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            Harry het die Blues Vanaand 

 

 

         Lourens Fourie  

 

 

 

 

TEMA:  

 

In die kombuis van ‘n huis in ‘n ondergemiddelde buurt, beleef elke inwoner sy eie 

eksistensiële krisisse. Die ‘People are living there’ gevoel teks bevat pseudo filosofie, ‘n 

spanningsverhaal wat tot ‘n punt moet kom, potensiële geweld en selfdood. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontakbesonderhede vir opvoerregte:  

Albert Maritz (e-pos: alliemaritz@gmail.com) 
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Karakters 

 

 

Harry 

 

In sy middel twintig. ‘n Gewone ou. 

 

Tryn      
 

Laat vyftigs. Vroeë sestigs en hy mag effens verwaarloos voorkom. Hy werk nie  

regtig nie, maar is ‘n goeie siel. Die hoogtepunt van sy lewe is vrydae wanneer daar 

gekuier  word en Boet sy weeklikse losies betaal.  

 

Boet      
 

Middel veertigs. Assistent Treindrywer by die Suid-Afrikaanse Spoorweë. Hy  

loseer by Tryn. Alhoewel hy nie die skerpste skêr in die naaldwerkmandjie is nie, het hy 

‘n goeie hart. Groot gebou. 

 

Gloria   
 

In haar laat vyftigs en Tryn se buurvrou. Hoewel haar beste jare iets van die     

verlede is, is dit duidelik dat sy ‘n baie mooi vrou was in haar jonger jare.    

  

Pinky  
 

‘n Pragtige meisie. Ongeveer negentien jaar oud en swanger met Rooies Botha se 

kind.  

 

Chopper  
 

Pinky se Pa. Êrens in sy sestigs en ‘n ou onder-dorpse fieta sonder enige etiek.  

 

Rooies Botha   
 

Die buurt se grootste vuilgat. In sy middel twintigs. Uit die aard van die saak is sy hare 

rooi. Fisies groot. 
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Die eetkamer / voorhuis van een van daardie tipiese rooibaksteenhuisies in Vrededorp of 

Jan Hofmeyr.  

 

Hoewel die stuk in die Nuwe Suid-Afrika afspeel, is die décor ‘n amper martel-besoek 

aan die dae van Ducktails en pinball-masjiene – Die jare vyftig! 

 

Op die vloer lê ‘n goed verweerde 9 X 12 mat. Teen die mure hang van die deernisvolle 

portrette wat sê “Wat is ‘n huis sonder ‘n Moeder?” en “Eer jou Vader en jou Moeder”. 

Verhoog links staan ‘n groot “showcase” met al die “kitch” vanuit die goeie ou vyftigs. 

Verhoog regs is daar ‘n kabinet-tipe hoëtroustel met platespeler. Teen die verste muur, 

middelverhoog, staan ‘n sideboard – die tipe met die ingeboude horlosie – met breekgoed 

wat ook die jare vyftig goed kan onthou. In die middel van die verhoog, op die mat, staan 

‘n “panelite” agt-stuk kombuisstel.   
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(Boet Op. Sy kosblik onder die arm en in een hand‘n vol bottelstoorsak. In die ander 

hand speel hy met’n  yo-yo en hy is duidelik hopeloos daarmee. Plak die kosblik en 

bottelstoorsak op die tafel neer. Hy worstel steeds met die yo-yo.) 

 

BOET: (Sing) O die donkie.  

O, die donkie.  

  O die donkie is ‘n wonderlike ding 

  Hy spring oor die wal 

  en hy breek sy bal 

  O die donkie is ‘n wonderlike ding 

   O die donkie… 

 

(Hy neurie die liedjie verder. Roep.) 

 

Tryn? Trynkie? Nou waar kan die ou Bliksem wees? Ja-nee, dis alweer 

naweek oraait. (Pak die bottels wyn uit die plastieksak op die tafel). ‘n 

Naweek met die Vos Broers en goeie wyn. Musiek en wyn. Wat kan ‘n 

man meer vra? (Neem twee koeldrankglase uit die sideboard. Skink een 

glas vol. Skree) Trynkie, waar de donner is jy, man? (Begin weer met die 

yo-yo speel) 

 

(Tryn Op) 

      

TRYN:  Móét jy so skreeu? 

      

BOET:  Is jy donners doof? Ámper was ek een dop voor. (Skink die ander glas vol) 

 

TRYN:  (Wys na die yo-yo) En dié? 

 

BOET: Dié, Tryn my China, is ‘n yo-yo. Daar’s ‘n promotion by die kafee langs 

die tapstoor en hulle dish die goeters uit. Verniet en for free. 

 

TRYN:  Nou om watter rede het jý een gevat? 

 

BOET: Yip, ek weet. Ek’s effe verroes met die ding, maar daar was ‘n tyd toe 

Boet Visagie ‘n killer yo-yo joller was. Noem ‘n triek in die boek en ek 

het hom geken en gedoen. Walk the dog. Around the world. Rock the 

baby. In fact, ek’t ‘n klomp trieks myself ge-design. 

 

TRYN: Dit was seker baie lank gelede. 

 

BOET: Hierdie bliksem wil net nie saamwerk nie, maar ek sal hom inspeel. Twee 

dae van nou af en ek’s weer fighting fit. Jy weet, dis goed hulle bring 

hierdie soort van cult goeters terug. Die laities van vandag ken nie hierdie 

kwaai gadgets nie.   
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TRYN:  (Hou sy hand uit) Dankie Boet. 

 

BOET: Ag sorry Tryn. Amper drink ek regtig vir jou weg (Los die yo-yo en hou 

die glas uit na Tryn) Hier, vatso. 

 

TRYN: (Skud sy kop) Uh-hu, dis nie wat ek bedoel nie, Boet. 

 

BOET: Ja-nee, jy sal enige ding op hierdie aarde vergeet maar nóóit Vrydae nie, 

né? 

 

TRYN:  (Ongestoord) Gee maar. 

 

BOET: (Geïrriteerd) Ek sê jou, een van hierdie dae koop ek my eie donnerse 

blyplek en dán is jy gebôgger, want dan sal jy moet begint werk. (Haal ‘n 

rol note uit sy broeksak en tel ‘n klomp af. Gee aan Tryn) Dé vat! 

 

TRYN: Baie dankie. (Steek geld in sy broeksak) Dít wat ek al vergeet het van werk 

moet jy nog vertel word. 

 

BOET: O ja, watse werk? Waar het jy al in jou lewe gewerk? Seker enigiets van 

‘n konstabel in die Salvation Army tot ‘n clown in die sirkus, maar niks 

challenging nie. 

 

TRYN:  Ja. Ja. Kan ek nóú maar my dop kry? 

 

BOET:  Ja tog, drink nou maar op mý rekening, maar eendag is eendag. 

 

TRYN:  (Neem die glas by Boet en gaan sit ook by tafel. Boet skink nog een) En 

hoe was jou dag in diens van die Suid Afrikaanse Spoorweë en Hawens?  

        

BOET: As dit nog maar so was! (Praat met heimweë) Daardie dae is verby my 

maat. Die dae van die Suid afrikaanse Spoorweë en Hawens. Ek sê jou, 

vandat Spoornet ingekom het, is die railways nie meer wat dit was nie. 

Hierdie nuwe regering kan nie ‘n dronkgatpaartie in ‘n bottelstoor 

organize nie. My oorlede pa het hierdie stront dáái tyd al sien kom. Boet, 

het hy gesê, die dag toe stoom vir diesel moes plek maak, dáárdie was die 

eerste tekens. Ja, dis presies wat hy gesê het. Ek dink steeds hy was met 

die helmet gebore. 

 

TRYN:  Helm. 

 

BOET: Helm. Helmet. Die pay bly tros en ek is te oud vir ‘n career change. 

Miskien moes ek liewer vir ‘n plumber of ‘n sparkie gaan leer het. Nog 

een? (Hy skink) 

 

TRYN:  En dan wat? 
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BOET: Dan kon ek nou hierdie nuwe system onder die gat skop en my eie 

besigheid begin het. Plumbing is maklik. Jy moet net twee dinge weet. 

Kak loop afdraand en vrydag pay ons, maar ek sou liewerster ‘n sparkie 

wou wees. ‘n Sparkie met sy eie besigheid.      

 

TRYN:  Dis nie so maklik nie. 

 

BOET: Kak man! My neef het ‘n pawnshop op die Goudvelde gekoop en binne 

die eerste maand was hy ‘n made man. Net so! Sy eerste stock in die 

winkel was sommer al die goed waarop hysélf nog geld geskuld het by een 

of ander meubelwinkel. Skatryk, sê ek jou. Skelm ook, maar skátryk.   

 

TRYN:  Hoe sou jy met jou gewete kon saamleef? 

 

BOET: Is jy doof, of wat? Ek het mos gesê ek sou ‘n plumber of ‘n sparkie wou 

wees. Ek’s nie aangelê vir ‘n Pawnshop nie. Deesdae moet ‘n Pawnshop-

baas boekhou van elke ding in die winkel. Glo omdat die Polieste deesdae 

allerhande moelike vrae vra. Daai tape deck van nou die dag? Daai bitch 

hieronder by Galaxy Pawnbrokers het aangegaan asof ek die ding êrens 

gesteel het! Na ‘n moerse klomp red tape, gee sy my net tweehonderd 

Rand. Was dit nou die moeite werd? Nee, of course nie! Dís hoekom ek 

ook besluit het om die ding nie te gaan terughaal nie. 

 

TRYN: Ja, so het elke mens maar sy of haar dinge en probleme. Hulle sê mos, dis 

daai dinge en probleme wat die lewe interessant maak. 

 

BOET: Interessant se gat! Ek sou easily liewerster vir minder kak en méér geld 

ge-settle het. Vat nou maar vir Oom Blikkies Buys. Wat vir ‘n treindrywer 

was dáái man. Hy was al ge-pension toe diesel nog net ‘n rumour was, 

maar elke vrydagmiddag sit hy klokslag in die Railway Hotel se public. 

