.) Wat nou.

LIAN:

Daar is nie ’n Koning en ’n Koningin nie.

MILA:

Huh?

LIAN:

Daar is nie ’n Koning en Koningin nie, Mila. Daar is

net ons.

(CONTINUED)
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Ligte word weer donkerder

MILA:

Ons kan altyd maak of hulle daar is.

LIAN:

Dit gaan hulle nie terug bring nie.

MILA:

Ek weet, maar ons kan nog aan hulle dink. En as

Koning en Koningin word hulle teen alles beskerm-

LIAN:

Daar is nie ’n Koning en Koningin nie Mila! Net twee

trolle wat maak asof hulle koninklik is.

MILA:

Ek het nie bedoel om jou hartseer te maak nie.

LIAN:

Dis ok.

MILA:

Maar jy weet wat ons nou moet doen né?

LIAN:

Wat?

MILA:

As prins en prinses is dit ons plig om die trolle te

verslaan!

LIAN:

Ja, ons gaan hulle oorwin.

MILA:

Het jy haar vanmiddag gehoor?

(Mila maak asof sy die tannie is en Lian asof hy

die oom is)

MILA:

Staan sy daar met haar hoë hakke en lelike naels en

haar night gown. Kindertjies moet nie dat ek julle

weer by daai deur vang nie.

LIAN:

Haha en die oom sit net op die bank met sy bierpens

wat vir die dak staar. Onthou jy toe ek vergeet het

om die vuilgoed sak uit te sit?

MILA:

Luister manetjie. Hierdie is nie ’n hotel nie. Jy is

glad nie ’n hotel bewooner nie, kyk hoe lyk jy. Hier

werk ons vir wat ons kry.

(CONTINUED)
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LIAN:

Daarsy sê vir hulle mamma.

MILA:

En julle raas te veel. Toe ek jonk was, ligjare

gelede, was kinders nie eers gesien nie wat nog van

praat gehoor.

LIAN:

Sit hulle op hulle plek ja.

MILA:

Gaan nou na julle kamer toe en gaan slaap.

LIAN:

Maar-

MILA:

Ek gee nie om hoe laat dit is nie.

LIAN:

Maar-

MILA:

Ek gee ook nie om hoe honger julle is nie.

LIAN:

Maar-

MILA:

Pappa Shut up! Jy is nog nie te oud vir ’n pakslae

nie!

LIAN:

Ja Mamma.

MILA:

Toe toe toe daar gaan julle, die grootmense wil nou

bietjie praat. Pappa, hoe lyk dit met nog ’n

Ginetjie?

LIAN:

Haai mamma jy is darem so goed met die twee wesies.

MILA:

Dankie pappa maar ek doen dit eintlik net vir die

geld.

LIAN:

Maar hoe dan anders? Hoe verwag hierdie regering moet

ons vir die Gin betaal.

MILA:

Net so pappa.

(CONTINUED)
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LIAN:

Is jy nie bietjie lus om ’n warem bad te vat om daai

ou verrimpelde lyf van jou in te week nie mamma?

MILA:

Ja en bring vir my die paint remover sodat ek die

makeup van my gesig kan af was. En klim uit daai

donderse Gin bottel uit! Die Grant kom eers volgende

week!

Altwee begin lag en is weer terug in hulle eie

karakters. Daar is ’n klop aan die deur wat die

twee laat skrik.

LIAN:

Vinnig, lê en maak asof jy slaap. (Daar is ’n pouse)

MILA:

Hoor jy iets?

LIAN:

Ja vir jou. Bly stil!

MILA:

Sy gaan ons nie weer met daai paplepel slaan nie,

gaan sy?

LIAN:

Ek hoop nie so nie my boude is nou nog blou. Bly nou

stil.(Luister) Oky ek dink hulle is weg.

MILA:

Dankie tog. Ek het nou amper my gat af geskrik,

(Dink).

LIAN:

En dan raas jy met my oor taal. (Sê dit onderlangs)

MILA:

Ek wonder of dit rêgtig kan gebeur?

LIAN:

Wat?

MILA:

Dat mens sy gat kan afskrik, soos mors af.

LIAN:

Ag man moenie simpel wees nie.

MILA:

Dit was net ’n vraag.

LIAN:

Hou op met jou vrae en gaan slaap.

(CONTINUED)
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MILA:

Maar-

LIAN:

Mila!

MILA:

Ok.

Hulle klim in hulle beddens en die ligte verdoof

effe, daar is ’n pouse dan sug Mila. Sy sug so 3

keer voordat Lian reageer.

LIAN:

Mila!

MILA:

Kan jy asb stilbly ek probeer slaap.

LIAN:

Ok. Nag Mila.

MILA:

Nag Boetie.

Daar is weer ’n pouse dan sug sy weer.

LIAN:

Mila gaan slaap nou!

MILA:

Ek probeer maar jy praat heeltyd met my.

LIAN:

Sussie as jy nie nou jou oë toe maak nie-

MILA:

Ag ek kan nie slaap nie. Ek is honger.

LIAN:

Hier is nie nog iets om te eet nie. Ons het alles

klaar geëet.

MILA:

Ek weet ek sê net.

LIAN:

Hoekom probeer jy nie aan iets anders dink nie.

MILA:

Soos wat?

LIAN:

Ek weet nie. Enige iets.

Mila begin dink maar sy sukkel

(CONTINUED)
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MILA:

Ag ek gaan nie nou kan slaap nie. Ek is te wakker.

Kan ons nie iets doen nie?

LIAN:

Soos wat?

MILA:

Oe oe ek weet, ek weet, kom ons gaan kyk wat is in

die donker kamer.(altwee kyk vir die deur)

LIAN:

Is jy mal! Het jy nie gehoor wat tannie Berta gesê

het nie? Jy weet ons mag nie daar ingaan nie. Die

donker kamer is gesluit vir ’n rede.

MILA:

Ons gaan mos nie ingaan nie. Ons gaan mos net kyk.

LIAN:

Nee

MILA:

Ag kom nou, wees ’n man jy is mos nou amper 18.

LIAN:

Eers oor ’n paar jaar, en jy gaan my nie weer in die

moeilikheid laat beland nie.

MILA:

Dit was net daai eenkeer- (Lian maak sy keel skoon en

gee vir Mila ’n vuil kyk)

MILA:

Okay dalk twee.

LIAN:

Mila!

MILA:

Ja Oky Lian ek is jammer.

LIAN:

Ek vergewe jou, maar net net.

MILA:

Wat dink jy is daar binne?

LIAN:

Niks! vergeet nou daarvan en gaan slaap. (Lian loop

na sy bed toe Mila bly nog staan)

Mila vat aan die deur handvadsel. Sy draai die

knop en dis oop en sy skrik, en tree weg van die

deur af.

(CONTINUED)
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MILA:

Dis oop.

