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BYK  : TEMAMUSIEK OP EN DOOF NA LAATAAND IN TRUDIE SE 

STUDEERKAMER. GETIK OP SLEUTELBORD OP MIK. 

1. TRUDIE : (AAN HAARSELF) How to get rid of a body. Nou toe Meneer Google. 

Laat ons sien wat is jou antwoord.  

BYK  :  MUIS VAN REKENAAR WAT KLIK. 

2. TRUDIE : So, begrawe is ‘n opsie. Komaan! Daar moet iets minder voor die 

hand liggend wees. Wag. Hier is dit nou. Verbranding. Suur. 

3. FRANCOIS : (EFFE WEG) Ma! Wat doen ma? 

4. TRUDIE : Ek probeer ‘n oplossing kry vir my massiewe probleem. 

5. FRANCOIS : (BEWEEG TOT OP MIK) Op Google? En as die polisie eendag 

besluit om op ma se rekenaar rond te snuffel, kan hulle presies sien 

wat is ma se belangstellings. (SARKASTIES) Glad nie inkriminerend 

nie. 

6. TRUDIE : O vrek! So iemand anders sal kan sien waarna ek gekyk het? 

7. FRANCOIS : Moontlik ja, so vergeet nou eers van Google. Ek sê nog steeds, ons 

sit hom in die vrieskas vir nou.  

8. TRUDIE : ONS gaan niks doen nie. Jy gaan huis toe, NOU. Ek sal my eie 

gemors skoonmaak. Hoe minder jy betrokke is, hoe beter. 

9. FRANCOIS : Ek is klaar betrokke. Daar is in elk geval geen manier hoe ma alleen 

daai dik lyf in die vrieskas gaan kry nie. 

10. TRUDIE : Die vrieskas is vol vleis. Waar gaan ek daarmee heen? 

11. FRANCOIS : Regtig Ma? Wat is belangrikker? ‘n Klomp vleis, of om nie uitgevang 

te word nie? 

12. TRUDIE : (SUG) Dit gaan nie oor die vleis nie. 
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1. FRANCOIS : Nou wat is die probleem dan? 

2. TRUDIE : Die probleem is dat ek jou nooit hierby moes ingesleep het nie. Op 

die ou end sien en weet jy gans te veel. 

3. FRANCOIS : Vertrou ma my nie? 

4. TRUDIE : Natuurlik vertrou ek jou my kind. Jy is my rots, my alles. Dis 

hoekom... (SUG) Ai Francois, gaan eerder huis toe en maak of jy 

weet van niks. 

5. FRANCOIS : Moenie belaglik wees nie Ma. Daar is nie ‘n manier hoe ek ma alleen 

in hierdie gemors gaan los nie. 

6. TRUDIE : Ai my kind. Miskien moet ek myself eerder oorgee. Ek kan sê dit was 

selfverdediging. 

7. FRANCOIS : ‘n Mes in die rug! Selfverdediging! Ma gaan op vyf-en-vyftig in die 

tronk sit en dit vir ‘n vroueslaner. 

8. TRUDIE : Jy is reg. Ek was vir twintig jaar lank Oom Wynand se gevangene. Ek 

gaan beslis nie tronk toe gaan vir hom nie. Kom, laat ons hom in die 

kombuis kry. 

9. FRANCOIS : Wag, ons gaan die mat nog verder besmeer. (BEWEEG WEG) Ek is 

nou terug. 

10. TRUDIE : (PROJEKTEER) Wat gaan jy nou doen? 

11. FRANCOIS : (PROJEKTEER) Ma sal nou sien. 

12. TRUDIE : (AAN HAARSELF) In my wildste drome sou ek nie kon dink dat 

vanaand so sou uitdraai nie. Die ergste is dat Francois nou ŉ 

medepligtige is tot moord. Hoe kon ek my kind hierby betrek? Watter 

tipe ma is ek?  
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1. FRANCOIS : (BEWEEG VAN WEG TOT EFFE WEG) Kom ons sit hom op hierdie 

seil, dan kan ons hom sleep. 

BYK  : PLASTIEK SEIL RAAS EFFE WEG SOOS DIT OOPGEGOOI 

WORD. 

2. FRANCOIS : (BEWEEG TOT OP MIK) Oukei, vat ma sy voete. 

3. FRA./TRU. : (STEUN EN KREUN SOOS LYK OPGETEL WORD). 

4. FRANCOIS : Goeie hemel. Hy is swaarder as wat ek gedink het. 

5. TRUDIE : Hy weeg seker ‘n goeie honderd-en-twintig kilo’s. Ek is bevrees ons 

gaan hom nie in die vrieskas getel kry nie. 

6. FRANCOIS : Kom ons probeer ten minste net. Hou die seil daar vas. Ek sal sleep. 

BYK  : SEIL MET LYK WORD GESLEEP OOR MAT, DAN VLOER. 

7. FRANCOIS : (UITASEM) Sjoe! Ek het die ou onderskat. 

8. TRUDIE : (UITASEM) Ek pak solank die vleis uit. 

BYK  : GERITSEL VAN PLASTIEKSAKKE SOOS BEVRORE VLEIS OP 

DIE VLOER UITGEPAK WORD ONDER DIALOOG. 

9. FRANCOIS : Laat ek ma help. Sjoe, Ma! Ma was ernstig toe ma gesê het daar is 

baie vleis. 

10. TRUDIE : (MISMOEDIG) Ek weet sowaar nie waarheen gaan ek met als nie. 

11. FRANCOIS : Toemaar, ons sal wel ‘n plan maak daarmee. (KREUN) So ja, 

daardie sak was die laaste een. Nou vir die moeilike deel. 

12. TRUDIE : Dink jy, jy gaan hom so hoog gelig kry? 

13. FRANCOIS : Ek gaan probeer. (KREUN) Sjoe! Hy is deksels swaar. Daar is nie ‘n 

manier nie. 

14. TRUDIE : Laat ek jou help. 
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1. FRANCOIS : Nee Ma. Ma se rug. (BEWEEG WEG) Laat ek gou in die garage 

gaan kyk of daar nie ‘n plank of iets is nie. 

2. TRUDIE : (PROJEKTEER) Om wat mee te maak? 

3. FRANCOIS : (PROJEKTEER) Ma sal nou sien! 

BYK  : METAAL PYPE EN HOUT WAT VAL IN AGTERGROND. 

4. FRANCOIS : (BEWEEG VAN WEG TOT EFFE WEG) So ja, dit behoort die trick te 

doen. (BEWEEG TOT OP MIK) Ons sit die plank so skuins teen die 

vrieskas, dan stoot ons hom daarteen op. 

5. TRUDIE : Dit klink nog steeds vir my na ‘n uitdaging. 

6. FRANCOIS : Kyk, ons sit hom so dwars, (KREUN) met sy boude na bo. Dan stoot 

ons hom teen die plank op. 

7. FRA./TRU. : (STEUN EN KREUN SOOS HULLE DIE LYK TEEN PLANK OP 

STOOT).  

BYK  : ‘N SLAG SOOS DIE LYK IN DIE VRIESKAS VAL. 

8. FRANCOIS : Done and dusted! 

9. TRUDIE : (UITASEM) Nie naastenby nie seun. Het jy al gedink hoe ons hom 

weer hier gaan uitkry? 

10. FRANCOIS : Dis dan se worries. Is ma se rug oukei? 

11. TRUDIE : Ja wat. Help my dan sit ons van die vleis bo-op hom. 

BYK  : GERITSEL VAN PLASTIEKSAKKE SOOS BEVRORE VLEIS 

TERUGGEPAK WORD IN VRIESKAS ONDER DIALOOG. 

12. FRANCOIS : Ma beter die vrieskas sluit as ons hier klaar is.  

13. TRUDIE : Goeie idee. Ons wil nie hê Lydia moet hom per ongeluk ontdek nie. 



5 
 

1. FRANCOIS : Dis presies wat ek ook gedink het. Nou ja, ek dink nie hierdie spul 

gaan inpas nie. 