 

TRYN: Ja, ou Blikkies is maar ‘n storie van sy eie. Die Buyse was maar nog al die 

jare van hier rond. 

 

BOET: En elke vrydag is dit dieselfde stories. Alles oor die destydse oorlog in die 

Noorde. Niemand wil meer na daai stories luister nie, veral nie as hy aan’t 

huile raak daaroor nie.  

 

TRYN:  Die Noorde was nie speletjies nie, Boet. 

 

BOET: Sure, maar die youngsters van vandag weet lankal nie meer iets van 

Tubruk of El Alamein óf van daai ander Duister wat almal se gat geskop 

het nie. 

 

TRYN:  Rommel 
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BOET: Wat ‘n naam! Die jong laaities het nie ‘n donnerse idée wie hy was nie en 

hulle kan ook nie ‘n donner omgee nie. Hulle weet nie eens iets van die 

Bosoorlog van nou die anderdag nie. Al waaroor hulle vandag worry is 

genoeg geld, genoeg dop en meer as genoeg warm katte om na last round 

huistoe te sleep, maar moenie van harde werk praat nie, hoor? Useless, sê 

ek jou. Dis die lewe van vandag en ek sê jou, dis vandat daar nie meer 

diensplig is nie. Hulle’t nie meer balls nie.  

 

TRYN:  Ja, dinge het maar die manier om te verander.  

 

BOET: Dis dié dat die jong girls deesdae liewer vir die ouer manne gaan. And 

who can blame them? Wie wil ‘n man of ‘n boyfriend hê met die ruggraat 

van ‘n donnerse jellievis? Slapgat, sê ek jou. 

 

TRYN:  Gaan jy iets eet? 

 

BOET: Dis naweek, Tryn. Eet ons oor naweke in hierdie huis? (Tryn antwoord 

nie) Just checking. Ons het genoeg dop en anyway as dit opraak dan loop 

haal ons nog. Dis darem één goeie ding van hierdie nuwe regering, die 

langer bottelstoor-ure! (Hou sy glas hoog) ‘n Kap op die ANC! Maar wat 

van ‘n bietjie musiek, hé ou Tryn? ‘n Naweek vol wyn en Die Vos-Broers. 

Maak ‘n plan, man! 

 

TRYN: Goeie plan. (Tryn sit ‘n plaat op die platespeler) Daai nuwe CD-goed kom 

darem nie naby ‘n plaat nie. (Die Vos-Broers klink op) Daar’s hy. Gloria 

was vanmiddag hier en sy het cottage pie gebring. 

 

BOET: Aha! En dis hoekom my liewe vriend Tryn in die bui is wat hy is! (Lag) 

Het Antie Gloria jou spuls lus gemaak en in the heat of the moment 

sommer netso laat staan? Horing en al?  

 

TRYN:  (Geskok) Skaamteloos! As ek my sonde nie ontsien nie… 

 

BOET: Jy sien, dis hoekom ek die lewe as ‘n single boytjie aanvat. G’n vroumens 

sal my abuse nie.  

 

TRYN:  Jy kan nogal ‘n vuil bek aan jou hê, Boet Visagie! 

  

BOET: Relax my China. Vat liewerster nog ‘n dop. Ek joke net man. Anyway, ek 

scheme Antie Gloria moes op haar dae ‘n smashing kat en ‘n half gewees 

het. 

 

TRYN:  (Half ongemaklik) Dink sy so, Boet? 
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BOET: Maar of course! Sy lyk vandag ook nie sleg nie. Bietjie uit my league uit, 

maar glád nie bad nie. 

 

TRYN:  (Lag senuweeagtig) Ag wat, dan skink ons maar nog enetjie! 

  

BOET: Tryn, moenie vir my sê daar’s iets aan die broei tussen jou en Antie Next 

Door nie? (Lag) Jou ou Jakkals! 

 

TRYN: Ag Boet, ek en Gloria is darem al bure van baba se tyd al. Sy’s next door 

gebore en ek hier. Sy so ‘n bietjie voor my, dink ek, maar dié sal ek nie 

waag voor haar sê nie. Jy kan maar sê ons kom ‘n leeftyd saam. 

 

BOET:  En het julle nooit daai speletjie gespeel nie? 

 

TRYN:  Watter speletjie praat jy nou van? 

 

BOET: Jy wéét watter een ek bedoel. Daardie een van wys-my-joune-dan-wys-ek-

jou-myne. Dáái een! 

  

TRYN: (Kwaad) Boet Visagie, jy is eenvoudig ‘n vulgêre Sporie! Sies, skaam jou 

man! 

 

BOET: Kalm Tryn! Jy sal ‘n aar op jou brains bars, my ou. Anyway, dis glad nie 

so ‘n slegte game daai nie en niks om oor skaam te wees nie. Ek en my 

niggie Mona Beetge destyds van Wolmaranstad het toe ek seker al vyf 

was… 

 

TRYN:  Spaar my die detail! 

 

BOET: Alla wêreld, hoor net daar! Detail. Wat vir ‘n woord is daai? Detail. Jy 

kyk vêr te veel nuus. (Nadenkend) Ek sal nogal wat wou gee om te weet 

wat van Mona geword het. Ek reken sy sou kon gallop soos ‘n bobbejaan 

oor ‘n geploegde land. (Mondfluitjiemusiek klink op van agter. Skielik baie 

ernstig) Is dit weer een van dáái dae? 

 

TRYN: Ek weet nie wat ís dit alweer met die mannetjie nie! Hy’s al van gist’raand 

af so. Hy sit in net sy kamer en speel daai verdomde bekfluitjie. 

 

BOET: Wat maak hom so, hé Tryn? Ek meen, vandat hy die anderdag hier 

aangeland het, sit hy so by so omtrent net in daai kamer. Wat maak hy met 

homself? 

 

TRYN:  Ek dink dis maar soos hy is, Boet. 

 

BOET: Wat van al die vrae? Waar kom hy vandaan? Waar kry hy geld? Hy werk 

nie, maar sy boarding and lodging is altyd optyd.   
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TRYN:  Duistere vrae waarop ons seker nóóit antwoorde sal hê nie. 

 

BOET: (Peinsend) Jy weet Tryn, daar’s iets van die mannetjie wat my van die 

woord go af al hinder. 

 

TRYN:  Ja en wat sou dit wees, Boet? 

 

BOET: Dit mag stupid klink, maar hy lyk vir my bekend. Of ek al iets vantevore 

van hom moes geweet het. Ek weet nie... 

 

TRYN:  Boet Visagie jy’s sommer laf, waar kom jy aan sulke snert? 

 

BOET: Ek weet nie, Tryn. Ek weet genuine nie. Ag well, een ding is blêddie 

verseker, Harry het die blues vannaand en hy kán ‘n bekfluit speel. 

 

TRYN:  Jy weet, ek kon op my dae ook ‘n bekfluit aanvat, hoor? 

 

BOET:  Ja-ja. Al gehoor ja. 

 

TRYN: Nee, regtig, Boet. Ek het ‘n regulation band bekfluit gehad en jy kon ‘n 

nommertjie by die naam noem en die eerste note hum, dan’t ek hom 

gespeel. Ek wonder nog al die jare wat van daai regulation band van my 

geword het.  

 

BOET: Ja-nee, o wetter, dankie tóg vir wyn! Wyn vir die pyn! Dop vir die skop! 

En dat ons van alles kan vergeet, al is dit ook net vir nou…   

  

(Harry Op) 

 

HARRY: Dag Oom Tryn. Dag Boet. 

 

TRYN:  Naand Harry 

 

BOET: Howzit Harry. Hel, ek wou nog sê jy blaas daai bekfluit soos ‘n champ, 

my chom. 

 

HARRY: Dankie Boet. Dis seker maar ‘n gene-ding, ek dink.  

 

BOET: (Verward oor die groot woord) O ja. 

 

TRYN: Hoe gaan dit seun? 

 

HARRY: Nee, klopdisselboom Oom. (Ongemaklike stilte) Dan gaan ek maar eers. 

 

BOET: Dis cool. 
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TRYN: Goed gaan, Seun 

 

(Harry Af) 

  

BOET: Klopdisselboom. Daai laitie is nie sommer so ‘n hierjy nie.  

 

TRYN: Wat bedoel jy, Boet? 

 

BOET: Sê nou hy’s ‘n spy of iets? Ek het die anderdag ‘n movie gesien oor die 

een jong laitie wat… 

 

TRYN: En nou hardloop jou verbeelding heeltemal oorhoops met jou. 

 

BOET: Nee genuine Tryn! Almal het ge-scheme die laitie was sommer een of 

ander nerd wat net stamps collect, maar meantime was hy ‘n mean moer 

op ‘n mission!     

 

TRYN: Stadig nou, Boet. Dit was net ‘n movie! 

 

BOET: I’m telling you. Daar’s iets omtrent daai perd wat my mind flip en ek kan 

nie my vinger daarop lê nie.  

 

TRYN: Ag nee wat.   

 

BOET: Elke brommer op sy eie drol en each is entitled to an opinion, maar ek sê 

jou… 

   

(Gloria Op) 

 

GLORIA: Nes ek gedink het! Dis mos naweek. Waar ánders sal julle wees as om 

hierdie tafel aan’t drinke? Skaam vir julle! 

 

TRYN:  Ai, Gloria, ons sit maar netso. 

 

BOET: Naandsê Antie Gloria. Moet tog nie so hard op ons wees nie. Dit was ‘n 

helse week in ‘n dead-end street job. 

 

GLORIA: Ja Boet Visagie, as jy maar minder gedrink het kon jy vandag al sélf ‘n 

Treindrywer gewees het, maar nee, dit klink mos na meer werk en 

verantwoordelikheid. 