Mila gaan weer na die deurknop toe en draai hom

oop as sy hom oop draai hoor sy ’n geluid en

maak die deur weer vinnig toe, sy skrik hardloop

na haar bed toe en die ligte gaan af.

Ligte af:

Musiek:

Scene 2

Lian en Mila is in die bed dan is daar ’n klop

Ligte is weer dof wit en blou soos in Scene 1

MILA:

Hoor jy dit Lian?

LIAN:

Wat het jy gedoen Mila?

MILA:

Niks nie. Ek belowe.

LIAN:

Mila!?

MILA:

Ag ok. Ek was by die donker kamer se deur. Lian die

deur waas oop.

LIAN:

Wat? (Lian staan op en loop na die deur toe en try

hom oopmaak die deur is toe). Ag jy praat stront man.

Die deur was nog nooit oop nie.

MILA:

Taal meneer! En hy was daardie eenkeer oop.

LIAN:

Nee jy het seker net weer gedroom hy is oop. (Lian

stap na die deur toe en draai versigtig die

handvatsel) Sien, die deur is toe.

MILA:

Wag, wat bedoel jy hy is toe? Hy was oop! Ek het hom

oop gemaak!

LIAN:

Wel lyk dit vir jou of die deur oop is? (Hy wikkel

aan die deur.)

(CONTINUED)
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MILA:

Ek belowe hy was oop!

LIAN:

Sagter Mila! Kom laat ons gaan slaap. Ek kan nie meer

my oë oop hou nie.

MILA:

Jy moet my glo Lian. Die deur was oop.

LIAN:

Ons ís al hier deur Mila. Die deur was nie oop nie.

Hy was nog nooit oop nie. Kom klim in die bed. Ek

dink die moegheid tas jou brein aan.

MILA:

Dalk is jy reg.

Lian sit vir Mila in die bed en dan gaan klim hy

self in die bed. Hulle gaan net lê dan gaan daar

weer ’n geluid van die deur se kant afkom. Mila

gaan dadelik regop sit en Lian gaan stadiger

opkom.

MILA:

Hoor jy dit ook Lian?

LIAN:

Ek hoor niks! (Hy hoor dit duidelik maar wil dit nie

erken nie)

MILA:

Dit kom nader.

LIAN:

Hoe bedoel jy?

MILA:

Dit kom nader, die geluide. (Mila spring op en

hardloop na die deur toe.) Kom luister hier.

Lian loop nader en sit ook sy oor teen die deur.

Terwyl dit gebeur kom Julie agter hulle op.

Julie kyk hulle snaaks aan en dan gaan luister

sy ook.

JULIE:

Waarna luister ons? (Die twee kinders skrik en gil en

dan gil Julie ook)

LIAN & MILA:

Aaah!

JULIE:

Aaah!

(CONTINUED)
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LIAN & MILA:

Aaah! (Die kinders slat mekaar se monde toe)

Ligte - Helder warm kleure Amber en open white

en blou.

JULIE:

Nee hel! Hoekom maak julle my so skrik?

MILA:

Ons? Jou skrik maak?

LIAN:

Mila bly agter my. Wie is jy?

JULIE:

Ek is Julie.

LIAN:

Moenie met haar praat nie. Sy kan ’n moordenaar wees.

JULIE:

’n Moordenaar?

LIAN:

Ja!

JULIE:

Nee man ek is nie ’n moordenaar nie. (Die kinders

ontspan) Wel daar was daai eenkeer maar niemand kon

bewys dit was ek nie.(Die kinders is weer gespanne)

LIAN & MILA:

Wat?

MILA:

Help!

JULIE:

Nee nee nee. Ek maak net ’n grappie. (Maak ’n gesig

wat sê sy doen nie).

LIAN:

So jy is nie ’n moordenaar nie?

JULIE:

Uuh nee.

MILA:

Dankie tog.

LIAN:

Waarvaandaan kom jy?

JULIE:

Ag bietjie van hier af en ’n bietjie van daar af.

(CONTINUED)
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LIAN:

Wat beteken dit?

JULIE:

Dit beteken ek kom van baie plekke af. Ek was al

orals. By die see, in die woestyn ek het al sneeu-

LIAN:

Wat maak jy hier?

JULIE:

Lyk my ons spring sommer dadelik in met die groot

vrae. Ok. Ek kom kyk of julle reg is.

MILA:

Reg is?

LIAN:

Vir wat?

JULIE:

Om te sien wat agter die deur is natuurlik.

MILA:

Weet jy van die deur?

JULIE:

Natuurlik weet ek van die deur?

LIAN:

Hoe weet jy?

JULIE:

Ag ek het my maniere.

MILA:

Weet jy wat daar agter is?

JULIE:

Wat dink jy is daar agter?

MILA:

Ek weet nie. Dis hoekom ek jou vra.

LIAN:

Moenie vir haar luister nie Mila. Ons weet nie wie sy

is nie. Dalk het die mense haar gestuur.

MILA:

Dink jy die mense sou haar gestuur het. (Hulle ignore

vir Julie)

JULIE:

Van watter mense praat julle?
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LIAN:

Ek weet nie, hulle kon.

MILA:

Hoe gaan ons weet?

JULIE:

Hallo? (Probeer hulle aandag kry.)

MILA:

Dalk moet ons haar net vra.

JULIE:

Sê my as julle klaar is.

LIAN:

Dit gaan nooit werk nie. Sy kan vir ons jok.

MILA:

Ek sien nie dat jy met ’n beter idee kom nie.

LIAN:

Maar- Nou goed vra haar.

MILA:

Julie?

JULIE:

Aah julle is klaar. Ja?

MILA:

Het die mense jou gestuur?

JULIE:

Watter mense?

MILA:

Die mense wat ons altyd kom haal as ons nie meer

welkom is by ’n huis nie.

LIAN:

Sy bedoel die Maatskaplike werkers.

JULIE:

Nee. Ek is nie een van daardie mense nie.

LIAN:

Hoe moet ons jou glo?

JULIE:

Sal die mense in die middel van die nag kom?

MILA:

Hulle het al.
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JULIE:

Oo. Ok. Sal hulle sweets by hulle hê? (Sy haal sweets

uit haar sak uit.)

LIAN:

Asseblief. Oudste trick in die boek.

JULIE:

Rêgtig? (Sy wil die sweets bêre)

MILA:

Ja. Hulle met my eenkeer lelik mat daai een gevang.

LIAN:

Maar aangesien jy aanbied gaan ons nie nee sê nie.

MILA:

Beslis nie. (Hulle vat die sweets by Julie en begin

die verslint) Dit is asof ek dae laas geëet het.

LIAN:

Ek weet sus.

JULIE:

En glo julle my nou?