2. TRUDIE : Ek sal hierdie pakkie maar ontdooi en later gaarmaak. Nie dat ek gou 

in my lewe weer ‘n eetlus gaan hê nie. Ek weet nie wat ek met die 

res gaan doen nie. 

3. FRANCOIS : Ek sal dit saamvat huis toe. Daar is baie plek in my vrieskas. 

4. TRUDIE : Sjoe, dis al na twee. Jy moet in die bed kom anders gaan jy nie 

opkom vir werk nie. 

5. FRANCOIS : Ek twyfel of ek nou sal kan slaap. Ons het nog daai mat om mee te 

deal. 

6. TRUDIE : O my liewe land! My kop is so deurmekaar. Ek het heeltemal vergeet 

daarvan. Moet jou nie daaroor bekommer nie. Ek sal dit was. Toe, 

laat jy by die huis kom. 

7. FRANCOIS : Is ma seker? Ek kan bly… 

8. TRUDIE : Dankie my kind, maar ek sal van hier af regkom. 

9. FRANCOIS : Dink ma nie ons moet maar die mat uithaal nie? Ma gaan nooit al 

daai bloed uitkry nie. 

10. TRUDIE : Skottelgoedseep en koue water is dalk net die antwoord. 

11. FRANCOIS : Ma gaan skrop tot die son opkom, en dis oor minder as vier ure. Hoe 

laat kom Lydia in? 

12. TRUDIE : Eers so agtuur se kant, so daar is nog baie tyd. 

13. FRANCOIS : Oukei, laat ek gou die plank gaan bêre. (BEWEEG WEG) En ons sal 

die seil moet afspuit. 
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1. TRUDIE : (PROJEKTEER) Ek sal als skoonmaak. Moenie bekommerd wees 

nie. 

2. FRANCOIS : (BEWEEG VAN WEG TOT EFFE WEG) Nee man, ek doen dit gou. 

BYK  : SEIL WORD EFFE WEG OPGEVOU. 

3. TRUDIE : Wag Francois. As jy nou die seil afspuit gaan dit ‘n vreeslike geraas 

maak. Ons wil nie die bure agterdogtig maak nie. 

4. FRANCOIS : (BEWEEG TOT OP MIK) Ma het ‘n punt beet. Dit gaan weird lyk as 

ons in die middel van die nag ‘n seil staan en afspuit. 

5. TRUDIE : Sit dit in die motorhuis vir nou. Ek sal later as Lydia weg is ‘n plan 

maak daarmee. 

BYK  : MUSIEK OP EN DOOF NA OGGEND IN TRUDIE SE KOMBUIS. 

SLEUTELS IN SLOT VAN KOMBUISDEUR. DEUR WORD 

OOPGEMAAK. 

6. LYDIA : Goeiemôre Mevrou! 

7. TRUDIE : (EFFE WEG) Môre Lydia! 

8. LYDIA : Sjoe, maar dis koud vanoggend. Lyk my die winter is hier. 

9. TRUDIE : (BEWEEG TOT OP MIK) Ja, lyk nogal so (GAAP). 

10. LYDIA : Mevrou lyk moeg. Moet ek bietjie koffie maak? 

11. TRUDIE : Nee toemaar, ek sal maak. Die ketel het nou net gekook. Kan ek vir 

jou ook ingooi? 

12. LYDIA : Mevrou lyk soos ‘n lopende lyk. Gaan sit, dan gooi ek vir ons in. 

BYK  : STOEL WORD UITGETREK. 

13. TRUDIE : Dankie Lydia. Jy’s ‘n skat. 

BYK  : KOFFIEBEKERS WORD NEERGESIT OP KAS ONDER DIALOOG. 
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1. LYDIA : Oe, ek sien mevrou van hier langsaan loer alweer oor die muur. 

2. TRUDIE : Mariaan? (GEïRRITEERD) Nou wat sal sy tog soek? 

3. LYDIA : Daai een soek net vir moeilikheid as mevrou my vra. 

4. TRUDIE : Ek stem. Moeilikheid en ander vrouens se mans. Maak tog net die 

blinders toe voor sy jou aandag probeer trek. 

BYK  : WATER WORD IN KOFFIEBEKERS GEGOOI ONDER DIALOOG. 

5. LYDIA : Het mevrou gehoor van haar en die Du Preez man? Hulle het 

blykbaar die affair gehad. 

6. TRUDIE : Nee, regtig! Dis mos die ou wat in die grys dubbelverdieping huis bly. 

7. LYDIA : Ek is nie seker waar hy bly nie, maar dis die man wat so hardloop in 

die oggende. 

BYK  : TEELEPEL KLINGEL IN KOFFIEBEKER. 

8. LYDIA : Hier is mevrou se koffie. 

9. TRUDIE : Dankie Lydia, dit gaan nou heerlik wees. So, Mariaan en Mnr. Du 

Preez. Dis nou vir jou ‘n ding. Weet sy hy is getroud? 

10. LYDIA : Sy worry nie! Sy vat enige man, hy moet net geld hê. 

11. TRUDIE : Nou wat help dit as sy net gaan vir mans met geld? Dis nie asof hulle 

met haar gaan trou nie. 

12. LYDIA : Hulle wine en dine vir haar, koop duur geskenke. Net laas week het 

die een boyfriend vir haar ‘n flat-screen TV gekoop. 

13. TRUDIE : Sjoe! Ek wonder wat sy moes doen om dit te verdien. So, dink jy sy 

is sommer doenig met ‘n paar mans op ‘n slag? 

BYK  : SLAG VAN KOFFIEBEKER WAT VAL EN BREEK. 

14. TRUDIE : Ag nee, kyk nou wat doen ek! Nou is die hele plek bemors! 
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1. LYDIA : (BEWEEG EFFE WEG) Wag ek gaan kry gou die mop. Weet mevrou 

dalk waar hy is? Ek sien hom nie hier in die kas nie. 

2. TRUDIE : Wag, ek dink hy is in die motorhuis. Ek het hom gister gebruik. Laat 

ek jou gou kom help soek. 

3. LYDIA : Toemaar, ek sal hom kry. (BEWEEG VAN EFFE WEG TOT WEG) 

Ek het hom!  

4. TRUDIE : (PROJEKTEER) Bring sommer die emmer ook saam! 

5. LYDIA : (PROJEKTEER) Ek maak so! (BEWEEG VAN WEG TOT EFFE 

WEG) Werk Meneer nie vandag nie? 

6. TRUDIE :   E... hoekom vra jy? 

7. LYDIA : (BEGWEEG TOT OP MIK) Ek sien sy kar is nog hier. 

8. TRUDIE : O, dit. E… sy kar se battery is pap. Hy het vanoggend saam met een 

van sy kollegas gery. Gee maar die mop vir my dan drink jy jou koffie 

klaar. 

BYK  : SELFOON LUI EFFE WEG ONDER DIALOOG. 

9. TRUDIE : Ag, kan dit nou meer ontydig wees. 

10. LYDIA : Gaan antwoord mevrou maar. Ek sal aangaan hier. 

11. TRUDIE : Ekskuus oor die gemors. Ek is nou terug. 

BYK  : SELFOON DOOF TOT OP MIK EN WORD GEANTWOORD. 

12. TRUDIE : Goeiemôre, dis Trudie wat praat. 

13. THYS : (FILTER) Môre Trudie, dis Thys hier. 

14. TRUDIE : Thys. Wat kan ek vir jou doen? 

15. THYS : (FILTER) Weet jy dalk waar Wynand is? Hy antwoord nie sy sel nie. 

16. TRUDIE : Uhm... Wynand is siek. Het hy jou nie laat weet nie? 
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1. THYS : (FILTER) Siek! Verdomp! Ons het ‘n vergadering met TJ Enterprises, 

een van ons grootste kliënte. Die ouens sit al vir die afgelope vyftien 

minute in sy kantoor en wag. 