 

BOET: Hô nou Antie! Weet Antie van affirmative action? Vandat hierdie nuwe 

systems in plek is, is ek vêr te ligswart vir enige promotion. Dis deesdae 

hél op die Railways. 
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GLORIA: Jy praat onsin Boet en jy wéét dit. Jy was al ‘n assistent drywer toe die 

Pous nog ‘n NG-diaken was. Moenie nou die skuld op die regering loop 

pak nie. Nie ‘n druppel se ambisie nie.  

 

BOET: Nog ‘n groot woord. Ambisie. Aambeie. Wat ís dit vandag met julle en die 

groot woorde? 

 

GLORIA: Erken dit nou maar Boet. Dis van slap-wees dat dinge vir jou so andersom 

draai. 

 

BOET: Stadig Antie, niemand is vannaand lus vir harde woorde nie. Kry 

liewerster ‘n glas daar in die sideboard en kom vat ‘n dop. Tryn vertel my 

juis nou net hoe kwaai hy jou like. 

 

TRYN: (Loer ongemaklik in Gloria se rigting en hul oë ontmoet vir een oomblik) 

Nou lieg jy deur jou blêrrie tande, Boet Visagie! 

 

GLORIA: (Ewe ongemaklik) Ja, ek dink ook jy lieg. In elkgeval, Tryn kan gaan 

doppies blaas. Die dag as ek man vat is dit my kaartjie weg van hierdie 

plek af. (Haal glas uit sideboard, gaan sit by die tafel en hou die glas uit 

na Boet) Jy skink net ‘n kleintjie, hoor? Ek is nie dié goed gewoond nie. 

(Boet skink) Ook nou nie só klein nie. Ek is dit darem éffens gewoond. 

(Boet maak vol)  Is Harry hier? 

  

TRYN: Nee, hy’t nou-net die pad gevat. Nugter weet waarheen en wie’s ek om te 

vra, maar hy bly mos maar nooit laat uit nie.  

 

GLORIA: Het hy al iets geëet vandag? 

 

TRYN: Johanna het vir hom van daai cottagepie van jou loop gee voor sy huistoe 

is. 

 

GLORIA: Dan’s dit goed. Solank sy maag net vol is. 

 

BOET:  Well, I don’t know… 

 

GLORIA: Wat Boet? Wat is daar nog wat jy niks van weet nie? 

 

TRYN: Man, Boet het dit oor Harry. Hy reken die mannetjie is nie wie en wat hy 

ons wil wys maak nie. 

 

GLORIA: (Effens geïrriteerd) Man, plaas Boet om net bepaal by dit wat hy min of 

meer iets van weet en dit is ook maar net treinry en wyn kry. Harry pla g’n 

mens nie en daarom gaan julle vir hom ook nie pla nie, gehoor? 
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BOET: Ja okay, Antie. Antie moenie so sensitive wees oor iets wat ons almal 

eintlik niks van weet nie. 

 

GLORIA: Ek sê maar net. Miskien was hy nooit vir hierdie wêreld gemaak nie. 

 

BOET: (Verander die onderwerp terwille van vrede) So Antie soek ‘n ticket uit 

hierdie plek uit? 

 

GLORIA: Wat op aarde kan ‘n mens hier hou, Boet? Dis sonde op sonde. Properlies 

‘n tuin van sonde. Jong meisietjie van skaars veertien raak hier swanger. 

Hulle trou hier en bly hier. Maak kleintjies groot en word deur hul mans 

verniel en so hou dit alles maar aan. Nee, soos ek sê, die dag as ek trou is 

dit koebaai aan hierdie kant van die spoorlyn! 

 

BOET: Hoekom is dit altyd die spoorlyn wat die skuld vir alles moet kry? Díe 

kant van die spoorlyn. Dáái kant van die spoorlyn. (Kopskuddend) Die 

árme donnerse spoorlyn. 

 

GLORIA: Dis hoe die lewe werk, Boet. Hierdie kant en daardie kant en die spoorlyn 

lê maar êrenster tussen-in. Maar hierdie kant van die spoorlyn gaan eendag 

my rugkant vir die lááste keer sien.  

 

TRYN:  Maar jy was al ‘n keer weg en toe kom jy terug. 

 

GLORIA: Ja, Tryn Pretorius, wat sal jý tog weet? Was jý al weg? 

 

TRYN:  Nee, jy weet mos. Hierdie is maar my plek, jong.  

 

GLORIA: O ja, ek weet maar al te goed. Hierdie selfde huis was eers jou oupa s’n en 

toe jou pa s’n en nou’s dit joune. Drie geslagte se drek en sonde binne-in 

dieselfde voor- en agterdeur. 

 

BOET:  ‘n Ryke tradisie, as jy my sou vra. (Lag) Wat van dáái woord? Tradisie.  

 

GLORIA: Ryke tradisie my voet! 

 

BOET: Nee, ek wonder maar net wie eendag by Trynkie gaan oorvat, want ek 

gaan nie vir altyd híér bly nie. Die laaste vyf jaar was al amper genoeg. Ek 

meen, die man het g’n kind of kraai of pappagaai nie. Ek glo nie hy’t al in 

sy lewe ‘n pop gehad nie. Laat staan nog ‘n vrou en kleintjies.  

 

GLORIA: Ja, Boet Visagie, wat sal ‘n mens kan sê…? 

  

TRYN: (Asof hy desperaat die onderwerp wil verander) Boet, wil jy nie dalk van 

die cottage pie hê nie?  
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BOET: Laat staan nou die dêm cottage pie! Ek sal eendag moet skiedêddil. My eie 

potjie loop krap as’t ware.  

  

TRYN:  En dit hoor ek ook al vir die laaste vyf jaar. 

 

BOET: Ja, ou Tryn, whatch this space. Die mense dínk hulle ken vir Boet Visagie. 

Aikôna, hulle ken hom nie.  

 

GLORIA: (Steeds op die tradisie) Ryke tradisie, meer common as enigiets anders. 

 

TRYN: Jy weet Gloria, jy’s seker die eerste en enigste snob aan hierdie kant van 

die spoorlyn wat ék van weet. 

 

BOET: Dis donners weird om só daaraan te dink. ‘n Onderdorp snob. Hel, dit gee 

‘n anderster meaning aan social differences.  

 

GLORIA: Ja, spot maar julle twee. As julle, jul oë uitvee sal julle agterkom dat daar 

‘n lewe anderkant júlle spoorlyn is. 

 

TRYN: Jis ma’ jy’s omgekrap. Ek sien Pinky was vanmiddag by jou. 

 

GLORIA: (Moedeloos) Die mond staan alweer netso. Daardie Rooies Botha het weer 

die vale watsenaam uit haar uit gefoeter. 

 

TRYN:  Ai tog, die Rooies darem. 

   

GLORIA: Die stomme Pinky! So ‘n mooi meisiekind. Sy kon sóveel beter doen. Ek 

het haar gesê toe sy my kom vertel het sy’s swanger. Pinky, het ek gesê, jy 

hoef nie met die swernoot te trou nie. Vat jou goed en gaan net weg. Loop 

maak jou kind op ‘n ander plek groot. En wat gebeur? Daardie ou dronk 

pa van haar loop praat haar ‘n helse gat in die kop. Asof hý van beter weet. 

Nou’s sy eie dogter die buurt se grootste vark se slaansak. 

 

BOET:  Daar’s nie pille vir domgeit nie. 

 

GLORIA: Nee Boet, dit het níks te doene met domgeit nie. Niemand het vir Pinky 

gehelp toe iemand moes nie. Maar ek het vir haar gesê as Rooies wéér sy 

pote vir haar optel moet sy maar vannaand by my huis kom slaap. Hy sal 

nie wáág om sy lyf in mý huis te kom rondgooi nie. 

 

BOET: Hoekom gaan die cherries altyd vir sulke ous? Ek meen, wíl hulle dan 

gemoer word?  

 

GLORIA: Dit is omdat die meisiekinders aan hierdie kant glo dat dit is hoe die lewe 

werk. Hulle word daarmee groot.  
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BOET: Jy weet, Antie, hierdie ding vat my mind. Hierdie is nie ‘n onderdorp-ding 

nie. Al die poppe soek daardie sleg wetters, want dis mos cool and daring 

en wanneer hulle ééndag ‘n wake-up vang en agterkom waste helse fout 

hulle gemaak het, dan soek hulle skielik ‘n decent ou en dan verwag hulle 

nogal dat hierdie ou tevrede moet wees met sloppy seconds.  

 

GLORIA: Die goeie mans? Hier? Ek het hulle nog nie gesien nie. Hulle is maar 

álmal uitvaagsels. 

 

BOET: It doesn’t pay to be decent. Jy sit maar net op die kantlyn en wag op die 

cool manne se leftovers. 

 

TRYN: (Stuur die onderwerp effens weg) Ek hoor dat die mense aan die anderkant 

netso onder mekaar kan aangaan soos hier. 

 

BOET: Yip, dis waar. Ek het dit ook gehoor. Dan’s dit sommer dokters, dominees, 

prokureurs of enige ander geleerde drol. Ons is kômmin. Ek wonder wat is 

húl verskoning. 

 

GLORIA: Ja-nee, ek kan sien waarheen julle twee oppad is met dáái storie. 

       

TRYN:  Maar dit ís so… 

 

GLORIA: En? As ek dan ‘n keuse mag hê, sal ek liewerster gefoeter word deur 

iemand wat sommer self die regmaak medisyne kan dispense. 

 

BOET: Die anderdag toe hoor ek vir Ant Baby Gerber hier onder by die kafee vir 

‘n klomp ander vroumense vertel hoe hierdie dinge eintlik erger gaan daar 

tussen die neus-in-die-lug-spul van Skuldbult. Sy reken ons is eintlik 

beter, omdat ons soort van nie hierdie dinge onder die mat invee nie.  