LIAN & MILA:

Nee! (Terwyl hulle monde vol is)

JULIE:

Maar? (Wys na die sweets asof dit hulle moet oortuig)

LIAN:

Wat het jy nog?

JULIE:

Uuh ek weet nie. Kom ons kyk wat ek nog in my sak

het.

MILA:

Jippee. Sê asb jy het koekies?

LIAN:

Ek bedoel wat het jy nog om ons te oortuig dat jy ons

nie gaan seer maak nie.

JULIE:

Ok. Het hulle soos ek aangetrek.

MILA:

Ek moet sê dis nuut. Gewoonlik dra hulle maar vaal

kleure.

JULIE:

Werklik?
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MILA:

Ja. Die mense wat ons gewoonlik kom haal is maar vaal

mense.

MILA:

Hulle is vaal want hulle is nie goeie mense nie.

JULIE:

Hoekom sê julle so?

MILA:

Want hulle is altyd kwaai. Hulle is net oulik as

hulle jou aflaai, daarna vergeet hulle van jou.

JULIE:

Ek dink nie hulle vergeet aspris van die kinders nie.

Dit moet ook moeilik vir hulle wees. Daar is so baie

weeskinders en so min mense wat hulle wil inneem.

LIAN:

Niemand hoef ons in te neem nie ek en my sussie sal

mooi genoeg na onsself kan kyk dankie.

JULIE:

Ek probeer maar net dat jy verstaan hoe dit werk.

LIAN:

En daar is dit. Jy is een van hulle.

MILA:

Is sy rêgtig?

JULIE:

Wat gee vir jou die idee dat ek een van hulle is?

LIAN:

Jou manier van praat. Julle almal is dieselfde. Julle

praat van ons wesies asof julle ons moet red, maar

julle kan nie. Julle doen nie. Hoeveel keer het ons

vir julle gesê hoe hierdie mense is maar al waaroor

julle omgee is om die kinders iewers te drop dat

julle ’n paycheck kan kry aan die einde van die

maand.

MILA:

Moenie nou baklei nie boetie.

JULIE:

Ek is jammer dit het met julle gebeur Lian, maar ek

is nie ’n maatskaplike werker nie. Ek gee jou my

woord.

MILA:

Is jy rêgtig nie een van daardie mense nie?
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JULIE:

Nee. Ek is nie.

MILA:

So jy kom ons nie red nie?

JULIE:

Ek kom kyk of julle reg is.

LIAN:

Ja reg is om na die volgende huis gesleep te word.

JULIE:

As ek van daardie mense was. Sou ek nie ouer gewees

het nie?

MILA:

Sy het jou daar broer. Julie lyk nog baie jonk.

JULIE:

Ag dankie.

LIAN:

Dit kan ’n nuwe taktiek wees.

JULIE:

Ok. Wel het daardie mense dalk een van hierdie gehad?

(Sy haal ’n sleutel uit haar sak uit.)

LIAN:

Wat is dit?

MILA:

’n Sleutel duh.

LIAN:

Ek kan sien dis ’n sleutel maar ’n sleutel van wat?

JULIE:

Raai.

MILA:

Dis die sleutel van die kamer? Die donker kamer?

JULIE:

Die donker kamer? Hoekom noem julle dit die donker

kamer? Is dit nie net ’n kamer nie?

MILA:

Nee. Dit is baie donker daar binne.

JULIE:

Hoe weet jy?

LIAN:

Ons het al deur die sleutelgat probeer loer as die

mense nie hier is nie.

(CONTINUED)



CONTINUED: 21.

MILA:

Ons het onderdeur die deur ook geloer.

LIAN:

Maar ons kon niks sien nie. Alles was swart en

donker.

MILA:

Die deur was wel netnou oop. Net voordat jy gekom

het.

LIAN:

Jy het dit gedroom.

MILA:

Ek het nie. Die deur was rêgtig oop.

JULIE:

Het jy gekyk wat daar binne is?

MILA:

Nee. Ek het ’n geluid gehoor toe hardloop ek weg.

Netnou was dit die mense. Weet jy wat daar binne is?

JULIE:

Ek mag dalk weet.

MILA:

Ag asb Julie laat ons daar ingaan. Ek hoor die

wonderlikste goed van daar binne af.

JULIE:

Soos wat?

MILA:

Ek weet nie.

JULIE:

Gaan luister weer.(Mila en Julie gaan druk hulle ore

teen die deur)

LIAN:

Nee stop Mila!

MILA:

Hoekom?

LIAN:

Jy het gedink jy kan ons vang!

JULIE:

Ekskuus?

LIAN:

Ek weet presies wie jy is?
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JULIE:

En wie is dit nogals?

LIAN:

Jy is-(Fluister) Jy is die vrou in swart (Hy fluister

dit en probeer laat net Julie dit hoor want hy wil

nie vir Mila skrik maak nie)

MILA:

WIE?

LIAN:

Niemand nie.

JULIE:

Het jy gesê die vrou in swart?

LIAN:

Nee.

MILA:

Jy het.

JULIE:

Dis wat ek ook gehoor het.

LIAN:

Ag ok. Ja. Jy is die vrou in swart!

MILA:

Wie is die vrou in swart?

LIAN:

Niemand nie.

JULIE:

Lyk dit vir jou of ek swart aan het?

MILA:

Dis daardie storie wat jy nie vir my wil vertel nie

né?

LIAN:

Dit is nie vir klein dogtertjies nie.

JULIE:

Storie? Ek is mal oor stories.

MILA:

Kom vertel ons toe.

LIAN:

Man vergeet ek het iets gesê.

Daar is weer ’n geluid agter die deur.
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MILA:

Hoor julle dit? (Gaan sit weer haar oor teen die

deur)

JULIE:

Soos wat klink dit?

MILA:

Uhm, Dit klink soos ’n sirkus.

LIAN:

Hoe weet jy hoe klink ’n sirkus?

MILA:

Of dalk ’n karnaval!

MUSIEK: Entry of The Gladiators - Julius Fucik

JULIE:

’n Karnaval! (Baie opgewonde)

LIAN:

Moenie laf wees nie. Hoe kan daar ’n karnavaal in die

donker kamer wees? Daar is nie eers plek in hierdie

huis vir ons altwee om ons eie kamers te hê nie wat

nog van ’n karnaval?

JULIE:

Sê wie?

LIAN:

Logika.

MILA:

Ek dink daar is ’n rollercoaster!

LIAN:

Hoe-

MILA:

Kom vinnig voor ons nie plek kry nie.

Mila en Julie gaan sit op die bed langs mekaar

en maak asof hulle op ’n Rollercoaster ry. Lian

bly staan.

JULIE:

Gaan jy nie saam ry nie?

LIAN:

Ek is nie ’n kind nie.

MILA:

Is jy dan bang om saam ons te ry?
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LIAN:

Ek is nie bang nie.