2. TRUDIE : Ek is jammer Thys. As ek geweet het sou ek jou in kennis gestel het. 

3. THYS : (FILTER) Ek gee nie om of hy half dood is nie. Sê vir hom hy beter 

sy bas hier kry! 

4. TRUDIE : Ek dink regtig nie hy sal kan inkom nie Thys. 

5. THYS : (FILTER) Kan ek met hom praat? Ek wil hê hy moet verstaan wat die 

gevolge gaan wees as hy nie vinnig beter voel nie. 

6. TRUDIE : Hy slaap op die oomblik. Ek sal vir hom sê jy het gebel. 

7. THYS : (FILTER) Ek stel voor jy maak hom wakker as jy wil hê ons moet oor 

‘n week nog ‘n maatskappy besit. 

8. TRUDIE : Thys… ek wens ek kon. (SUG) Die ding is… 

9. THYS : (FILTER) Ag nee, het hy weer begin drink? 

10. TRUDIE : Ek is bevrees… ja. 

11. THYS : (FILTER) Ek gaan hom vermoor! 

12. TRUDIE : Ek is regtig jammer. 

13. THYS : (FILTER) Dis nie jou skuld nie. Moenie worry nie. Ek sal ‘n liegstorie 

uitdink, sê hy was in ‘n karongeluk of iets. 

14. TRUDIE : Dink jy nie dis bietjie drasties nie. Sê net vir hulle hy is siek. Hulle sal 

seker verstaan. 
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1. THYS : (FILTER) Ek glo hulle sal verstaan. Die feit dat hy egter nie die 

ordentlikheid gehad het om te laat weet hy gaan dit nie maak nie, is 

nogal ‘n deal breaker. Ek sweer, ek gaan sê hy was in ‘n karongeluk. 

As hy eendag bykom, sê vir hom hy kan solank sy poot in gips laat 

sit vir die volgende vergadering. 

2. TRUDIE : Ek sal hom sê. 

3. THYS : (FILTER) Nou ja, laat ek maar die vure gaan doodgooi. 

4. TRUDIE : Sterkte, en weereens jammer. Totsiens Thys. 

5. THYS : (FILTER) Baai. 

6. TRUDIE : (AAN HAARSELF) Vrek. Ek sal my stories agtermekaar moet kry en 

gou. 

7. LYDIA : (WEG. ROEP BENOUD) Mevrou! Mevrou! 

8. TRUDIE : (PROJEKTEER EFFENS) Wat is dit Lydia? 

9. LYDIA : (WEG. PROJEKTEER BENOUD) Ag Mevrou, dis Mariaan. 

10. TRUDIE : Ek kom! (KORT POUSE) Wat is dit van Mariaan? 

11 LYDIA : (BEWEEG TOT OP MIK) Sy is by die voordeur Mevrou. Moet ek 

oopmaak? 

BYK  : KLOP AAN DEUR. 

12. TRUDIE : Ag nou wat op aarde sal sy tog soek? Toemaar, ek sal gaan 

oopmaak. Ek kom! 

BYK  : DEUR WORD OOPGEMAAK. 

13. TRUDIE : Mariaan… 

14. MARIAAN : Hallo Trudie. Ekskuus om net so in te val, maar ek het gewonder, is 

alles oukei hier by julle? 
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1. TRUDIE : Ja, hoekom vra jy? 

2. MARIAAN : Dis net... ek het gesien julle was op tot watter tyd vanoggend. En met 

die wat Wynand nie werk toe is nie, het ek gedink ek moet tog net 

kom seker maak. 

3. TRUDIE : Wat laat jou dink hy is nie werk toe nie? 

4. MARIAAN : Wel, ek sien gewoonlik as hy ry. Sê my, slaap hy bietjie laat na julle 

bedrywige nag? Francois is self nogal laat hier weg. Gaan hy ook 

dros vandag. 

5. TRUDIE : (VERERG HAAR) Dit het absoluut niks met jou te doen nie. 

6. MARIAAN : Ek vra maar net omdat ek omgee. 

7. TRUDIE : In daardie geval, wees gerus. My seun gaan nie ook dros vandag 

nie. 

8. MARIAAN : So, Wynand dros wel. 

9. TRUDIE : Wat? Hoe maak jy daardie afleiding? 

10. MARIAAN : Wel, jy het nou net gesê dat jou seun nie OOK gaan dros nie, so ek 

neem aan sy stiefpa dros wel. 

11. TRUDIE : (SUG) Nou goed dan. As jy moet weet, Wynand is nie werk toe 

vandag nie omdat hy weer begin drink het. Tevrede? 

12. MARIAAN : O… Ek het dit sowaar nie verwag nie. Jammer om te hoor. 

13. TRUDIE : Ja wel, probeer om dit nie vir hele straat te vertel nie asseblief. 

14. MARIAAN : Natuurlik. Wat dink jy van my? Ek verlekker my nie in ander se pyn 

nie jy weet. 

15. TRUDIE : Enige iets anders Mariaan? 
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1. MARIAAN : Nee, laat ek maar op pad wees. Probeer maar om daai verlore slaap 

in te haal hoor. Jy lyk verskriklik. 

2. TRUDIE : Regtig? Wel, jy is seker self baie moeg met die wat jy die hele nag 

moes wakker bly om ons dop te hou. 

3. MARIAAN : Ai Trudie, van wanneer af is omgee vir jou medemens dan ‘n sonde? 

4. TRUDIE : Omgee is nie ‘n sonde nie. Ek is seker inmeng is wel. 

5. MARIAAN : Laat ek gaan, voor ek iets sê waaroor ek later spyt is. 

6. TRUDIE : Mariaan… Wag. Ek is jammer. Jy bedoel seker net goed. Ek is 

oorsensitief en moeg. Dankie vir jou besorgdheid. 

7. MARIAAN : Dis als reg Trudie. Ek hoop dinge kom gou weer reg. 

8. TRUDIE : Dankie Mariaan. Totsiens. 

BYK  : DEUR MAAK TOE. 

9. TRUDIE : (AAN HAARSELF) Klein feeks! 

10. LYDIA : Sy is lekker nuuskierig daai een. 

11. TRUDIE : Dis ‘n mooi manier om dit te stel. Nou ja, oor tien minute gaan die 

hele wêreld weet, so ek kan jou net sowel sê. 

12. LYDIA : Wat is dit Mevrou? 

13. TRUDIE : Ek het vir jou gejok Lydia. Meneer is nie werk toe nie. 

14. LYDIA : Ek weet. Ek het gehoor toe julle gepraat het. 

15. TRUDIE : Dan het jy seker ook gehoor dat hy weer begin drink het. 

16. LYDIA : Ek het. So waar is hy nou? In die bed? 

17. TRUDIE : Nee, hy is nie hier nie. Ek sou raai hy is seker by een of ander kroeg. 

18. LYDIA : Ai Mevrou. Ek het gedink hy is nou klaar met sy nonsens. 

19. TRUDIE : Ek weet Lydia. Ek ook. 
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BYK  : MUSIEK OP EN DOOF NA VROEGMIDDAG IN TRUDIE SE 

SLAAPKAMER. SELFOON LUI OP FILTER EN WORD 

GEANTWOORD. 

1. FRANCOIS : (FILTER) Hallo Ma. 

2. TRUDIE : Hallo my kind. Ekskuus om jou by die werk te pla. Het jy ‘n oomblik 

om gou te praat? 

3. FRANCOIS : (FILTER) Ons kan vinnig praat. Ek het net oor ‘n paar minute ‘n 

vergadering. 