      

GLORIA: Boet, ek kan nie glo dat jy jou aan Baby Gerber se praatjies kan steur nie. 

Sy’s al die jare nog maar berug vir haar leuens en liegstories.  

  

BOET: Wel, Antie Baby reken daar is meer honger kinders in Waterkloof as in 

enige nader plek in Suid-Afrika. Sy sê dáár behoort alles aan die bank. Sy 

sê as die hele Waterkloof om een of ander rede moet verdwyn of 

weggeraap word, dan speel die banke bankrot. Die vroumense daar koop 

álles op skuld. Van poeier tot panties. Alles is al opgebruik of opgedra, 

dan behoort dit nogsteeds aan een of ander winkel. 

 

TRYN:  Hoe mense so op skuld kan lewe gaan my verstand eenvoudig te bowe.  

 

GLORIA: Nou hoe sal Baby Gerber soveel van dáárdie mense weet as sy met haar 

sterre hier tussen ons sit? Dis ‘n óú laai van Baby. Maak asof sy álles weet 
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en intussen maak sy net uit van close-ups van die kokkerotte op haar 

plankvloer.   

    

TRYN:  Wel, ek weet vir ‘n feit dat die Gerbers al in die Kaap was. 

 

GLORIA: Ja en nou maak eenkeer se Kaaptoe ganery vir Baby Gerber ‘n alwetende?  

 

TRYN:  Ek was nog nie in die Kaap nie. 

 

GLORIA: Jy was nog nie by die shopping mall drie bloke in die pad af nie. 

     

TRYN: Ek het niks daar verloor nie. Dis in elkgeval te besig daarbinne. 

 

BOET: (Lag) Tryn, in jou oë is dit binne-in ‘n plaaskakhuis op Makwassie te 

besig. Veral oor spitstyd. 

 

TRYN:  Hoor net wie praat nou. 

      

BOET: Ek gaan oral waar die spoor my vat. I have been around. Tot daar waar 

daai blinkspore gaan, tot daar was ék al. Boet Visagie is nie sommer net 

van hier rond nie. Julle scheme julle ken vir Boet…?  

 

GLORIA: Blystil en skink, Boet. ‘n Mens weet nóóit wat op ‘n mens se pad staan en 

wag nie. (Boet skink vol) 

 

TRYN: Vanwaar hierdie profetiese woorde? Weet jy dalk iets wat ons nie weet 

nie? 

 

BOET:  (Ondersoekend) Het Antie dalk die Lotto gejol? 

 

TRYN:  Gloria! Moenie vir my sê… 

 

GLORIA: Stadig nou Tryn, jy weet ek hou my nie op met die sondigheid van dobbel 

nie. Dominee het juis verlede Sondag weer so mooi gepraat oor die weë 

van die dobbelaars en slegte vroue.     

 

BOET: Hy kan maar lekker praat, daai Dominee. Wat weet hy nou eintlik? Dis 

nou nie of hý weet van leef so al tussen die pawnshop en die dopshop nie.  

 

TRYN: Nee, Boet, hy sál nie, want Dominees lééf nie so nie. Hulle’s geroep vir 

hul taak. 

 

BOET: Well, I’m begging you blêrrie pardon. Niemand het mý geroep nie. Om te 

dink, ‘n one day work week en ‘n kar en ‘n huis vir mahala. Ek sál die 

Lotto jol. Daai Dominee se hol. En dan sal ek sommer vir die spite vir die 

kerk ‘n miljoen gee. Hoe’s daai vir parmantigheid? 
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TRYN:  Jy bedoel barmhartigheid…? 

 

BOET: Of so-iets. Dieselfde as daai ou in die Bybel met die donkie. Jy weet, daai 

ou wat daai anner ou langs die pad opgetel het toe die fietas sewe soorte 

kak uit hom uitgedonner het. Dáái tipe parmantigheid. 

 

TRYN:  Ons verstaan. 

 

BOET: (Lig sy glas na Tryn se kant toe) Mooi. Cheers. (Drink sy glas leeg. Skink 

die laaste wyn uit die bottel). Daar’s hy! Dit is nommer tien en nog ‘n 

bottel het sy gat gesien. (Lag ingenome) Maar waar hy vandaan kom is 

nog baie. (Maak nog ‘n bottel oop) Heit, jou satan! 

 

GLORIA: Jy moet stadig Boet. Daardie goed maak meer ellendig as goed. 

 

BOET: Ag Antie, ‘n paar van hierdie ouens (lig die wynbottel hoog op) en ek vul 

die Lotto nommers sommer aspris verkeerd in. Vang jy hom, Tryn? Ek vul 

die Lotto nommers sommer aspris verkeerd in…?   

 

(Mondfluitjiemusiek klink op) 

 

TRYN:  Ai, hoor net daar die geweeklag. 

 

BOET: Ek wonder waar hy ingekom het…? (Lig die leë wynbottel en bekyk dit 

ondersoekend) Ek kan sweer ek het hom nie hierlangs sien kom nie. 

(Staan op) Iemand moet met daai laitie loop praat en ek dink dit sal 

sommer ek wees. 

 

GLORIA: Jy sal bôggerol van so-iets doen, Boet Visagie! Los hom uit! 

 

BOET:   Maar Antie… 

 

GLORIA: Maar Antie se dinges! Jy laat staan vir Harry. Hy’t julle niks gemaak nie. 

Níks!  

   

TRYN:  Luister vir Antie Gloria, Boet. Laat los nou vir Harry. 

 

BOET: Maar Antie, waar kom hy vandaan?  Dit lyk nie eens of hy pas in hierdie 

kant van die spoor nie.  

 

GLORIA: Boet, nou’s jy werklik sommer laf.  

 

BOET: Maybe is Antie reg, maar waar gaan hy heen as hy hier uitstap? Het hy 

chommies hier rond?     
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(Stilte. Asof niemand weet wat om eintlik te sê nie) 

 

TRYN: Ek hoor by Klein Japie Vermaak dat Pollie Wilson daai Studebaker van 

hom ge- respray het. Nogal pikgatswart. 

 

BOET: (Opgewonde) Wat praat jy! Ek het die ding gesien. So swart soos Rooies 

Botha se gewete as hy óóit een gehad het. 

 

GLORIA: (Knik wetend) Dit is swart. Dít is donkernag swart. 

 

BOET: Ou Pollie het al die chrome-werk ook oor laat doen. Professional nogal. 

Blykbaar het dit hom ‘n diesellokomotief se geld gekos. 

 

TRYN:  Nee kyk, hulle maak nie meer karre soos in dáárdie dae nie. 

 

BOET: Gertjie Deysel sê ou Pollie het die engine laat doen by ‘n ou in Jo-burg. 

Block ge-sceme. Valves en pistons ge-overall. Die works. Gertjie sê daai 

engin idle nou soos ‘n kat wat humm.  

 

TRYN:  Die interior? 

 

BOET: Uhuh. Dit was mos eers Pollie se pa se kar. Alles binnekant is nog original 

en showroom quality.           

 

TRYN: Klein Japie Vermaak sê Pollie gaat nou pakket vat by die munspaal en sy 

eie besigheid begin. 

 

BOET: Jip. Hy gaan die Studebaker hier rond uithuur vir ‘n troukar. 

 

GLORIA: Ek hoop vir Pollie se part daai kar se seats is kots en rooiwyn proof. 

 

TRYN:  Dis genuine leather. Geniune leather maak mooi skoon. 

 

BOET:  Wel, almal sê elke tweede poephol ry ‘n Mercedes. 

 

TRYN:  En…? 

 

BOET: Dis donners stupid! Dink vir jouself. Ek meen, as elke tweede poephol ‘n 

Mercedes ry, dink jy dit beteken dat elke tweede Mercedes deur ‘n 

poephol gery word?       

 

GLORIA: Ag nee, tog net nie dronkmanlogika nie. Nie vannaand nie! 

  

TRYN:   Wat op aarde bedoel jy, Boet? 
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BOET: (Moedeloos) Praat van onnosel! Okay, wag nou, ek sal julle wys. 

(Demonstreer) Sê nou maar hier staan ‘n ry ouens en daar staan ‘n ry 

Mercedese. Julle het my sover, né? Raait. Hoe gaan jy bewys dat elke 

tweede ou in daai ry ‘n poephol is? Hoe? (Selfvoldaan) Nee, jy kan nie! 

 

TRYN:  Ek is verlore. Nee, kyk, nou het ek alles gehoor! 

 

BOET: (Dromerig) As ek eendag moet trou, sal ek nou wrágtag ou Pollie se 

Studebaker as my troukar wil hê. 

 

GLORIA: Dis ook al hoe jy getroud sal kom Boet. As jy móét. Ek wonder net wat 

daai vroumens gaan sê wanneer sy van die babalaas herstel het. 

 

BOET: Hei, nou vat Antie my lelik laag! Ek spit dalk op die Railways en ek het 

miskien hier en daar ‘n rough edge of twee, maar daar’s dinge wat die 

mense nie van Boet Visagie weet nie. 

 

TRYN:  O ja en wat’s dit?  

 

GLORIA: Dat jy al die liedjies van die Vos Broers uit jou kop uit ken? Ons weet dit 

lankal. 

 

BOET: Nee, ek sal maar niks sê nie, maar ééndag sal julle nog my anderkant ook 

leer ken. 

 

GLORIA: Ons wag in spanning, Boet. Ons wag in spanning.    

  

(Boet voer ‘n reeks karate-bewegings ala Bruce Lee uit. Pinky op. Boet lyk verleë. Haar 

gesig wys merke van erge aanranding.) 

 

PINKY: (Verwese, onseker en duidelik ontsteld) Naand Antie. Naand Oom. Naand 

Boet. 

 

TRYN:  Naand Pinky, my kind. 

 

BOET:  Howzit Pinky.  

  

GLORIA: Ai Pinky, my kind! Kyk hoe lyk jy. Kom sit hier by ons. Hoe voel jy? 