JULIE:

Nou kom ry dan saam ons.

LIAN:

Ag nou maar goed.

Lian gaan sit langs Mila op die bed en hulle

gaan maak asof hulle ’n rollercoaster ry.

MILA & JULIE:

Kliek, kliek, kliek-kliek-kliek. Aaaaaaa! (skree)

oooo! yeeeee!

MILA:

Kom boetie jy moet saam ry.

LIAN:

Ek doen mos.

MILA:

MAAK DIE GELUIDE! (Kwaai)

Hulle almal gaan weer begin kliek en dan gaan

hulle stop.

JULIE:

Is julle reg?

MILA:

Ja. Ja. Ja!

LIAN:

Ek is reg. Ek dink.

JULIE:

Hier gaan ons.

ALMAL:

Kliek kliek kliek kliek.

MILA:

Ons het gestop.

LIAN:

Hoekom het ons gestop?

JULIE:

Antisipasie.

MILA:

Anti se wat-
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ALMAL:

Aaaaaah

Al drie se lywe gaan op af en draai en tekere en

dan gaan hulle vorentoe om die stop te wys. Lian

spring op.

LIAN:

Dit was amazing!

MILA:

Kyk hoe lyk my hare!

LIAN:

Jy lyk maar soos jy elke dag lyk, lekker deur die

kak.

JULIE:

Taal meneer. Soek jy ’n skropborsel deur jou mond?

MILA:

Lekker kry jy tog raas.

LIAN:

Ag man dis net omdat jy jonger is.

JULIE:

Haai julle kyk hoe lyk die foto.

LIAN:

Watse foto?

JULIE:

Die ride se foto.

MILA:

Was daar ’n foto?

JULIE:

Natuurlik was daar. (Julie grou in haar sak en dan

haal sy ’n foto uit.)

LIAN:

Hahaha kyk hoe lyk jy. Jy trek jou gesig soos tannie

Berta as sy ’n sluk gin uit die bottle vat. As die

oom nie kyk nie.

MILA:

Dis nie snaaks nie daai ding het baie vinnig gegaan.

JULIE:

Ek dink jy het dit baie goed hanteer.

LIAN:

Waarvan praat jy sy het my ore van my kop af geskree.
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MILA:

Ek was nie die enigste een nie.

JULIE:

Daar was tye wat jy erger as sy geskree het.

Julie krap in die trommel dan haal sy ’n gewone

bal uit en haal ’n kopdoek uit haar sak en sit

dit om haar kop

MILA:

En ek dog ek is die sussie in die storie?

LIAN:

Ag is nie man! Dit was die dogtertjie wat agter ons

gesit het.

MILA:

Mmm, Ek is seker. (Julie beweeg tot voor op die

verhoog)

JULIE:

Kyk wat het ek.

MILA:

Ooo. Wat is dit?

LIAN:

Dis ’n bal.

JULIE:

Gaan jy die hele aand so verbeeldingloos wees.

LIAN:

Ek weet nie. Miskien.

JULIE:

Anyway. (Sy begin praat soos ’n gypsy) My naam is

madam Julietta en ek kan in jou toekoms sien.

MILA:

’n Fortuin verteller. Lian kyk.

LIAN:

’n Fortuin verteller. En ek is die verbeeldinglose

een?

JULIE:

Wat wil julle weet.

MILA:

Ek wil weet of ek binnekort my eie kamer gaan hê.

JULIE:

Laat ek in my Kristal-
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LIAN:

Plastic-

JULIE:

Kristal! Bal kyk. Oo aah, dit wil vir my lyk of ek ’n

kamer in jou toekoms sien.

MILA:

Ooo Rêgtig. Watter kleur is hy?

JULIE:

Al die kleure van die reënboog.

MILA:

Wow. Hoor jy Lian. Ek gaan ’n kamer kry wat lyk soos

al die kleure van ’n reënboog.

LIAN:

Ek glo nie in die goed nie.

JULIE:

Ag kom. Wil jy nie weet wat in Madam Julietta se

Kristal bal is nie?

LIAN:

Ok laat ek sien. (Hy staan ’n bietjie stil en dan

staan hy regop en loop weg)

JULIE:

Wat het jy gesien?

LIAN:

Niks.

MILA:

Ag sê ons Lian. Ons kan dit hanteer.

LIAN:

Ek weet nie of julle kan nie.

MILA:

Ons is almal mooi groot hier Lian.

LIAN:

Is julle seker?

MILA & JULIE:

Ja!

LIAN:

Ek- (Julie en Mila se koppe gaan nader aan Lian soos

hulle probeer hoor) Ek het die vrou in swart gesien.

MILA:

Die vrou in swart?
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LIAN:

Ja sy het ons kom haal. (Hulle kyk vir ’n sekonde na

Julie)

JULIE:

Madam Julietta is toe- Kom julle daar is nog baie om

te doen by die karna-

MILA:

Aaaaa(Gil soos n opgewonde 3 jarige)

LIAN:

Ag nee moet nie weer begin nie. My ore gaan dit nooit

hou nie!

MILA:

LIAAAAAAN!

LIAN:

Bly stil Mila jy gaan die mense wakker maak. Wat is

dit nou?

MILA:

Sal jy Asseblief vir my ’n teddie wen?

LIAN:

Waarvan praat jy?

JULIE:

Sy praat van die ding waar jy gooi en dan kan jy ’n

teddy wen.

LIAN:

Nee dis geld mors.

MILA:

Ag toe.

JULIE:

Ag toe!!!

LIAN:

Oky Oky sus ek sal probeer. Hoeveel kos dit?

MILA:

Net tien rand

LIAN:

Tien Rand?!

JULIE:

Ag kom nou, doen dit vir jou sussie toe.

LIAN:

Dis te duur. Jy weet ons het nie soveel geld nie.
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JULIE:

Ag kom nou hoe kan mens nee sê vir so gesiggie.

LIAN:

Maklik kom ek wys jou. NEE!

MILA:

Asseblieeef Lian! (Sy kyk hom smeekend aan)

LIAN:

Ek het gesê- nee.(Hy draai sy rig op haar.)

JULIE:

Wat van as ek betaal?

MILA:

Ja wat van as Julie betaal.

LIAN:

Daar is dit. Ek het geweet!

JULIE:

Wat?

MILA:

Wat?

LIAN:

Dis hoe sy ons vang. Deur vir ons geld te gee.

JULIE:

Ag moenie laf wees nie. Ek love teddies.

MILA:

Wat? Ek ook.

JULIE:

Nou maar dan gaan R10 mos niks wees nie. Partykeer

moet mens ’n hand vat wat jou uithelp.

LIAN:

Maar-

MILA:

Ag toe boetie.

JULIE:

So Lian? Gaan jy die hand vat wat jou wil uithelp?