4. TRUDIE : Ag toemaar, dit kan wag tot later. Gaan jy oorkom vanaand? 

5. FRANCOIS : (FILTER) Ek sal seker moet aangesien ons nog ‘n paar probleme het 

om uit te sorteer. 

6. TRUDIE : Ai my kind, ek is so jammer dat ek jou in hierdie posisie moet plaas. 

7. FRANCOIS : (FILTER) Moenie worry nie Ma. So, wat is dit? Hoekom bel ma nou 

eintlik? 

8. TRUDIE : Ek is ietwat gestres. Skielik is jou stiefpa die gewildheid vanself. 

Almal soek hom en vra vrae en ek moes toe ‘n storie of twee 

opmaak. 

9. FRANCOIS : (FILTER) Wie het hom gesoek en wat het ma gesê? 

10. TRUDIE : Wel, vir een het Lydia sy kar in die motorhuis gesien. Ek sê toe eers 

hy is werk toe en dat hy saam met ‘n kollega gery het. 

11. FRANCOIS : (FILTER) My hemel Ma! Dis glad nie wat ons beplan het nie! 

12. TRUDIE : Ja toemaar, dis nog nie die ergste nie. Oom Thys het kort daarna 

gebel, woedend dat jou stiefpa nie opgedaag het vir werk nie. 
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1. FRANCOIS : (FILTER) Ek hoop ma het vir hom gesê dat hy nie gisteraand huis 

toe gekom het nie. 

2. TRUDIE : Wel... hy het my ietwat onkant betrap. Toe ek myself kry, dink ek ‘n 

heel ander liegstorie uit. 

3. FRANCOIS : (FILTER) Ek is te bang om te vra wat ma gesê het. 

4. TRUDIE : Ek het eers gesê hy is siek. Toe dring hy aan om met hom te praat. 

Op die ou end moes ek toe maar maak of hy weer begin drink het en 

nie in staat was om te praat nie. 

5. FRANCOIS : (FILTER) Oukei. Dis nie die einde van die wêreld nie. Ons kan dit 

maak werk, dalk kombineer met die storie wat ons oorspronklik wou 

spin. 

6. TRUDIE : O, en nog ‘n ding. Tannie Mariaan het ook snuf in die neus gekry en 

kom vrae vra. 

7. FRANCOIS : Tannie Mariaan? Nou waar val sy uit? Moet niks vir haar sê nie. Sy 

hoef nie te weet waar Oom Wynand is nie. Hy is niks van haar nie. 

8. TRUDIE : Wel, ongelukkig is sy skielik ‘n baie besorgde buurvrou. So besorgd, 

dat sy ons die hele nag dopgehou het. Ek is ‘n wrak. Wat as sy iets 

gesien het? 

9. FRANCOIS : (FILTER) Nee man. Hoe sou sy nou iets kon gesien het? Sy is meer 

blaf as byt. As sy iets gesien het, was die polisie al lankal op ma se 

voorstoep. 

10. TRUDIE : Ek hoop jy is reg. 

11. FRANCOIS : (FILTER) Natuurlik is ek reg. Kalmeer nou. Ek sien ma na werk. 

12. TRUDIE : Nou goed dan. 
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1. FRANCOIS : (FILTER) Ek moet gaan. My vergadering gaan begin. 

2. TRUDIE : Sien jou dan later. Totsiens my kind. 

3. FRANCOIS : (FILTER) Baai Ma. 

BYK  : MUSIEK OP EN DOOF NA LAATMIDDAG IN TRUDIE SE 

KOMBUIS. 

4. FRANCOIS : So, verstaan ek reg? Almal is onder die indruk dat hy weer begin 

drink het. Oom Thys en Tannie Mariaan dink dat hy met ‘n hangover 

in die bed was, terwyl Lydia dink hy was by ‘n kroeg, sonder sy kar. 

Hierdie storie het nogal baie gate in. 

5. TRUDIE : Ek het nooit pertinent vir Oom Thys of Tannie Mariaan gesê hy is by 

die huis nie. Ek dink ons moet sê hy is gisteraand na ‘n kroeg toe 

saam met ‘n vriend, en hy het nooit teruggekom huis toe nie. 

6. FRANCOIS : Watter vriend? Die polisie gaan dit wil weet die dag as Ma hom as 

vermis aanmeld. 

7. TRUDIE : O vrek. E… Ons dink ‘n naam uit. Ek kan sê ek ken die ou nie so 

goed nie. Ons gee net ‘n naam, nie ‘n van nie. 

8. FRANCOIS : En hoe lyk die kamstige vriend? Kan ma hom beskryf? 

9. TRUDIE : (PANIEKERIG) Ek het nog nie so ver gedink nie. Gee kans. 

10. FRANCOIS : Wel, ons moet ons feite agtermekaar kry! Kom ons sê die ou se 

naam is Gavin. Dit klink sommer na ‘n skollie. Soos wie gaan hy lyk? 

11. TRUDIE : Van wie hou ons nie? 

12. FRANCOIS : Mmmmm... Wat van daai Karel ou wat saam met ma gewerk het? 

13. TRUDIE : Ja, hy is perfek. 
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1. FRANCOIS : Oukei. So, die ou se naam is Gavin. Ons ken hom nie so goed nie. 

Hy is een van Oom Wynand se kroegpelle. Hy is omtrent so lank 

soos ek, oorgewig… 

2. TRUDIE : Vatterig en vieslik. Ruik altyd na sweet. 

3. FRANCOIS : Ja, maar ons weet dit nie want ons ken hom skaars. Luister nou. 

Omtrent een komma sewe meter lank, oorgewig, met grys hare en 

goue kettings om sy nek. 

4. TRUDIE : Kan ek noem dat sy hemde altyd halfpad oopgeknoop is en dat daar 

altyd ‘n magdom borshare uitpeul? 

5. FRANCOIS : As ma moet. En onthou, hy dra ‘n bril. So goue ronderige raam. 

6. TRUDIE : Goed, ons kan later die fynere detail uitwerk van hoe, wanneer en 

waar wat gebeur het. Enige idee wat ons met die lyk gaan maak? 

7. FRANCOIS : Ek het so bietjie gedink. Ons kan die lyk verbrand, alhoewel dit nogal 

‘n stink affêre kan wees. 

8. TRUDIE : Nee, ek dink nie daardie is die roete om te vat nie. Ek het klaar 

besluit, begrawe is die beste opsie. 

9. FRANCOIS : Ja, maar waar? Moet ons nie eerder oorweeg om hom in die rivier te 

gooi nie. Een van my vriende het ‘n boot wat ons kan leen. 

10. TRUDIE : Ek weet darem nie. Daar is soveel kanse dat mens gesien kan word. 

En wat as iemand die lyk kry of as hy dalk begin dryf? 

11. FRANCOIS : Hy gaan nie dryf nie. Ons maak mos stene of iets aan hom vas. 
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1. TRUDIE : En as die stene of iets losgaan? Nee, die risiko is te groot. Laas jaar 

het daar ‘n tienerseun in die rivier verdrink. Daar was oral duikers wat 

na hom gesoek het. Dink net as so iets weer gebeur en hulle ontdek 

hom. 

2. FRANCOIS : Nou goed, dan begrawe ons hom. Waar, is die groot vraag. 

3. TRUDIE : Ek het gedink sommer daar agterbuite in die hoek. 

4. FRANCOIS : Is ma mal? Hier op julle eie erf? 

5. TRUDIE : Dis nie so mal soos jy dink nie. As ons hom iewers op ‘n vreemde 

plek begrawe, is daar altyd die kans om op heterdaad betrap te word 

terwyl ons besig is. 

6. FRANCOIS : Dis seker waar. 

7. TRUDIE : Dan is daar ook altyd die risiko dat iemand die lyk per ongeluk 

ontdek. Op my eie erf kan ek ten minste beheer wie kom en gaan. 