 

PINKY: Dankie Antie. Nee, ek’s oraait Antie. Dis maar net… 

 

GLORIA: Ai, my liewe, liewe kind…! 

 

PINKY: Ek’s seker môre sal alles beter wees. Ek was by Antie se huis langsaan en 

toe’s daar niemand nie. Toe sê die meid Antie is hier by Oom Tryn-hulle.      
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GLORIA: Waar is Rooies? 

 

PINKY: Hy en die Weyerse is uit êrens heen. Hy’t nie gesê waar nie. 

 

TRYN:  Sit tog, asseblief Pinky. Jy ruk en beef behoorlik van kop tot tone. 

      

GLORIA: Ja toe, sit my meisiekind. 

 

PINKY: (Sit) Ek kan nie te lank bly nie. Ek… 

 

GLORIA: Man, se voet! Jy bly net hier. 

  

BOET:  (Aan Pinky) Hoe lyk dit, kan ek vir jou ‘n swaai gooi? Daar’s baie. 

 

PINKY: Nee dankie Boet, ek drink mos nie. 

 

TRYN:  Wat van ‘n bietjie koffie? 

 

PINKY: Dit sal lekker wees, dankie Oom Tryn. 

 

TRYN:  Gloria, kan jy…? 

 

BOET: Nee sweet, Tryn. Laat die Antie sit. Ek sal nou vir Pinky kom koffie maak. 

Ek loop net ‘n draai.  

 

PINKY: Dankie Boet. Jy’s baie gaaf. 

 

BOET:  No problem. Dis net ‘n plesier. 

 

(Boet af) 

 

GLORIA: Pinky, vertel my nou…? 

 

PINKY: (Huil) Ag, maar soos altyd, Antie.  

 

TRYN:  Gloria, ek dink ek gaan vir Boet help met die sterre kyk. 

 

GLORIA: (Aan Tryn) Ja, miskien is dit beter so. 

 

(Tryn af)   

 

PINKY: Ek’s nie so nie, Antie. Antie ken my. Ek neuk níé rond nie, Antie. 

 

GLORIA: ‘n Chip van die old block. Al daardie verdomde Botha’s was nog altyd 

dieselfde. Oorle’ Breggie Botha was tot in haar graf in verniel deur Groot 

Rooies. Sy’t probeer vasskop. Sy’t so hard probeer om haar eie mens te 
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wees, maar daardie kômmin vark het alle eie-wil uit haar uit gemergel. 

Naderhand het sy maar oorgegee. Sommer netso. Jy weet, if you can’t 

fight them, join them. Toe word sy maar net soos hulle. Later het sy die 

wekker gestel om te begin drink. Dit was nie lank nie, toe begrawe ons die 

tragiese gesig wat van Breggie oorgebly het. En Groot Rooies? Dié drentel 

nogsteeds van kroeg tot kroeg en van slet tot slet.  

 

PINKY: Antie, dit kan mos nie ál wees waaroor die lewe gaan nie? Dis nie die 

dinge waaroor ek gedroom het nie. 

 

GLORIA: Daar ís ‘n ander lewe, Pinky.  

 

PINKY: Hoe bedoel Antie…? 

 

GLORIA: Dit lê aan die anderkant van die treinspoor, my kind. Daar is ‘n régte lewe 

aan die anderkant. 

 

PINKY: Wat wil Antie sê? 

 

GLORIA: (Dringend) Jy moet padgee, my kind. Hierdie plek is nie vir iemand soos 

jy nie. As jy nie jou goed vat en loop nie, gaan jy word soos almal van 

hulle. 

 

PINKY: Hy sal my kom soek en hy sál my kry. Maak nie saak waar ek heengaan 

nie, Antie! En…ek is pregnant ook. Waarheen gaan ‘n pregnant bitch soos 

ek? 

 

GLORIA: (Kwaad) Jy mág nie so van jouself praat nie! Jy mág nie laat daardie 

uitvaagels in jou kop inkom nie, Pinky, want jy’s nie soos húlle nie. Jy 

skuld dit aan jou ma. 

 

PINKY: Wat gaan ek doen, Antie? Wat gaan ek doen? 

 

GLORIA: Pinky, jy móét vir my luister. Jy móét dit na die anderkant toe maak. 

 

PINKY: Maar hoe, Antie…?  

 

GLORIA: Glo my as jy wil, daar ís goeie mense én goeie mans in hierdie wêreld. 

   

PINKY: Watse man sal ‘n pregnant vrou van die onderdorp invat en ‘n ander man 

se kleintjie grootmaak? 

 

GLORIA: Hulle’s skaars, maar hulle ís daar. Jy sal moet raakvat en wanneer jy hom 

het sal jy moet hou, want so ‘n man kom net eenkeer oor ‘n vrou se pad.   
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PINKY: Ek weet nie Antie. Miskien moet ek net aanvaar dat die lewe my ‘n 

anderster hand gedeel het. Ek is só bang. Ek is bang vir die lewe. Ek is só 

bang vir alles! 

 

GLORIA: (Vertroostend) Ons sal ‘n plan maak. Ons sál ‘n plan maak.  

 

(Tryn op) 

 

 Waar op aarde bly julle met daardie koffie?   

 

TRYN: Nee jong, ek dink nie daar’s melk in hierdie huis nie. Boet is net gou kafee 

toe om te gaan loop haal. Hy sal gou wees. (Yskas oop en toe)  

 

GLORIA: (Aan Pinky. Probeer haar opbeur) Hopelose klomp mans, né my kind? 

Wat sou hulle sonder ons vroumense gewees het? 

 

PINKY: (Probeer glimlag) Ja, ek weet nie, Antie. 

 

TRYN: (Probeer Gloria help in haar poging) Ja toe, julle is hierdie éénkeer reg, 

maar dit sal nie weer gebeur nie. Wel, ek sal seker moet erken dat ‘n 

staatmaker vrou in hierdie huis goud werd sou wees. 

  

GLORIA: (Gemaak verontwaardig) Genade, jy en Boet sal g’n staatmaker vrou 

herken al word julle met een gegooi!  

 

PINKY: Aag, Oom Tryn en Boet is nie so sleg nie, Antie.  

 

GLORIA: Dié twee is seker nie so sleg nie. 

 

TRYN:  Bedoel jy dit nou Gloria? 

 

GLORIA: Hokaai! Moenie jou luck push nie. (Aan Pinky) Sien jy nou wat gebeur as 

‘n mens net effens toegeeflik is? 

 

PINKY: (Aan Tryn) Oom, kan ek gou gaan gesig loop was in die badkamer? 

 

TRYN:  Maar alte seker, my mensekind! Dis net af in die gang, tweede deur regs. 

 

PINKY: Dankie Oom  

 

(Pinky af) 

 

GLORIA: Dis darem ‘n skande dat so ‘n mooi en ordentlike kind so sleg moet 

deurloop. 

 

TRYN: Daardie Bothas is maar ‘n klomp bôggers, Gloria.  
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GLORIA: Die meisiekind weet van niks beter nie, Tryn. Dis hoekom… (Bly skielik 

stil) 

 

TRYN:   Hoekom wat? 

 

GLORIA: Dis hoekom sy moet weggaan. 

 

TRYN:  Jy’t ok mos weggegaan?  

 

GLORIA: (Knik) 

 

TRYN:  Dit kon baie anders gewees het. As jy gebly het. 

 

GLORIA: Kon dit Tryn? Sou dit regtig anders wees? 

 

TRYN:  Ja, as…dinge net..! (Stilte) Nee, Gloria, dit sou seker nie. 

 

GLORIA: Maar Pinky moet nóú hier wegkom. 

 

TRYN: Dis baie makliker gesê as gedoen, Gloria. Waarheen sal sy gaan en hoe sal 

sy daar kom? (Neem die wyn bottel) Hoe lyk dit? 

 

GLORIA: Nee dankie. Nie meer vir my nie. Daardie goed veroorsaak te veel (trek 

gesig). Kry maar vir jou. Jy heeltemal skadeloos na ‘n paar te veel. 

 

TRYN: Dis seker die naaste wat ek óóit weer aan ‘n kompliment van jóú kant sal 

kom.  

 

GLORIA: (Steeds onversetlik) Pinky moet padgee, Tryn. Sy móét daai kind van haar 

hierdie ellende spaar. 

 

TRYN:  Watter man sal ‘n ander man se kleintjie wil grootmaak? 

 

GLORIA: Aan hierdie kant van die spoor kry ‘n mens bôggerol ordentlik. 

 

(Boet op begin koffie maak)      

 

BOET: Hei, wat gaan hier aan dat julle mense so ernstig lyk? ‘n Mens sou maklik 

sweer dis glad nie Vrydag nie. (Kyk rond) Is Pinky alweer vort? Moenie sê 

ek het verniet gaan melk koop nie! 

 

GLORIA: Nee, sy’t net gou loop gesigwas. 

 

BOET: (Sit die bekers op die tafel neer en gooi mengels in) Ook maar goed. Ek’s 

nou-net daar by die President verby en dinge lyk nie goed nie. 
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TRYN:  Op ‘n vrydagaand lyk dinge nóóit goed by daardie hool nie. 

 

GLORIA: Wat bedoel jy, Boet? 

 

BOET: Nee, Rooies en sy makkers is aan’t raas en rumoer binne-in daai plek. ‘n 

Mens hoor hulle tot buite in die straat. Dis net motorbikes waar mens kyk. 

Soos ek dáái spul ken is daar vannaand weer hél in hierdie buurt. Waarom 

mense nie in vrede en liefde gesuip kan raak nie, is my gat se deksel. 

(Skink sy glas vol) Gelukkig bly Boet Visagie nét Boet Visagie al het Boet 

Visagie ‘n paar giftiges agter sy blad. (Drink en lig sy glas) ‘n Kap op 

Boet Visagie!  

 

(Pinky op. Duidelik bang.) 