(Sy hou haar hand uitgestrek na Lian toe)

LIAN:

Nee.

MILA:

Ag nee.
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LIAN:

Ons gebruik ons eie geld Mila. Dan skuld ons niemand

niks.

MILA:

Jippeee!

(Lian maak asof hy een van daai karnaval games

speel waar jy goed moet gooi)

MILA:

Oo amper, probeer weer.

LIAN:

Oky (gooi)

JULIE:

Komaan Lian jy kan dit doen, gooi weer.

LIAN:

Oky (gooi)

MILA:

Ag nee broer jy gooi soos ’n meisiekind.

LIAN:

Dis nie so maklik soos wat dit lyk nie, hierdie goed

is gemaak sodat mens nie kan wen nie.

MILA:

Gee hier dat ek probeer.

(Mila doen dieselfde as wat Lian gedoen het en

kry dit met die eerste gooi al reg.)

MILA:

Jippeee!

LIAN:

Dit was ’n lucky shot.

MILA:

Watookal jou laat slaap in die aande. Kry ek nie ’n

prys nie?

(Julie haal een uit die trommel uit)

JULIE:

Geluk juffroutjie hier is jou prys.

MILA:

Ag baie dankie. Hier Lian dis vir jou.

LIAN:

Dankie sus maar hou dit vir jou, seuns speel nie met

teddies nie.
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MILA:

Sê die een wat laasjaar nog met een geslaap het, en

as die tannie hom nie weggevat het nie het jy hom

seker nou nog gehad.

JULIE:

Wat was sy naam?

LIAN:

Moenie oor hom praat nie.

JULIE:

Ag vertel my Lian. Dit is niks om voor skaam te wees

nie.

LIAN:

Jy sal nie verstaan nie.

JULIE:

Probeer my. Ek verstaan dalk meer as wat jy dink.

MILA:

Dis ok Lian. (Fluister aan Lian) Ek dink nie sy is

een van die mense nie. Ons kan haar vertrou.

LIAN:

Sy naam was Koula.

MILA:

Koula die Koala

JULIE:

Dit is so cute. Hoekom het sy die beer weg gevat?

MILA:

Want sy het gesê seuns speel nie met teddy bere nie!

LIAN:

Hy was nie daar om mee te speel nie. Dis-

JULIE:

Dis wat?

LIAN:

Koula was nie net ’n beer nie. Hy was my beer. Dis

die beer wat my Ma vir my gegee het. Hy herrinner my

aan haar.

MILA:

Rêgtig boetie. Ek het dit nie geweet nie.

JULIE:

Ek is jammer Lian.

LIAN:

Dis oky, Ons almal moet seker een of ander tyd

grootword. (Donker)
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MILA:

Toema boetie. Ek is darem nog hier vir jou.

LIAN:

Ek weet sus. En ek is hier vir jou.

Ligte af

MUSIEK: One day We Had Today (Piano)

Scene 3

Lian gaan sit op sy bed. Mila sit voor die deur

van die donker kamer. Sy toets die deur elke nou

en dan.

MILA:

Hoekom is die deur nog gesluit?

LIAN:

Wat bedoel jy nog?

MILA:

Hy was netnou oop?

LIAN:

Jy dink net hy was oop.

MILA:

Ek weet hy was oop. (Sy toets weer die deur.)

LIAN:

Kom weg daar Mila. Netnou kom daai mense af en dan is

ons weer in die moeilikheid.

MILA:

Hoekom mag ons nie in die donker kamer ingaan nie?

JULIE:

Wie sê julle mag nie in die kamer ingaan nie?

MILA:

Wel jy het ’n sleutel van die donker kamer. Hoekom

het jy hom nog nie oopgesluit nie?

JULIE:

Want julle is nog nie gereed nie.

MILA:

Nou wat gaan ons gereed maak?

JULIE:

Julle moet net geduldig wees. Alles wat moet gebeur

sal gebeur. Julle moet dit net tyd gee.

(CONTINUED)



CONTINUED: 33.

LIAN:

Dis die grootmense se manier om vir ons te sê dat ons

nog te klein is om te verstaan dat hulle ons nie gaan

help nie.

JULIE:

Dis nie waar nie.

LIAN:

Julle gee ons net valse hoop. Ons hoop dat dinge

beter gaan word want ’n grootmens het gesê dit gaan

beter wees maar dit is nie. En dit gaan nie beter

word nie.

MILA:

Steek julle iets daar binne weg?

JULIE:

Ons steek nie iets daar binne weg nie.

MILA:

Ek dink julle steek dalk meer weg as wat ons dink.

JULIE:

Daar word niks weg gesteek nie.

LIAN:

Soos wat nogal Mila?

MILA:

Ek weet nie gebruik jy bietjie jou verbeelding ek kan

nie al die speletjies uitdink nie.

JULIE:

Yepee gaan ons weer ’n speletjie speel?

LIAN:

Uhm. Oky ek dink hulle steek hulle skatte daarin weg.

MUSIEK: Op skatte begin die Pirates of the

Carribean theme song speel.

JULIE:

Skatte?

LIAN:

Ja. Julle steek julle skatte daarbinne weg.

JULIE:

Soos seerowers?

MILA:

Yepeee. Pirates!

LIAN:

Aarrrg!
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Lian, Mila en Julie krap in die trommel en haal

pirate klere uit. Lian skuif die twee beddens

teen mekaar en maak n seil)

LIAN:

Thar she blows!!

MILA & JULIE:

Yo Ho Yo Ho A pirates life for me.

LIAN:

Manne

MILA & JULIE:

Ja Kaptein

LIAN:

Dit is nie nou die tyd om te sing nie.

MILA:

As jy so sê kaptein.

LIAN:

Is jy gesuip?

MILA:

Bietjie kaptein.

LIAN & JULIE:

Wat? (Die hele speletjie stop vir ’n oomblik)

MILA:

Net ’n bietjie... kaptein.

JULIE:

Maar jy is nog te jonk.

LIAN:

Laat ek jou net weer vang dat jy my rum drink dan is

die duiwel los.

MILA:

Duiwel, Waar? Davy Jons gaan my nie vandag in sy

locker toesluit nie ek is lus vir ’n fight.

LIAN:

Nou maar goed. Mila het jy onthou om my skatte toe te

sluit?

MILA:

So toe - soos Kosie wat in die kombuis werk. Kaptein.

LIAN:

Dis wat ek wil hoor. Ek gaan eendag die rykste man op

die see wees. Julie het jy onthou om dit op die kaart

aan te teken. (Julie en Mila kyk vir mekaar.)
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JULIE:

Uuh het jy dit aangeteken Mila?

MILA:

Ek het nie geweet ons moet nie.

LIAN:

Ek hoor julle nie manne!

MILA:

Wat doen ons nou?

JULIE:

Trek die kaptein se aandag af. Ek het ’n plan.