Niemand sal hom kry tensy hulle pertinent kom soek nie. 

8. FRANCOIS : Dit maak sin. Ma beter dan net nooit hierdie huis verkoop nie. 

9. TRUDIE : Ek skat so ja. So, wat dink jy? Sal ons hom daar agter in die 

linkerkantste hoek begrawe. 

10. FRANCOIS : Ons gaan die gras moet uitspit. Dit gaan baie verdag lyk. Selfs al sit 

ons die gras terug, gaan mens kan sien daar is gespit. 

11. TRUDIE : Nie as ek na die tyd sommer ‘n bedding daar maak nie. Eintlik sal dit 

nogal ironies wees. Ek wou nog altyd ‘n bedding daar gehad het 

maar jou stiefpa wou nie. 

12. FRANCOIS : En nou gaan hy in die bedding wees wat hy nie wou hê nie. 

13. TRUDIE : So iets ja. 
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1. FRANCOIS : Ek het ‘n idee. Dalk kan ma die hele tuin sommer ‘n make-over gee 

sodat die een nuwe bedding nie te veel op sy eie uitstaan nie. 

2. TRUDIE : Dis ‘n goeie idee. Kom ons kry net eers die lyk in die grond, daarna 

kan ons tuine beplan. 

3. FRANCOIS : Sal ons maar wag tot dit donker is? 

4. TRUDIE : Ek dink so. Dit gee ons nog so uur. Wil jy solank iets eet? 

5. FRANCOIS : Ja, ek is vrek honger. 

6. TRUDIE : Nou goed, ek maak gou vir ons iets. 

BYK  : MUSIEK OP EN DOOF NA VROEGAAND IN TRUDIE SE TUIN. 

KRIEKE WAT RAAS IN AGTERGROND. GRAAF WAT SPIT IN 

GROND. 

7. FRANCOIS : (UITASEM) Sjoe, maar die grond is hard. Teen die trant gaan ek nog 

vir ure moet spit. 

8. TRUDIE : Ek gaan die tuinslang haal, dan spuit ons die grond so bietjie nat. 

(BEWEEG EFFE WEG) Ons moes eintlik al vanmiddag natgespuit 

het, dan was die grond nie nou so hard nie. 

9. FRANCOIS : Ja, maar vanmiddag het ons nie geweet dat ons vanaand ‘n groot gat 

gaan grou nie. 

10. TRUDIE : Ek rol net gou die tuinslang af.  

BYK  : SKREEUGELUID VAN GEROESTE TUINSLANGWIEL EFFE WEG 

SOOS TUINSLANG ONDER DIALOOG UITGEROL WORD. 

11. TRUDIE : Ek hoop die waterdruk is nie weer so pateties vanaand nie. So ja. 

Laat ek gou die kraan oopdraai, dan sien ons. 
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BYK  : SPUIT VAN WATER DOOF GELEIDELIK TOT OP MIK ONDER 

DIALOOG. 

1. TRUDIE : (BEWEEG TOT OP MIK) Die waterdruk lyk goed. Nou ja, kom ons 

hoop dit gaan help. Hou vas die tuinslang, dan lig ek so bietjie met 

die flits in die gat dat ons kan sien wat aangaan. 

2. FRANCOIS : Ons vorder maar stadig. Ek sou skat die gat is skaars twee voet diep. 

3. TRUDIE : Hoe diep dink jy moet ons grou? 

4. FRANCOIS : Ek sou sê so ses voet. Dis mos hoe diep ‘n graf gewoonlik is. 

BYK  : WATER BEGIN OM OP TE DAM IN GAT. GELUID VAN WATER 

WAT SPUIT OP WATER. 

5. FRANCOIS : Die water sak glad nie in die grond in nie. 

6. TRUDIE : Ek sien. (BEWEEG WEG) Ek gaan vir eers die kraan toedraai. 

7. FRANCOIS : (AAN HOMSELF) Om die res van hierdie gat te grou gaan ‘n 

marteling wees. 

BYK  : GRAAF WAT SPIT IN WATER. 

8. FRANCOIS : Dis soos een soliede stuk rots. 

9. TRUDIE : (BEWEEG VAN WEG TOT EFFE WEG) Dink jy ons moet eerder 

iewers anders probeer grou? 

10. FRANCOIS : Die grond gaan tien teen een op ‘n ander plek net so hard wees. 

11. TRUDIE : (BEWEEG TOT OP MIK. SUG) Ons hoef nie vanaand klaar te grou 

nie. Hy kan seker nog ‘n dag of twee in die vrieskas bly. 

12. FRANCOIS : Hang af wanneer ma hom as vermis wil aanmeld. Ek sal graag wil hê 

hy moet al ‘n dag of twee in die grond wees voor ma dit doen. 
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1. TRUDIE : Kom ons dink. Hy is gister na ‘n kroeg toe en het nie teruggekom 

huis toe nie. Onder sulke omstandighede sou ek eers na so drie dae 

bekommerd geraak het. So, hy is nou amptelik ‘n dag lank weg. Ons 

kan hom môre begrawe, dan gaan ek oormôre polisie toe. 

2. FRANCOIS : Dit is heeltemal te op mekaar. Ma moet nog die bedding maak en 

mens wil nie hê dit moet te splinternuut lyk nie. (SUG) Laat ek maar 

grou, al vat dit ook die hele nag. 

3. TRUDIE : Dit lyk darem of die water begin insak. 

4. FRANCOIS : Dalk sal dit nou beter gaan. 

BYK  : GESPIT DOOF UIT.  

BYK  : GESPIT DOOF IN. KRIEKE RAAS IN AGTERGROND. 

5. FRANCOIS : (UITASEM) Ek weet nie presies hoe diep hierdie gat is nie, maar ek 

het sopas besluit, dis diep genoeg. 

6. TRUDIE : Ek stem. Kom sit, dan drink jy bietjie koeldrank. 

7. FRANCOIS : Dankie Ma. Sjoe, my hande is vol blase. 

8. TRUDIE : My arme kind. Toemaar, die ergste is agter die rug. As hy eers in die 

gat is, sal ek hom toegooi, dan kan jy bietjie rus. 

9. MARIAAN : (EFFE WEG) Koowee! Julle tweetjies! Wat op aarde maak julle? 

10. TRUDIE : (ONDERLANGS AAN FRANCOIS) Vrek, dis Mariaan. Kyk, sy loer 

oor die muur. 

11. FRANCOIS : (ONDERLANGS AAN TRUDIE) Ons is so geskroef. 

12. TRUDIE : Mariaan… 
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1. MARIAAN : (BEWEEG TOT OP MIK) Wat vang julle aan? My liewe land maar dis 

darem ‘n groot hoop grond wat daar lê. 

2. TRUDIE : E… dis vir my nuwe bedding. 

3. MARIAAN : Julle het darem baie energie om so laatnag tuin te maak. 

4. TRUDIE : Ag jong, Francois het aangebied om gou die gras vir my uit te spit 

waar ek my nuwe bedding gaan maak. 

5. MARIAAN : Ek sien. So, wat gaan jy met die gras doen? 

6. TRUDIE : Ek weet nie. Hoekom? 

7. MARIAAN : Ek sal dit vat as jy nie plek het vir dit nie. Ek kan sommer gou-gou 

omkom met die kruiwa. 

8. TRUDIE : Kan dit wag tot môre? Ons is gedaan en ons was eintlik nou op pad 

binnetoe. 

9. MARIAAN : Oukei. Moet net nie my gras vir iemand anders gee nie hoor. 

10. FRANCOIS : Ek sal seker maak sy bêre dit vir Tannie. 

11. MARIAAN : Ag jy is ‘n skat Francois. Nou ja, sien dan môre hoor! Baai! 

12. FRANCOIS : Baai! 

13. TRUDIE : Baai! 

14. FRANCOIS : (FLUISTER) Ma besef ons hele plan het sopas deur die mat geval. 

15. TRUDIE : (FLUISTER. WOEDEND) Ek weet. Ek is op die punt om ‘n beroerte 

te kry. Kom ons gaan net in voor sy weer haar verskyning maak. 