 

PINKY: Antie…? Boet…? Wat is dit? Wat het jy van Rooies gesê?     

 

GLORIA: Pinky, my kind… 

 

PINKY: (Digby histeries bang. Val Gloria in die rede) Boet, wat het jy van Rooies 

gesê? 

 

GLORIA: Pinky… 

 

BOET: Wag, Antie. (Aan Pinky) Pinky, ek het vir Rooies en sy chommies binne 

die President gesien. Self was ek nie daar binne-in nie, maar ek kon hulle 

tot buite hoor.  

 

PINKY: O Here nee!  

 

TRYN:  Kalm Pinky, my kind… 

 

PINKY: Ek moet huistoe gaan. As hy weet ek was hier of op enige ander plek, dan 

gaan…  

 

BOET: Hô nou girl! Vat ‘n break! Hier, vat jou koffie. Solank jy hier is gaan g’n 

siel sy pote vir jou lig nie. Dié kan jy maar glo. 

 

TRYN: Stadig nou Boet! Ons wil daardie spul darem nie régtig hier hê nie, wil 

ons..? 

 

PINKY: Jy ken nie vir Rooies Botha en sy gespuis nie, Boet. Hulle staan by mekaar 

soos bloedbroers.  
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BOET: Bloed is miskien dikker as water, maar hy’s nie so dik soos ‘n sesman kan 

van die allerbeste nie. Hulle kan maar kom! Daar’s ‘n hele paar kante van 

Boet Visgaie wat die mense nie ken nie. 

 

PINKY: (Aan Gloria) Wat nou Antie? Wat nou? 

 

(Mondfluitjiemusiek klink op) 

 

TRYN: Nee, ons het nie dít nou nodig nie! Kan hy nie net maar vannaand daardie 

bekfluit laat lê nie?  

  

GLORIA: (Verloor haarself skielik heeltemal) Los hom uit! Hy het níks met hierdie 

stront uit te waai nie! Dis nie sý skuld dat ons aan die hierdie kant van die 

samelewing uitgekots is nie! (Die ander kyk haar verbaas aan. Vir ‘n 

oomblik is Rooies Botha nie in tel nie) Ja, julle kan my maar aangaap! Kyk 

soveel as wat julle wil. Julle wéét ek praat die waarheid. Dis van 

júlle…van mý…van óns wat die ander mense praat wanneer hulle grappe 

maak oor die fietas van die onderdorp. Vir húlle is dit grappe. Hier is dit 

elke dag se manier van lewe. Dink julle hierdie is waaroor die lewe gaan? 

Is hierdie julle idée van die regte lewe? (Aan Boet) Hier sit jy, naweek in 

en naweek uit met ‘n dop in die hand… 

 

BOET:  Hei, maar Antie… 

 

GLORIA: Hou jou bliksemse bek! Ék praat nou! (Aan Tryn) En jy? Nog nóóit in jou 

misrabele bestaan het jy al daaraan gedink dat die lewe veel meer is as ‘n 

rooibaksteenkrot met ‘n buitekakhuis langs die treinspoor nie. Jy’s ‘n 

donnerse slapgat! (Aan Pinky) En jy…jy donner jou hele lewe weg, omdat 

jy blykbaar dink die wêreld eindig by die swaaideure van die President 

Hotel. Jy dink dat alles ééndag beter sal gaan. Dat ‘n uitgevrete dronkgat 

eendag sal ophou om jou rond te skop en met ‘n ongebore baba. Ek het 

nuus vir jou. Hy gáán jou aanhou bliksem. Jy gaan net nog een van die 

onderdorpse tewe wees wat soos ‘n donnerse koei elke jaar hierdie tyd 

boeppens gaan rondloop. (Bars in trane uit) Julle maak my fokken siek! 

Siek, hoor julle? Siek! 

 

TRYN:  (Staan op en sit sy arm om Gloria se skouers) Gloria… 

 

GLORIA: (Ruk vurig los) Hou jou onderdorpse fieta-pote van my af! 

 

TRYN:  (Aan Boet) Suikerwater. Bring vir die Antie suikerwater. 

 

GLORIA: Los jou blêrrie suikerwater! Ek makeer niks! Niks! Ek is net moeg en sat 

van hierdie plek en sy mense. 

  

(‘n Brullende motorfiets klink op en jaag verby) 
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PINKY: (Histeries van angs) Dis Rooies! (Na Gloria) Dis Rooies, Antie! Ek moet 

huistoe gaan.  

 

GLORIA: (Ysig kalm) Gaan op jou knieë voor hom en smeek om genade. Vat die 

houe en die pyn en die beledigings. Vat dit soos net ‘n onderdorpse vrou 

kán. Huil en snik jou hart uit. Dan gaan lê jy op jou rug en maak jou bene 

wyd oop, sodat hy alles binne-in jou kan regspyker. 

 

PINKY: Ek wíl nie meer nie Antie! 

  

GLORIA: Môre is alles weer reg. 

 

PINKY: Ek wil nie! Daar móét êrens ‘n ander lewe wees. 

 

BOET:  Daar is… 

 

PINKY: Dinge sal nóóit verander nie. Solank as wat ‘n mens in hierdie plek is, sal 

jy dit wees en ek dink ek het nou genoeg gehad.  

 

(‘n Veraf klop aan voordeur. Roep: Hallo! Chopper op) 

 

CHOPPER: (Veskonend) Naand mense… 

 

PINKY: Pa! 

 

BOET:  Naand Oom Chopper 

 

TRYN:  (Uiters gespanne) Naand Chopper. 

 

GLORIA: Ja Chopper, as ek die Satan nie so goed geken het nie, sou ek kon sweer 

dis hý wat sy ongenooide pote in hierdie huis sit. 

 

PINKY: (Ontsteld) Wat maak Pa hier? 

 

CHOPPER: Ek het jou kom haal, my kind. Die stomme Rooies jaag die strate op en 

neer. Hy worry oor jou.  

 

GLORIA: (Lag bitter uit haar maag uit) Wag, moenie my reg help nie. Sê hy goeters 

soos – as ek my hande op daardie hoer kry is sy dood! Hé, ou Chopper? Is 

dít die dinge wat die stomme Rooies Botha van jóú dogter sê? 

 

CHOPPER: (Ignoreer Gloria) Asseblief my kind, jy moet huistoe gaan. Jy weet 

Rooies kan soms moeilik raak… 

 

GLORIA: Moeilik? Wat van walglik? 
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TRYN:  Stadig nou Gloria, ons wil nie moeilikheid hê nie. 

 

BOET:  Yes Antie, net ‘n bietjie kalm. Ek wil hierdie storie mooi uitkyk. 

 

CHOPPER: Pinky…? 

 

PINKY: Nee, Pa, ek gaan nóóit weer terug na daardie man toe nie. Dis verby. 

 

CHOPPER: (Totaal uit die veld geslaan. Asof hy nie kan glo wat hy hoor nie) Pinky! 

Wat sê jy? Rooies het sy foute, my kind, maar hy’s eintlik ‘n goeie man. 

Dis net die drinkding wat hom partykeer so anders maak. 

 

GLORIA: (Lag) Net die drinkding… 

 

(Tryn kyk haar kwaai aan en sy bly onmiddelik stil) 

 

PINKY: Hy gaan my slaan Pa. Wat van my kind? 

 

CHOPPER: Dis juis die ding, Pinky! Wat van jou kind? Hy moet tog sy pa ken…! 

 

PINKY: (Beslis) Nee, ek’s klaar. 

 

CHOPPER: (Kyk beurtelings na die ander) Wat ek julle met my dogter aangevang? 

Watse nonsens het julle in haar kop geplant?   

 

BOET:  Net die waarheid, Oom Chopper. 

 

CHOPPER: Die waarheid? Hier kom julle en breek ‘n hegte gesinnetjie op. ‘n Swanger 

vrou en haar man!  

 

BOET:  ‘n Hegte gesinnetjie, oom Chopper? Dan’s die pregnant vrou nogal jou 

eie dogter? Hoe werk jou kop? 

 

CHOPPER: Wie dink jy is jy, Boet Visagie? 

 

BOET:  Boet Visagie, dis maar net ek daai. 

 

CHOPPER: O, jy kyk mos vir Pinky uit. Wag totdat Rooies Botha jou in die hande kry. 

Daardie man speel nie!  

 

TRYN:  Stadig nou Chopper. Ons wil nie probleme hê nie... 

 

BOET:  Maar ék wil.    

 

TRYN:  (Geskok) Genade tog, Boet, wat ís dit met jou? 
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CHOPPER: Maak die wyn jou dapper, Boet? Gaan stook jou treine, man. Nee, dit 

gebeur mos nie deesdae meer nie, want die Spories weet mos nie meer van 

stook nie. Dis van niks doen dat jy by ‘n ander man se vrou probeer 

regkom. 

 

BOET:  Sy verdien beter as daai vuilgat en vertel hom Boet Visagie sê so. 

 

PINKY: Boet, asseblief… 

 

CHOPPER: (Aan Pinky) O en dan kom jy nogal op vir hierdie rugsteker! Lyk my 

Rooies was nog al die tyd reg. Jy ís maar aan die loskant. 

 

PINKY: Nee! Ek is nie los nie. Ek was nog nóóit los nie!  

  

CHOPPER: (Skree) Jy kerm net soos jou ou blêrrie oorlede ma! 

 

GLORIA: Ja! Ja, jy’s reg! Soos haar oorlede ma. ‘n Slaansak wat kan steek en kos 

maak. 

 

PINKY: Ek onthou ja. 

 

GLORIA: Chopper, ek dink jy het jou sê gesê. Nou draai jy om en jy maak daai 

agterdeur van die anderkant toe. 

 

CHOPPER: Jaag jy my weg? 

 

GLORIA: Hoe klink dit vir jou?  