MILA:

Ok. (Julie duik in die trommel in. Mila loop na Lian

toe.) Kaptein? (Julie kry ’n papier en pen uit die

trommel uit en teken vinnig die kaart.)

LIAN:

Ja Stuurman Mila?

MILA:

Daar is ’n storm op die horison.

LIAN:

Twak man. Ek sien geen storm nie. Waar is my kaart?

JULIE:

Hier is hy Kaptein.

LIAN:

Aaah. Ek sien julle het ons skat gemerk.

JULIE:

Uhm, ja Kaptein.

LIAN:

Mooi. Het ek al vir julle gesê ek gaan die rykste

Pirate op die see wees?

JULIE:

Ja Kaptein

MILA:

Ek gaan eendag die mooiste meermin wees.

LIAN:

’n Meermin? Hier is nie meerminne in die speletjie

nie.

MILA:

Hoekom nie?

(CONTINUED)
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LIAN:

Want dis my speletjie.

JULIE:

Ek dink daar kan enigeiets wees in die speletjie.

LIAN:

Ja. Maar nie meerminne nie.

MILA:

Hoekom nie.

LIAN:

Want jy kan nie swem nie.

MILA:

Daardie is ’n goeie punt.

JULIE:

Ek moet sê nie eers ek kan daarteen stry nie.

MILA:

Ag ok.

JULIE:

Nou maar goed daar is nie meerminne in die speletjie

nie.

LIAN:

Mooi. Nou waar was ons? Oja die rykste man op die

see, met die grootste skip... (Droom)

MILA:

Kaptein.(Benoud)

MUSIEK: Op skatte begin die Pirates of the

Carribean theme song speel.

JULIE:

Span die seile.

LIAN:

Met goue seile.(Droom)

MILA:

Kap-tein! (Harder)

JULIE:

Wat is dit Mila.

MILA:

Kyk Julie. Kyk. (Julie en Mila se oë rek)

MILA & JULIE:

Kaptein! (Daar is ’n harde kanon skoot wat afgaan en

almal val op die grond.)

(CONTINUED)
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LIAN:

Wat te donner was dit?

JULIE:

Taal!

LIAN:

Gaan jy werklik nou oor taal bekommer. Ons is onder

vuur.

JULIE:

Net omdat ons onder vuur is beteken nie dat ons

maniere van die skip moet afval nie.

LIAN:

Luister- (Nog ’n kanon skoot) Wie skiet op ons.

JULIE:

Ek dink dit is Davy Jones Kaptein.

LIAN:

Het jy gekyk Stuurman Julie?

JULIE:

Nee ek is te bang Kaptein.

LIAN:

Nou hoe weet jy dis Davy Jones? Stuurman Mila gaan

kyk wie skiet op ons.

MILA:

Nee dankie Kaptein ek is heel rustig hier waar ek nou

lê.

LIAN:

Ag ek sal die brawe Kaptein wees en kyk. (Hy staan op

en gaan kyk.)

MILA:

Wie is dit Kaptein?

LIAN:

Dis nie Davy Jones nie.

JULIE:

Nou wie is dit Kaptein?

LIAN:

Dis. Dis. Dis die vrou in swart.

JULIE:

Dit kan nie wees nie Kaptein.

LIAN:

Dit is. Manne ons gaan hulle moet ontsnap.
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MILA:

Hoe gaan ons dit doen Kaptein?

LIAN:

Wel eerstens moet julle twee van die deck af opstaan.

MILA & JULIE:

Reg Kaptein. (Hulle spring op)

LIAN:

Stuurman Mila maak los die seile. Stuurman Julie lig

die anker en kan iemand asseblief seker maak dat my

goudvis rustig is.

MILA:

Maar kaptein jy het nie ’n goudvis nie.

LIAN:

Oja. Ok nuwe plan. Kry vir my ’n goudvis, noem hom

Ben, en maak seker hy is rustig!

MILA:

Regso Kaptein.

JULIE:

Kaptein, anker is gelig.

MILA:

Jou goudvis Ben is veilig Kaptein.

LIAN:

Dit is wat ek wil hoor.

JULIE:

Wat maak ons nou kaptein?

LIAN:

Ons gaan hulle wegseil. (Daar is weer ’n kanon skoot)

MILA:

Kaptein dis ’n direkte skoot.

JULIE:

Die kanon het regdeur die bodem van die boot geskiet

Kaptein.

LIAN:

Stuurman Julie. Kan ons die skade regmaak?

JULIE:

Nee Kaptein. Ons vat te vinnig water in.

LIAN:

Wat beteken dit?
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MILA:

Ons is besig om te sink Kaptein.

JULIE:

Ons moet in die reddingsboot spring.

MILA:

Ja Kaptein dis ons enigste uitweg.

LIAN:

Kan ons nie terug baklei nie.

JULIE:

Nee Kaptein.

LIAN:

Daar moet iets wees wat ons kan doen?

MILA:

Dit is hopeloos Kaptein. Ons moet vlug terwyl ons

kan.

JULIE:

Kom Kaptein gee my jou hand ek kan jou help. (Hy wil

sy hand gee dan trek hy weg)

LIAN:

Nee. ’n Kaptein gaan saam sy skip onder. Totsiens.

(Hy staan stil met sy hand in saluut op sy kop en dan

gaan die ligte af)

Ligte af

Daar is weer ’n klop aan die deur

Scene 4

Ligte aan: Ligte - Blou en white

As die ligte aan gaan lê elkeen op sy eie bed.

MILA:

Ek kan nie slaap nie.

LIAN:

Maak toe jou oë en hou op praat dalk help dit.

MILA:

Snaaks! Oooo. Lian. Vertel vir my ’n storie.(sit

regop)

JULIE:

Ja. ’n Storie. Ek is mal oor stories.

LIAN:

Ek ken nie stories nie?
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MILA:

Wat van daai storie? Die storie wat jy nooit vir my

wil vertel nie.

LIAN:

Ek weet nie waarvan jy praat nie.

MILA:

Die een van die vrou in swart.

JULIE:

Ek wil ook die storie hoor. Aangesien jy my heeltyd

beskuldig dat ek sy is.

LIAN:

Ek kan nie vir julle die storie van die vrou in swart

vertel nie. Dis nie ’n mooi storie nie.

JULIE:

Wat bedoel jy nie ’n mooi storie nie. Vloek jy in die

storie!

LIAN:

Nee man. Dis ’n spook storie.

JULIE:

’n Spook storie? Uhm, dan is ek nie so seker ons moet

hierdie storie hoor nie.

MILA:

Ag is julle altwee nou bangbroeke?

LIAN:

Nee.

JULIE:

Ons wil net nie jou bang maak nie.

MILA:

Ek kan dit hanteer ek is ’n groot meisie.