BYK  : DEUR WAT OOPMAAK EN DAARNA HARD TOEGEMAAK 

WORD. 

16. FRANCOIS : (SKREE) Ek kan dit nie glo nie! Wat is dit met daai vrou en haar 

alewige inmengery! 
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1. TRUDIE : Dis asof sy niks beter het om te doen as om ons dop te hou nie. Dink 

jy sy het die gat gesien? Ek meen, dit was nogal donker. 

2. FRANCOIS : Wel, sy het die hoop grond gesien. Dit op sy eie is klaar genoeg 

bewyse teen ons. 

3. TRUDIE : Ek is lus en verwurg haar! 

4. FRANCOIS : Een ding is seker, ons kan hom hoegenaamd nie nou meer in daai 

gat begrawe nie. 

5. TRUDIE : Jy is reg. So, wat nou? 

6. FRANCOIS : Moet ons nie maar die rivier ding oorweeg nie? 

7. TRUDIE : Ek is bevrees ons sal moet. Op hierdie stadium lyk dit vir my na die 

enigste oplossing. 

8. FRANCOIS : Nou goed. Ek sal môre vir Eugene bel en hoor of ons sy boot kan 

leen. Ons moet solank dink wat ons gaan gebruik om die lyk te laat 

sink. 

BYK  : MUSIEK OP EN DOOF NA OGGEND IN TRUDIE SE KOMBUIS. 

9. LYDIA : So, is Meneer darem al terug by die huis? 

10. TRUDIE : Nee, en ek het nie ‘n idee waar hy is nie. Hy is mos eergister hier 

weg saam met sy vriend Gavin, en ek het nog niks van hulle gehoor 

nie. 

11. LYDIA : Gaan hy nie probleme kry by die werk nie? 

12. TRUDIE : O vrek! Ek moet seker vir Thys laat weet dat hy vandag weer nie 

gaan inkom nie. 

BYK  : HARDE KLOP AAN DEUR. 

13. TRUDIE : Ag nee, dis seker Mariaan. Kan jy vir haar sê ek is nie hier nie. 
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1. LYDIA : (BEWEEG EFFE WEG) Nou wat kom soek sy nou alweer? 

2. TRUDIE : Gras. Dis ‘n lang storie. Ek sal netnou verduidelik. Raak net ontslae 

van haar asseblief. 

3. LYDIA : (LAGGEND) Oukei. 

BYK  : DEUR EFFE WEG OOPGEMAAK. 

4. LYDIA : En nou? Hier is dan niemand. Wag, wat is dit? Dit lyk of iemand ‘n 

pakkie vir mevrou gelos het. 

5. TRUDIE : ‘n Pakkie? Dis vreemd. 

BYK  : DEUR EFFE WEG TOEGEMAAK. 

6. LYDIA : (BEWEEG TOT OP MIK) Ek het hom amper nie gesien nie. Hierso. 

7. TRUDIE : Is dit definitief vir my? 

8. LYDIA : Mevrou se naam staan daar op. 

9. TRUDIE : O, ek sien. Nou maar laat ek dit dan maar oopmaak. 

BYK  : PAPIER WAT SKEUR ONDER DIALOOG. 

10. LYDIA : Oe dis exciting! Ek wonder wat dit is. 

11. TRUDIE : Ek is ook nogal nuuskierig 

BYK  : KARTONDOOS WORD OOPGEVOU. 

12. TRUDIE : Dis ‘n hemp. ‘n Manshemp. Die pakkie was seker bedoel vir Meneer. 

13. LYDIA : Hou hom bietjie op dat ek sien. 

14. TRUDIE : Kyk, dis definitief... 

15. LYDIA : Watse groot rooi kol is daai? 

16. TRUDIE : Hoe bedoel jy? 

17. LYDIA : Draai hom om. 

18. TRUDIE : (SNAK NA HAAR ASEM) My goeiste! 
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1. LYDIA : Kyk! Daar is ‘n gat ook, in die middel van die kol. Dit lyk soos bloed 

as mevrou my vra. 

2. TRUDIE : E… (LAG SENUWEEAGTIG) Ek is seker iemand is maar net besig 

om met ons die gek te skeer. 

3. LYDIA : Nee Mevrou! Kyk mooi. Hierdie lyk mos soos een van Meneer se 

hemde. Wat as iemand vir mevrou ‘n message probeer stuur. 

4. TRUDIE : Maar dan kon hulle mos ‘n brief bygesit het. 

5. LYDIA : Ek sê vir mevrou, iemand het vir Meneer gekidnap. Daardie hemp is 

om te sê ons het jou man en ons het hom seergemaak. 

6. TRUDIE : Wag nou eers. Jou verbeelding hardloop met jou weg. Ek wed jou, sy 

vriend Gavin sit agter hierdie hele ding. Hulle het natuurlik gedrink 

geraak, en toe raak hulle verveeld. Meneer is seker vies dat ek nog 

nie gebel het om te hoor waar hy is nie. Nou maak hy of hy iets 

oorgekom het. Ek sal hom netnou bel, dan sal jy sien, ek is reg. 

7. LYDIA : Ek hoop so. 

8. TRUDIE : Ek gaan net eers stort. As ek hom nou dadelik bel, dink hy dalk net 

hy is vergewe vir al sy streke. 

BYK  : MUSIEK OP EN DOOF NA OGGEND IN TRUDIE SE 

SLAAPKAMER. SELFOON LUI OP FILTER EN WORD 

GEANTWOORD. 

9. FRANCOIS : (FILTER) Hallo Ma. 

10. TRUDIE : Francois, ons het ‘n groot probleem. 

11. FRANCOIS : (FILTER) Wat is dit Ma? 
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1. TRUDIE : Iemand het ‘n pakkie voor ons voordeur afgelewer. Daar was ‘n 

hemp in, jou stiefpa se hemp. 

2. FRANCOIS : (FILTER) En dis ‘n krisis. Hoekom? 

3. TRUDIE : Want dis die hemp wat hy aangehad het toe ek... (FLUISTER) hom 

met die mes gesteek het. 

4. FRANCOIS : (FILTER) Hoe seker is ma? 

5. TRUDIE : Doodseker. Die hemp is vol bloed en daar is ‘n gat waar die mes 

deur gesteek het. 

6. FRANCOIS : (FILTER) Maar dit kan nie wees nie. Ma was nog die heeltyd by die 

huis en die vrieskas is mos gesluit. Ek kan nie dink hoe iemand 

ongesiens sou kon inkom en sy hemp kon uittrek nie. Is ma seker die 

oom het nie meer sy hemp aan nie? Het ma dit met ma se eie oë 

gesien? 

7. TRUDIE : Wel, nee. Ek kan nie nou in die vrieskas kyk nie want Lydia is daar. 

Gepraat van haar. Sy het die hemp gesien en sy is histeries. Sy is 

oortuig jou stiefpa is ontvoer en dat iemand vir ons ‘n boodskap 

probeer stuur. 

8. FRANCOIS : (FILTER) Daarmee stem ek saam, ek meen, dat dit ‘n boodskap is. 

Iemand wil vir ons sê dat hulle weet wat ons gedoen het. Wie ook al 

agter dit sit, soek iets, en ek het ‘n gevoel ons gaan binnekort uitvind 

wat. 

9. TRUDIE : Dit kan net Tannie Mariaan wees. Sy was van die begin af heeltemal 

te behep met ons doen en late. 
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1. FRANCOIS : (FILTER) Ek stem saam. Na sy gisteraand oor die muur geloer het, 

het sy natuurlik twee en twee bymekaargesit. 