 

TRYN:  Gloria, stadig nou… 

 

GLORIA: Ja, Chopper, ek jaag jou weg soos ‘n sleg basterbrak! 

 

CHOPPER: Nee, dan’s dit reg. Ek sal gaan (Aan Pinky), maar jy moenie sê jy was nie 

gewaarsku nie. (Aan Boet) En jy moet hoop Rooies Botha kry jou nie in 

die hande nie. 

 

BOET: Oom ken hierdie huis en sy adres. Ek sal maar hier rond wees. Vertel hom 

waar jy my gekry het. 

 

TRYN: Boet! 

 

CHOPPER: Wag maar jou bliksem, wag maar! Wag julle álmal maar. Julle dink julle’s 

beter as die res van ons. Julle gaan gou weer van hierdie storie hoor! Julle 

dink Rooies Botha is julle speelmaat. Hy rule die onderdorp! 
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GLORIA: En dis niks om oor te brag nie! 

 

(Chopper af) 

 

TRYN:  Ja en nou het ons ‘n allemintige lot moeilikheid op die hande. 

 

PINKY: Ek is regtig jammer, Oom. Miskien is dit maar beter laat ek gaan. Rooies 

sal minder kwaad wees as hy hier aan kom en ek is nie hier nie. 

 

BOET: Nee, jy bly hier. Jy gaan nêrens nie. Niemand gaan jou seermaak nie. 

 

 

GLORIA: My kind. Jy mág nie nou van plan verander nie. 

 

PINKY: Nee Antie, ek het my mind opgemaak. Ek is klaar. 

 

GLORIA: Kom Tryn Pretorius, stap jy gou saam met my. Daardie bietjie cottage pie 

wat ek vanmiddag oorgestuur het gaan nie naby genoeg vir almal wees 

nie. Ons sal maar net nóg moet loop haal. 

 

TRYN:  (Steeds bewerig) Nou maar goed so. 

 

(Tryn en Gloria af. Boet en Pinky is half ongemaklik met mekaar) 

 

BOET:  Ja, so gaan dit maar… 

 

PINKY: Wat? 

 

BOET:  Wat? 

 

PINKY: Hoe gaan wat? 

 

BOET: (Onbeholpe) Dinge…so gaan die dinge. Net sommer maar so en 

allerhande dinge gaan so, of so-iets. 

 

(Stilte) 

 

PINKY: Ek is nie so nie, Boet. Ek is nie los soos my pa sê nie. 

 

BOET: Hulle sê mos, daar is nie meer goeie single girls oor nie. Al die staaldraad 

poppe is óf lesbians óf hulle’s klaar gevat. Ek was maar nog altyd net te 

laat. Te laat vir die exciting dinge van die lewe. So once in a while sal ek 

by die Railway Hotel ‘n draai gaan maak. Dis ook net om na Oom 

Blikkies Buys se stories oor die tweede wêreldoorlog te luister, want 

niemand anders wil nie. Ek weet ek vat ‘n dop of twee. Miskien so nou en 

dan ‘n dop of twee te veel, maar dis sommer net van verveeldgeit. Daar’s 
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niks anders om te doen op vrydagaande nie. Ek is nie die bakleigat soort 

nie, Pinky. Geniune! Ek bail loshande liewerster uit ‘n fight uit as binne-

in.  

 

PINKY: (Onseker) Boet… 

 

BOET: (Opgewonde) Ons kan weggaan. Sommer na ‘n heel ander dorp toe. Ons 

hoef nie hier te bly nie. Pinky, wat dink jy maak ek nog al die jare met my 

pay elke maand? Ek betaal oom Tryn vir elke week se boarding en 

lodging, elke naweek se dopgeld is mooi uitgewerk. Jy kan amper sweer 

ek drink op kwota. Die ander geld ken net een pad. Bank toe! Ons kan ‘n 

huis koop. Cash nogal! Miskien nie heelbo teen Skuldbult nie, maar darem 

nader aan die bokant as die onderkant!  

 

(Harry op) 

 

HARRY:   Naand Boet. 

 

BOET:  (Verbaas) Hei Harry, weer howzit vir jou ook. 

 

HARRY: Ek neem aan jy’s Pinky…? Ek het jou al een of wat kere in die verbygaan 

gesien, maar ons het nog nie ontmoet nie. (Steek sy hand uit) Ek is Harry. 

 

PINKY: (Onseker) Naand Harry… 

 

HARRY: (Aan Pinky) Jy moenie toelaat dat die lewe onder jou uitgaan nie. Goeie 

dinge kom partykeer in onbekende pakkies na ‘n mens toe… so dat ‘n 

mens soms sukkel om dit raak te sien. Soms moet ‘n mens vrede maak en 

erken as jy verkeerd was. Dis ook nie altyd die regte ding om te dink dat 

dit wat ‘n mens ken die enigste waarheid is nie. Geluk en die waarheid is 

dieselfde ding, maar soms dra dit onbekende klere.   

 

(Harry af) 

 

BOET:  Gee whiz! En waaroor sou dit gegaan het? 

 

PINKY: (Meteens kalm) Ek weet nie, maar ek dink ek het verstaan… 

 

BOET: Jy’t verstaan…? Ek kon nie kop of gat uitmaak van wat die man probeer 

het om te sê nie. 

 

PINKY: Dit maak nie saak nie, Boet. Ek dink ék weet. 

 

(‘n Brullende motorfiets klink skielik op. Dit kan gehoor word hoe dit nader ry ek buite 

tot stilstand kom. Tryn en Gloria kom vinnig en baie bekommerd die vertrek binne) 
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TRYN:  Hier kom nóú lelike moeilikheid! 

 

GLORIA: (Aan Pinky) Nóú moet jy vasstaan, my kind.      

 

TRYN: (Beskuldigend aan Boet) Jy’t vir Chopper gesê jy soek moeilikheid, wel 

hier’s dit nou. 

 

(Rooies op. Kyk vinnig rond en sien die vreesbevabge Pinky) 

 

ROOIES: Jou fokken slet! 

 

PINKY: (Kalm) Ek het niks verkeerd gedoen nie. 

 

(Rooies pyl op Pinky af) 

 

GLORIA: (Gaan staan tussen Rooies en Pinky) Los haar, Rooies Botha. Kom donner 

mý liewerster! 

 

ROOIES: (Praat verby Gloria met Pinky) So, hierdie is jou nuwe hoerplek wat jou 

pa van praat. Is hierdie jou nuwe steekplek, jou teef? Toe, praat, bitch! 

Niemand aan hierdie kant van die son fok met Rooies Botha nie! Niemand 

nie!  

 

GLORIA: (Rooies probeer oor Gloria loop, maar sy gryp hom vas en stoei verbete 

maar futiel) Asseblief Tryn…  

   

PINKY: (Rooies kom tot by haar, maar hy raak nie aanhaar nie) Asseblief, Rooies. 

In hemelsnaam, ek het niks verkeerd gedoen nie!   

 

ROOIES: ‘n Sleg tert soos jy moenie eens die hemel hier insleep nie! Jy wat lê en 

hoereer met ‘n ou toppie soos daai? (Wys na Boet) 

 

GLORIA: Liewe Vader Tryn, help vir Pinky. 

 

TRYN:  Asseblief Rooies, ons wil nie moeilikheid hê nie, man. Kom ons probeer 

hierdie ding op ‘n nugter manier uitpraat. 

 

ROOIES: (Stamp Tryn ru weg) Nee Oom Tryn, dis te laat vir sulke dinge. Julle dink 

mos julle is beter as die res van ons. Hierdie vroumens gaan saam met my. 

Sy het ‘n paar maniere om weer geleer te word. Lyk my tewe onthou nie te 

lekker nie. 

 

PINKY: O nee, Rooies, ek is klaar met jou. 
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ROOIES: (Gryp Pinky met een hand aan die keel) O, jy’t besluit jy’s klaar met my? 

Wie de donner dink jy is jy? Niemand is klaar met my voordat ek so sê 

nie. Of is jou nuwe ou toppie ‘n beter substitute? 

 

TRYN:  Rooies ek vra mooi, kom ons probeer ‘n ander manier as geweld. 

 

ROOIES: O nee, my oom, ons sort dit nou uit op mý way. (Begin Pinky deur toe 

sleep)  

 

BOET:  (Staan tussen hulle en die deur in) Eh…Rooies…? 

 

ROOIES: (Dadelik op sy hoede. Verander skielik van plan en skielik uiters 

oorvriendelik met Boet) Boet, ons, ek en jy, het nie nodig om hierdie storie 

‘n ding tussen ons te maak nie. 

 

BOET: O…?  

 

ROOIES: Yes, ek meen ons het nog nooit met mekaar in ‘n argument betrokke 

geraak nie en ek kan nie verstaan waarom ons moet nie.  

 

BOET: Wat dan…? 

 

ROOIES: (Staan al nader aan Boet soos hy gesels) Ek scheme Oom Tryn was nog al 

die pad reg. Ons het nie nodig om te gaan staan en physical raak oor ‘n 

domestic storie soos die een nie. Ek apologise. Miskien het ek bietjie mee 

gevoer geraak. Waarom mense nie ‘n storie soos grootmense kan uitsort 

nie, vat my mond ook. (Is nou reeds reglangs Boet) 

 

BOET: Well okay, terwille van Pinky sal ek hierdie saak op enige way wil quash. 

Jy sien… 

 

ROOIES: (Pluk skielik ‘n mes uit en steek Boet in die arm, alhoewel net skrams) Ek 

sien fokol, jou doos! Jy dink jy kan met Rooies Botha mors? 

 

GLORIA: O nee, Tryn, wat gaan ons nou maak? 

 

TRYN: Ag tog nie dit nie….!       

 

BOET: (Bloeiend, maar lag sinies) Yip, ‘n jakkals bly maar net dit wat hy is, né, 

ou Rooies? 

 

ROOIES: Nou kom vat my aan, ou toppie. Ek’s lus vir jou! 