JULIE:

Ag nou goed. Maar jy kom sit hier langs my. Dat ek

jou hand kan vashou as jy bang word.

MUSIEK: Requiem for a dream - Violin cover begin

speel

LIAN:

Nou goed. Die storie van die "verdwaalde kinders"?

MILA:

Ek dog dis die vrou in swart.

LIAN:

Die vrou in swart is in die storie van die verdwaalde

kinders. Kan ek nou maar die storie vertel of gaan jy

heeltyd in chip.
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MILA:

Vandat jy ’n tiener is raak jy maar baie sniperig.

LIAN:

Kan ek aangaan?

MILA:

Ja, ja. Gaan aan.

Ligte verdoof effe rooi kom in saam die open

white en blou lig

LIAN:

Die storie van die verdwaalde kinders. Op ’n vroeë

winter oggend in die jaar 1709, is die mense van ’n

klein dorpie wakker gemaak deur ’n geskreeu van ’n

vrou, wat van die naby geleë rivier afgekom het. Die

dorp het na die rivier bank gahardloop om te sien wat

daar gebeur het. Daar aangekom sien die dorpsmense ’n

vrou wat doodstil in die yskoue water staan en vier

lyke wat om haar dryf. Die lyke was die van kinders.

Haar kinders. Toe die mense van die dorp begin

instroom, het die vrou omgedraai met geen emosie in

haar gesig en sy het net drie woorde gesê.

MILA:

Wat was die woorde?

LIAN:

"Ek kon nie."

MILA:

Wat het met hulle gebeur?

JULIE:

Waar kom die vrou in swart in?

LIAN:

Niemand het geweet wat sy bedoel het toe sy gesê het,

"sy kon nie". Baie het gedink sy bedoel sy kon haar

kinders nie red nie. Meeste het gedink sy het bedoel

sy kon nie meer met die kinders saam leef nie en het

hulle toe verdrink. Die dag van hulle begrafnis het

die vrou opgedaag in ’n swart rok, swart hoed en ’n

swart sluier oor haar gesig, maar sy het geen skoene

aangehad nie. Een van die mense op die begrafnis het

haar gevra waar haar skoene is. Haar antwoord was

eenvoudig. "Skoene raas". Haar laaste woorde aan

enige persoon in die dorp was aan die einde van die

begrafnis, aan die dominee. Al wat sy vir hom gesê

het was "Ek sal my kinders terug kry." Met dit het

die vrou in haar swart kleure en skoenlose voete

verdwn. Niemand het ooit weer iets van haar gehoor of

haar weer gesien nie.
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MILA:

Wat het met haar gebeur boetie?

LIAN:

Niemand weet nie. Maar ’n paar jaar later, op ’n koue

winters oggend voor die son nog opgekom het het vier

kinders uit hulle beddens verdwyn. ’n Paar jaar

daarna het nog vier kinders verdwyn. Na daar 16

kinders as vermis aangemeld is, het die polisie een

van die kinders gekry. Hy het ontsnap en toe hulle

hom vra wie hom gevat het, het hy gesê dit was ’n

vrou met ’n swart rok, swart hoed, ’n swart sluier en

sy het geen skoen aan nie. Sy het in sy oor

gefluister en hy het wakker geword. Hy wou skree maar

sy het haar hand oor sy mond gesit en gewys hy moet

stilbly. Sy het hom opgehelp en sy hand gevat en met

hom weg geloop.

MILA:

Hoe het hy ontsnap?

LIAN:

Die vrou in swart het besef hy is nie haar kind nie,

en toe sy hom wil doodmaak toe skop hy haar en

hardloop weg.

JULIE:

Dit was slim.

LIAN:

Daar word gesê dat die vrou in swart nog steeds

opsoek is na haar kinders. Sy sal nie ophou totdat sy

haar kinders gekry het nie. So as jy ’n sagte

fluister in jou oor hoor vanaand as jy slaap moenie

wakker word nie, want jy mag net dalk die volgende

kind wees wat spoorloos verdwyn.

MILA:

Hou op boetie jy maak my bang.

JULIE:

Ja ek is ook nie seker of ek hierdie storie meer wil

hoor nie.

LIAN:

Ek wonder of dit die fluister is wat jy in die kamer

gehoor het.

MILA:

Hou op Lian. Dit is nie meer snaaks nie.

LIAN:

Jy moet oppas sus netnou kom sy vanaand in jou slaap

en vang jou.

(CONTINUED)



CONTINUED: 43.

MILA:

AAA! Hou op Lian! (Hardloop na haar bed)

JULIE:

Ek dink dit is nou genoeg.

MILA:

Ja!

LIAN:

Ag moenie worry nie sussie. Ek sal jou beskerm. Dis

waarvoor ou boeties daar is.

JULIE:

Ek dink dit is tyd dat julle altwee gaan slaap.

MILA:

Ja. Ek dink ook dit is dalk beter om te gaan slaap.

LIAN:

Gaan slaap jy sussie. Ek sal jou opas.

JULIE:

Gaan jy dan nie slaap nie Lian?

LIAN:

Nee. Ek gaan my sussie oppas.

JULIE:

Daar is niks om voor bang te wees nie Lian.

LIAN:

Nie eers vir jou nie?

JULIE:

Veral nie van vir my nie.

LIAN:

Nogsteeds. Sy is my verantwoordelikheid.

MILA:

Kan julle ophou baklei ek wil gaan slaap.

JULIE:

Nou maar goed. Gee my jou hand. (Mila gee haar hand

en Julie vat haar na haar bed toe)

MILA:

Nag Lian.

LIAN:

Nag sussie.

Lian gaan sit op sy bed. Julie sit Mila in die

bed en gooi die kombers oor haar. As sy klaar is

gaan sit sy op die trommel.
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JULIE:

Jy is ’n goeie boetie Lian.

LIAN:

Nee ek is nie.

JULIE:

Hoekom sê jy so?

LIAN:

As ek was, sou ek haar kon beskerm teen hierdie plek.

JULIE:

Jy is oud voor jy moet wees Lian.

LIAN:

My sussie is al wat ek oor het. Ek moet haar beskerm.

JULIE:

Wil jy nie maar gaan slaap nie. Dit is amper tyd?

LIAN:

Tyd vir wat?

JULIE:

Jy sal sien. Toe maak jou oë toe.

LIAN:

Ek sal nou. Ek wil net nog ’n bietjie hier sit.

(Julie staan op en loop agter toe Lian bly sit)

Ligte af.

Musiek: Window - The album leaf.

Scene 5

Mila lê in haar bed en slaap. ’n spot op Lian

wat voor op die verhoog is.

LIAN:

Dit het gereën. Die aand toe ons in die ongeluk was.