2. TRUDIE : Ek weet net nie hoe het sy die vrieskas oopgekry nie. Ek het die 

sleutel in my handsak gesit na ek hom gesluit het. Hoe sou sy 

geweet het daarvan? 

3. FRANCOIS : (FILTER) Gaan kyk of die sleutel nog daar is. Vir al wat ma weet, is 

die vrieskas nie eens meer gesluit nie. 

4. TRUDIE : O vrek! Ek kyk gou in my handsak. 

BYK  : PAPIERE WAT RITSEL ONDER DIALOOG. 

5. TRUDIE : Waar is dit tog? 

BYK  : SLEUTELS WAT KLINGEL. 

6. TRUDIE : Aha! Ek het dit. Ek stap gou kombuis toe. (FLUISTER) Gelukkig is 

Lydia nou in ‘n ander vertrek, so ek kan gou gaan loer. Goed, die 

vrieskas is nog gesluit. Ek sluit gou oop... (SNAK GESKOK NA 

ASEM). Nee, dit kan nie wees nie. 

7. FRANCOIS : (FILTER) Wat is dit ma? Is sy hemp uitgetrek? 

8. TRUDIE : (FLUISTER HISTERIES) Erger. Hy is nie hier nie. 

9. FRANCOIS : (FILTER) Hoe bedoel ma hy is nie daar nie? 

10. TRUDIE : Hy is weg. Daar is net vleis in die vrieskas. 

11. FRANCOIS : (FILTER) Hoe is dit moontlik? 

12. TRUDIE : Ek weet nie, maar iemand is besig om ‘n siek speletjie met ons te 

speel. 

13. FRANCOIS : (FILTER) As dit Tannie Mariaan is, het sy beslis iemand wat haar 

help. Sy sou hom nooit alleen uit die vrieskas gekry het nie. 
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1. TRUDIE : Wat gaan ons doen? 

2. FRANCOIS : (FILTER) Ons kan niks doen nie. Ten minste hoef ons nou nie meer 

te stres oor hoe ons van die lyk gaan ontslae raak nie. 

3. TRUDIE : Ek sou veel eerder daaroor wou stres as oor iemand wat fort is met 

die lyk. Hierdie is veel erger. Wie ook al hom het, kan nou doen met 

ons net wat hulle wil. 

4. FRANCOIS : (FILTER) Moenie dinge vooruit loop nie. Dalk is dit iemand wat ons 

probeer help. Ons het ‘n lyk gehad om van ontslae te raak, en nou is 

ons ontslae van hom. 

5. TRUDIE : Ja, tot die persone wat hom gevat het besluit om hom iewers te plant 

waar die polisie hom kan kry. 

6. FRANCOIS : (FILTER) Sal dit regtig so erg wees as die polisie hom kry? Niemand 

kan bewys ma het iets te doen gehad met sy dood nie. 

7. TRUDIE : Seker nie. Dis net... hulle verdink altyd eerste die vrou. En nou sit ek 

nog boonop met ‘n bebloede hemp ook. Ek beter so gou moontlik 

ontslae raak daarvan. 

8. FRANCOIS : (FILTER) Wag bietjie, wat as ons Lydia se teorie gebruik. Ons vertel 

die hele storie van hoe hy weg is kroeg toe saam met sy vriend. Na 

hy vir ‘n dag lank weg was, kom die pakkie met die hemp toe by ma 

aan. 

9. TRUDIE : Ek skat dit kan seker werk. 

10. FRANCOIS : (FILTER) Ekskuus, ek moet gaan. Ons praat vanaand verder. Moet 

vir eers niks doen nie. Kom ons kry ons storie eers mooi 

agtermekaar, dan besluit ons hoe om dinge te hanteer. 
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1. TRUDIE : Nou goed. Ek sê vir eers vir Lydia dat Oom Wynand nie sy sel 

antwoord nie. 

2. FRANCOIS : (FILTER) Ja, laat sy maar vir eers dink dit was ‘n prank. 

3. TRUDIE : Goed, sien jou dan vanaand. 

4. FRANCOIS : Baai Ma. 

BYK  : MUSIEK OP EN DOOF NA MIDDAG IN TRUDIE SE TUIN. VOËLS 

SING IN AGTERGROND. 

5. MARIAAN : Sjoe, maar dit lyk of ‘n orkaan julle agterplaas getref het. 

6. TRUDIE : Ja, ek skat Francois het so bietjie meegevoer geraak. Hier is die 

gras. Soek jy alles? 

7. MARIAAN : Kom ons kyk maar hoeveel pas op die kruiwa. 

BYK  : GRAS WORD OP KRUIWA GELAAI.  

8. TRUD./MAR. : (KREUN SOOS HULLE GRAS OP KRUIWA LAAI) 

9. MARIAAN : Sit daardie stuk heel bo. Goed. Dis dalk genoeg vir eers. Ek gaan nie 

die kruiwa gelig kry as ons nog opsit nie. 

10. TRUDIE : Goed. As jy later sien jy kort nog, kan jy altyd weer kom haal. 

11. MARIAAN : So, gaan daardie diep gat nou ‘n bedding word? 

12. TRUDIE : E… ons het gedink om eers ‘n komposgat te maak, dan later ‘n 

bedding bo-op dit. 

13. MARIAAN : Ek sien. En die hoop grond? Gaan jy iets daarmee doen? 

14. TRUDIE : Ek weet nog nie. Soek jy daarvan vir jou tuin? 

15. MARIAAN : My liewe land! Is dit ‘n mes wat daar uitsteek? 

16. TRUDIE : Waar? 

17. MARIAAN : Daar in die middel van die grondhoop? 
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1. TRUDIE : Dit lyk nogal so. (BEWEEG EFFE WEG) Wag, laat ek gaan kyk. 

BYK  : KORT POUSE. 

2. TRUDIE : Ja, sowaar. (BEWEEG VAN EFFE WEG ‘N BIETJIE NADER) 

Francois het dit seker daar gesit. Hy het gisteraand ‘n appel geëet 

terwyl ons hier besig was. 

3. MARIAAN : Dis darem ‘n groot mes om ‘n appel mee te sny. 

4. TRUDIE : (BEWEEG TOT OP MIK) Ag, jy weet mos hoe is mans. Altyd vreeslik 

onprakties as dit by kombuisgoeters kom. 

5. MARIAAN : Hoekom lyk dit vir my of daar bloed op die lem is? Ek hoop nie 

Francois het homself raak gesny nie. 

6. TRUDIE : Nee, hy het nie. Dis seker net modder. 

7. MARIAAN : Is jy oukei? Jy lyk of jy ‘n spook gesien het. Moenie worry nie, ek is 

seker die mes sal skoon kom. 

8. TRUDIE : Ek weet, ek is maar net vies vir Francois omdat hy my goed so laat 

rondlê. 

9. MARIAAN : Nou ja, laat ek gaan. Ek het gras om te plant. Ek sal later die res kom 

haal en dalk ‘n kruiwa of twee van die grond ook. 

10. TRUDIE : Dis reg so. 

BYK  : MUSIEK OP EN DOOF NA AAND IN TRUDIE SE KOMBUIS. 

11. TRUDIE : Sê tog vir my jy het gisteraand ’n mes daar buite in die hoop grond 

ingedruk. 

12. FRANCOIS : ‘n Mes? 

13. TRUDIE : Ja, en ek is bevrees, nie enige mes nie. 

14. FRANCOIS : Ek is nou glad nie met ma nie. 
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1. TRUDIE : Tannie Mariaan het vanmiddag die gras kom haal, toe sien sy ‘n 

mes, sommer so in die grondhoop ingedruk. Ek het amper ‘n 

hartaanval gekry. Dit was die einste mes waarmee ek jou stiefpa 

gesteek het. 

2. FRANCOIS : Ek het hom nie daar gesit nie. Om die waarheid te sê, ek weet glad 

nie wat van die mes geword het nie. 