 

BOET:  Just for the record. Het jy my ‘n ou toppie genoem? 

 

ROOIES: So…!? 
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BOET:  Drie keer… 

 

ROOIES: Ek’s impressed. Jy kan tel! 

  

PINKY: Pasop Boet, jy weet jy’s nie ‘n bakleier nie! 

 

ROOIES: (Swaai om en klap Pinky weer) Hou jou bek bitch! Dis nou ‘n saak tussen 

my en jou middeljarige steek. 

 

BOET: (Praat met Pinky, maar hou vir Rooies fyn dop) Ek’t gesê ek’s nie ‘n 

bakleigat nie. (Storm meteens op Rooies af.) Vatso jou bastard! (Boet 

slaan Rooies met een hou plat) 

 

ROOIES: (Skarrel onder die tafel in) Nee Boet man…! 

 

TRYN: Bliksem Boet? (Sy bekommernis vergete) Nog een, Boet! Gee hom 

sommer een van my af! 

 

GLORIA: (Jubel van plesier) Donner hom, Boet Visagie! Donner hom! 

     

BOET:  Kom uit daar! 

 

ROOIES: (Spartel tot onder die kombuistafel in) Dit het niks met jou te doen nie, 

Boet! Dis tussen my en hierdie bitch! 

 

BOET:  Bitch? Ek sien geen bitch in hierdie lounge nie. 

 

ROOIES: Dis tussen my en Pinky, Boet. (Probeer ‘n opportunistiese gaping) Kyk 

wat doen sy nou. Kyk hoe veroorsaak sy kwaai vriende tussen ons. 

 

PINKY: Los hom liewer, Boet. 

 

BOET: (Weer sy kalm self) Ek was nog nóóit jou pêl nie. My chommies slaan nie 

vroumense nie en fight nie met messe nie. Klim uit onder daai tafel anders 

sal ek jou moet begint skop en ek like nie van ‘n geskop nie. 

 

GLORIA: Kom uit, jou banggat! 

 

ROOIES: Asseblief Boet, wat kan ek doen om hierdie kak te laat verbygaan? Ek is 

jammer! Ek’s jammer man! 

 

BOET: Now, that sounds more like it! Ek like om te negotiate. Klim uit onder daai 

tafel sodat ons kan praat. 

 

ROOIES: (Klim uit aan die anderkant van die tafel). 
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BOET: Suit yourself. Nou luister jy baie mooi, Rooies. (Hulle sirkel. Boet skop 

die mes eenkant toe)  

 

ROOIES: Ja, ja, ek luister baie mooi. 

 

BOET:  Twee dinge. Nommer een. Jy noem my nóóit weer ‘n ou toppie nie. 

 

ROOIES: Deal! Dit was my fout! Jy is nog lank nie ‘n ou toppie nie.  

 

BOET: Sweet. Nommer twee. Vir jou is Pinky history. Sy’s gone! Jy gaan haar 

nóóit weer kontak nie, want as jy dít gaan doen, gaan ek régtig kwaad 

word, nie net bedruk soos nou nie. Van nou af het sy opgehou bestaan. 

Deal? 

 

ROOIES: Maar dit kan… 

 

BOET:  (Klap hard op die tafel met sy hand) Deal!? 

 

ROOIES: Dis ‘n deal! Dis ‘n deal! 

 

BOET:  Kwaai…  

 

(‘n Vuurwapenskoot klap van agter) 

 

TRYN:  Wat op aarde…wat kan dit wees?  

 

(In die chaos maak Rooies Botha homself uit die voete. ‘n Motorfiets wat aan die gang 

kom en wegjaag kan gehoor word.) 

 

BOET: (Verskrik) Wat was dit? 

 

TRYN:  Dit het amper geklink soos binne-in die huis… 

 

GLORIA: Harry…? Kan dit Harry wees…? 

 

BOET: Relax Antie, daai laitie weet sweerlik nie eens hoe lyk ‘n gun nie. Ek sê 

jou… 

 

GLORIA:  Laat dit tog net nie wees nie! Ag Here, wees my tog genadig. Net nie 

Harry nie. (Aan Tryn) Loop kyk man, wat is fout met jou? 

 

TRYN:  Natuurlik, Gloria! Natuurlik. 

 

(Tryn af) 
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BOET:  Antie moet net steady wees. 

 

GLORIA: (Histeries van vrees) Wat weet jy Boet Visagie? Wat op aarde weet jy? 

(Skree) Tryn! Wat gaan aan? Is alles reg? Sê om Godsnaam net alles is 

reg…! 

 

(Tryn Op. Hy hou ‘n bebloede mondfluitjie in sy hand) 

 

TRYN: (Staar verdwaas na die mondfluitjie) Dis my Regulation Band. (Kyk na 

Gloria) Hierdie is mý Regulation Band! Hier staan my voorletters op.  

 

GLORIA: (Huil bitter hartseer) Ag Here, nee! Nee! 

 

TRYN:  Dis mý Regulation Band hierdie. 

 

GLORIA: Ja, die Regulation Band wat ek baie jare gelede vir jou gekoop het, 

Trynkie Pretorius. Dis dieselfde een! 

 

(Gloria af) 

 

PINKY: (Ook erg geskok) Bel die ambulans iemand! 

 

GLORIA: Waar’s die phone? Heretjie, ek’s nou deurmekaar 

 

PINKY: Hiersi Antie. 

 

(Gloria en Pinky af) 

 

TRYN:  (Steeds asof dwalend) Ja, bel 10111 

 

BOET:  Los hulle. 

 

(Pouse) 

 

TRYN: Hoe’t hy my Regulation Band in die hande gekry? Dit het weggeraak. 

Baie jare gelede al. 

 

BOET: Nee Tryn, ek scheme nie so nie. Jy en die antie… Ek het gesê daar’s iets 

wat my bug. Waarom het hy so suddenly net hier op ge-pitch? Waarom 

híér? En dan die antie wat die laitie defend soos ‘n leeuwyfie. Why? Ek 

sal jy vertel why, Tryn. Ek scheme Harry…is jou laitie, my China. Joune 

en die antie s’n. 

 

TRYN:  Harry? Harry is my kind? 

 

(Gloria op. Verwese en verdwaas. Daar is bloed aan haar hande.) 
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GLORIA: Hy was Tryn…hy wás…  

 

TRYN:  Here, waarom dan? (Aan Gloria) Hoekom het jy my nooit gesê nie? 

 

GLORIA: Want ek wou hom nooit hierheen laat kom nie. Daar was ‘n lewe vol 

belofte vir hom aan die anderkant. Maar hy wóú weet.   

 

TRYN:  Maar waar was hy al hierdie tyd? 

 

GLORIA: Ek het hom by pleegouers gelos en hy’t gaan studeer, Tryn. Jou…óns seun 

sou binnekort begin het met sy hospitaaljaar. Dokter Harry Pretorius. 

 

TRYN:  Gloria…waarom het jy dan teruggekom..? 

 

GLORIA: Omdat ek jou lief het Tryn Pretorius en ek wou naby aan jou wees. (Tryn 

af. Gloria hou aan praat asof in ‘n beswyming) Daardie ouerpaar was so 

goed vir ons kind en hulle het my belowe dat hulle hom ‘n regverdige kans 

in die lewe sou gee. Maar elke keer wanneer ek vir hom gaan kuier het, 

het hy gevra oor jou en ek het hom alles vertel. Ek het hom vertel watse 

goeie mens jy is. Hoe lief jy hom sou hê as jy van hom geweet het. Hoe 

trots jy op hom sou wees.   

 

Tryn op. Huil gebroke. Daar is bloed aan sy hande) 

 

TRYN: Hoekom het julle nie gepraat nie? My seun. My eie seun! Gloria, hoe kon 

jy dit aan my doen? 

  

GLORIA: Ek het hom laat belowe om niks te sê nie, totdat die tyd reg sou wees, 

maar om een of ander rede was dit net nóóit reg nie en moenie my vra 

hoekom nie. 

 

TRYN:  My seun! My kind! 

 

GLORIA: (Instinktief sterk) Hy was nie bedoel vir hierdie wêreld nie Tryn, laat staan 

nog hierdie kant van die spoorlyn. Hy was te sag vir ons. Te veel mens vir 

ons. Dit breek my in stukke, maar dis beter dat hy weg is. (Huil snikkend) 

 

(Polisie sirens klink êrens vêr op. Pinky gaan sit by Gloria en sit haar arm om 

laasgenoemde se skouers.) 

 

BOET:  Tryn… Antie… Wat kan ek sê…? 

 

GLORIA: Vat hierdie meisiekind en haar kind weg van hierdie plek af, Boet. Gaan 

wys hulle die regte lewe en moet nóóit weer terug kom nie. Belowe my 

dit! 
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PINKY: Antie…  

 

GLORIA: Belowe my dit asseblief! Gaan haal die lewe en hou dit vas vir julle! 

 

PINKY: Ons sal Antie, ek belowe. (Kyk na Boet en vat sy hand) Daar’s iets wat ek 

geleer het. Die waarheid en geluk dra soms vreemde klere 

 

BOET:  Ou Tryn, ek’s so sorry, my ou Tryn. 

 

TRYN:   En nou? Wat gaan word van my? 

  

GLORIA: Ek sal hier vir jou wees, Trynkie Pretorius. Ék sal hier wees. Ons het 

stukke om op te tel. Jare se gebreekte goeters wat êrens tussen ons lê. 

   

TRYN:  Is daar nog iets vir ons oor? 

 

GLORIA: Tyd, Trynkie Pretorius. Net tyd sal ons daardie antwoord kan gee. 

 

(‘n Sirene kom nader tot dat dit direk buite die huis gehoor kan word. Flitsende ligte kan 

gesien word en miskien verdoofde gesprekke oor ‘n polisieradio. Ligte doof uit) 

 

 

        Fin  

      

    

   