Ek, my ma en pa en Mila. Ons was opad terug van my

sussie se konsert af. Ons het gelag en saam met die

Radio gesing.(pouse) Al wat ek onthou was skerp ligte

’n hooter wat blaas en toe, toe die klank van blik en

metaal wat saam gevrommel word. Toe ek wakker word

was dit donker. Daar was niks. Ek het uitgeroep.

Mamma? Pappa? Waar is julle? Hoekom is alles so

donker? Maar daar was geen antwoord nie. Al wat ek

gehoor het was iemand wat vir my sê gee jou hand.

Maar daar was niemand nie. Ek het geroep en geroep

maar niemand gesien nie. Ek was bang. Daar is later

vir my gesê dat Mamma opslag dood is. Dit is die kant

waar die kar getref is, Pappa het nog gelewe maar nie

vir lank nie. En toe word ek en my sussie wees

kinders. Net so. Omdat mamma en pappa nie baie

(MORE)
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LIAN: (cont’d)
familie gehad het nie is ons van huis na huis geskuif

die een erger as die ander. Niemand wil ons hê nie.

Ons hoort nie iewers nie.

Hierdie plek is seker nog die ergste. Hulle straf ons

omtrent elke aand sonder kos. Ek kan nie onthou

wanneer laas ons geëet het nie. As die tannie vir ons

iets gee om te eet probeer ek maar altyd ’n bietjie

kos spaar om vir Mila te gee. My sussie kan nie

honger gaan slaap nie.

Maar kos is nie die enigste ding wat hierdie plek

sleg maak nie. Dis in die middel van die winter en

ons het elkeen net een kombers. My sussie se lyfie

bibber van die koue in die aand en dan is sy nog

honger ook. Ek moet haar beskerm maar ek weet nie hoe

nie. Sy verdien nie om honger en koud te wees nie. Sy

verdien nie om te worry oor of ons môre gaan kos kry

by hierdie mense nie. Sy verdien nie om groot voor

haar tyd te wees nie. Ek ook nie.

Ek weet nie meer wat om te doen nie. Ek probeer vir

die mense sê maar hulle help nie. Ek weet nie meer

hoe lank ek dit kan doen nie. Maar ek moet. Ek moet

seker maak hulle vat my sussie nie van my af weg nie.

Ons het net mekaar. ons is alleen. Ek mis vir Mamma

en Pappa. Ek wil by hulle wees. Ek is moeg.

Ligte gaan aan soos in scene 1

JULIE:

Jy is nog wakker Lian?

LIAN:

Julie?

JULIE:

Ja dit is ek.

LIAN:

Ek kan nie langer wakker bly nie.

JULIE:

Nou gaan slaap.

LIAN:

Maar Mila?

JULIE:

Mila slaap al lankal Lian, sy is veilig.

LIAN:

Sy is veilig.
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JULIE:

Hou op baklei teen die slaap Lian, Jy sal beter voel

ek belowe.

LIAN:

Ok.

JULIE:

Gee my jou hand Lian. (Lian kyk na haar hand)

LIAN:

Dit was jy? Daardie aand met die ongeluk toe- Jy was

daar?

JULIE:

Hoe weet jy?

LIAN:

Ek erken jou stem. Jy was die stem in die donker.

JULIE:

Lian ek weet nie-

LIAN:

Dis ok. Ek was bly jy was daar. Jy het ons beskerm.

Vir my en Mila?

JULIE:

Ek het julle probeer beskerm, Ek is jammer ek kon

julle nie beter beskerm nie Lian. Hierdie mense was

net-

LIAN:

Dit is ok Julie.

JULIE:

Daar is net so baie wat seer het Lian. So baie

kinders wat hulp nodig het. Die kinders word

mishandel. Hulle word as ’n nagedagte beskou en die

mense wat wil help kry nie die ondersteuning om dit

te doen nie. Hulle doen die beste wat hulle kan maar

dit is nie goed genoeg nie Lian. Hoe help ons almal?

LIAN:

Ek weet nie Julie.

JULIE:

Ek is ’n mislukking. Ek het julle misluk.

LIAN:

Jy het nie Julie. Ons was net ongelukkig. Wie weet,

nou kan ons dalk by Mamma en Pappa wees.

JULIE:

Jy is reg.
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LIAN:

Daar is net nog een ding wat ek nie verstaan nie

Julie.

JULIE:

Wat is dit?

LIAN:

Die donker kamer?

JULIE:

Die net ’n kamer Lian.

LIAN:

Hoe het die donker kamer in hierdie huis gekom? En

die mense. Weet hulle wat in die donker kamer is?

JULIE:

Die kamer gaan daar waar mense gereed is om te sien

wat binne die kamer is. Hy is vandag hier by julle.

Hy kan môre iewers anders wees. As jy reg is sal die

kamer daar wees.

LIAN:

En die mense? Het hulle geweet?

JULIE:

Nee. Hulle sal nooit onthou dat daar ooit ’n kamer

hier was nie.

LIAN:

Oo.

JULIE:

Kom Lian, Mila slaap al lankal.

Klop aan die deur

LIAN:

Hoor jy dit?

JULIE:

Ek hoor dit.

LIAN:

Is die deur nou vir my oop? Die deur was vir Mila

oop. Is dit omdat sy al lankal slaap?

JULIE:

Dit kan dalk wees.

LIAN:

Ek- Ek dink ek is reg.

Klop aan die deur

(CONTINUED)
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JULIE:

Ek dink ook jy is reg.

LIAN:

Wat gebeur nou?

JULIE:

Dit is tyd kom.

Verhoog word verlig amber en white en blou

Musiek begin speel: Wake me up - Avicii cover ft

Fleurie

JULIE:

Wakker word Mila. Dit is tyd. (Mila skrik wakker)

MILA:

Wie fluister wat?

LIAN:

Niemand fluister iets nie Mila. Kom dis tyd.

MILA:

Tyd vir wat?

JULIE:

Vir ’n nuwe avontuur, kom saam.

LIAN:

Waarna toe vat jy ons?

JULIE:

Lian gee my jou hand. Ek sal jou help. (Lian huiwer

’n oomblik dan vat hy haar hand)

MILA:

Lian ek is bang.

LIAN:

Hey sus. Daar is niks om voor bang te wees nie. Dit

is ek en jy. Saam kan niks ons seer maak nie.

MILA:

Ok. Ek is saam jou.

JULIE:

Al wat julle moet doen is klop en daar sal vir julle

oop gemaak word. (Lian loop nader en klop)

MILA:

Lian? (Lian maak die deur oop en hulle staan vas vir

’n oomblik)

LIAN:

Mila sien jy dit ook?
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MILA:

Dit lyk soos ’n reënboog.

LIAN:

Kyk Mila dis nie ’n donker kamer nie. Dis-(Pouse)

Mamma?

LIGTE AF

MUSIEK: Wake me up - Avicii cover ft Fleurie

DIE EINDE