3. TRUDIE : Sover ek kan onthou het ek hom gewas en in die laai gesit, net na jy 

weg is daardie oggend. 

4. FRANCOIS : Dan weet ek sowaar nie hoe hy daar gekom het nie. Dit moet 

dieselfde persoon wees wat die lyk gesteel het. 

5. TRUDIE : Wat ek nie kan verstaan nie, is dat die mes weer vol bloed was. 

6. FRANCOIS : Sowaar? 

7. TRUDIE : Wie ook al die lyk gesteel het, is beslis nie aan ons kant nie. 

BYK  : GEDEMPTE KLANK VAN SELFOON WAT LUI ONDER DIALOOG. 

8. FRANCOIS : Ma se foon lui. 

9. TRUDIE : Dis nie myne nie. 

10. FRANCOIS : Wel, dis ook nie myne nie. 

11. TRUDIE : Dalk het Lydia haar foon hier vergeet. 

12. FRANCOIS : Klink Oom Wynand se ring tone nie so nie? 

13. TRUDIE : O vrek! Ja. 

14. FRANCOIS : Ek is nou nie snaaks nie, maar dit klink of dit uit die dak kom. 

15. TRUDIE : Wag, bly stil dat ek kan luister. 

BYK  : GEDEMPTE GELUI VAN SELFOON UIT. 
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1. TRUDIE : Dalk is dit in een van die boonste kaste. Kyk bietjie daar by die 

koppies. 

BYK  : KASDEUR KRAAK MET OOPMAAK. 

2. FRANCOIS : Nee, hier is niks. Ek sweer, daai selfoon is hier iewers in die plafon. 

3. TRUDIE :  Hoe op aarde sou hy daar beland het? 

BYK  : GEDEMPTE KLANK VAN SELFOON WAT LUI ONDER DIALOOG. 

4. FRANCOIS : Daar is dit weer! 

5. TRUDIE : Shhhhh. 

6. FRANCOIS : (FLUISTER) Dis sowaar in die dak.  

7. TRUDIE : Na die storie met die hemp en die mes sal niks my verbaas nie. Dink 

jy dis jou stiefpa se foon? 

8. FRANCOIS : Enige iets is seker moontlik. (BEWEEG WEG) Ek gaan haal gou ‘n 

leer. 

9. TRUDIE : (AAN HAARSELF) Gaan hierdie dag nooit einde kry nie? 

BYK  : GELUI VAN SELFOON UIT. 

10. TRUDIE : (PROJEKTEER) Daar het dit nou weer opgehou! 

11. FRANCOIS : (BEWEEG VAN WEG TOT EFFE WEG) Wel, ek gaan nie rus tot ek 

daai foon kry nie. (BEWEEG TOT OP MIK) Hou vas die leer dat ek 

by die plafon se luik kan inklim. 

12. TRUDIE : Wag, jy gaan seker ‘n flits nodig kry. 

13. FRANCOIS : Ek gebruik sommer my selfoon s’n. 

BYK  : FRANCOIS SE VOETSTAPPE OP DIE LEER SE TRAPPIES. 

14. FRANCOIS : (EFFE WEG. KREUN) So ja. Laat ek sien. 
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BYK  : SELFOON LUI GEDEMP MAAR EFFENS HARDER AS VAN TE 

VORE ONDER DIALOOG. 

1. FRANCOIS : Wag, ek sien hom. As ek bietjie rek kan ek hom bykom. 

2. TRUDIE : Versigtig Francois. Moenie val nie. 

3. FRANCOIS : Ek het hom. 

BYK  : FRANCOIS SE VOETSTAPPE SOOS HY AFKLIM MET LEER 

ONDER DIALOOG. 

4. FRANCOIS : Kom ons hoor wie dit is. (BEWEEG TOT OP MIK) Hallo. 

5. LEONIE : (FILTER) Hallo Francois. Ek is beïndruk dat jy die foon so gou gekry 

het. 

6. FRANCOIS : Wie is dit wat praat? 

7. LEONIE : (FILTER) Ek is julle grootste vriend of vyand. Hang net af van julle 

samewerking van hier af vorentoe. 

8. FRANCOIS : Wat soek jy? 

9. LEONIE : (FILTER) Bietjie dankbaarheid vir ‘n begin. Jy en jou ma het so 

gesukkel om van die lyk ontslae te raak, toe dog ek, ek verwyder 

hom vir eers uit julle lewens. 

10. FRANCOIS : (ONSEKER) Oukei… Dankie daarvoor. 

11. LEONIE : (FILTER) Mooi so, jy ken jou plek. Ongelukkig is ‘n eenvoudige 

dankie nie heeltemal genoeg nie. Ek gaan kontant benodig. 

12. FRANCOIS : Ons het jou nie gevra om te doen wat jy gedoen het nie, so jammer, 

ek gaan ongelukkig moet nee sê. 

13. TRUDIE : (FLUISTER) Wie is dit? 
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1. LEONIE : (FILTER) Dis nie ‘n versoek nie. Kry my oor ‘n uur by Joe’s 

Roadhouse met vyf duisend rand, anders verskyn Wynand se lyk 

dalk net op ‘n plek wat nie voordelig vir julle gaan wees nie. 

2. FRANCOIS : As ek vir jou gee wat jy wil hê, hoe weet ek jy gaan nie later nog eise 

stel nie? 

3. LEONIE : (FILTER) Vyf duisend rand is niks. Natuurlik gaan ek nog eise stel. 

Vir nou moet jy net probeer sorg dat Wynand se lyk bly waar hy is. 

Maak seker jy kom alleen. 

4. FRANCOIS : Wag, ek het nie soveel geld… 

BYK  : BESETTOON OP FILTER. 

5. FRANCOIS : Vermetelde vroumens! Sy het my afgesny! 

6. TRUDIE : Wie was dit? Kan jy die nommer sien waarvan af sy gebel het? 

7. FRANCOIS : Nee, dit wys private number. Dit was een of ander vrou. Sy soek vyf 

duisend rand anders gaan sy Wynand se lyk laat verskyn. 

8. TRUDIE : Sy is van haar sinne beroof! Vandag is dit vyf duisend, môre is dit 

tien. 

9. FRANCOIS : Ek weet, en sy soek dit oor ‘n uur. Sy wil hê ek moet die geld na 

Joe’s Roadhouse toe vat, alleen. Dit gee ons nie juis tyd om met ‘n 

meesterplan vorendag te kom nie.  

10. TRUDIE : Jy is reg. Goed. Daar is ongeveer twee duisend rand in die kluis. My 

kaart se limiet is ook twee duisend. Sal jy ‘n duisend rand op jou 

kaart kan trek? Ek sal jou natuurlik terugbetaal. 

11. FRANCOIS : Ja, ek kan. So, gaan ons dan maar tog ingee? 
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1. TRUDIE : Ons het nie juis ‘n keuse nie. Ons gee die geld en dan laat ons haar 

goed verstaan, hierdie is die laaste. 

2. FRANCOIS : Ek weet darem nie. Dalk moet ek haar eers ontmoet sonder die geld 

en kyk met wie presies ons hier te doen het. 

3. TRUDIE : Nee, as hierdie mense hul dreigemente uitvoer, is dit tronk toe met 

beide van ons. Ons kan nie anders as om saam te speel nie. 

4. FRANCOIS : Dan beter ek gaan. Ek weet dis ‘n fout, maar ek het ook nie enige 

beter idees nie. Gee ma se kaart en die kluis se sleutel. 

BYK  : DRAMATIESE MUSIEKBRUG OP EN DOOF NA LAATNAG IN 

TRUDIE SE SITKAMER. 

5. TRUDIE : (AAN HAARSELF) Hoe lank nog? Ek gaan ‘n senuwee-ineenstorting 

kry. Ek moes hom nooit alleen laat gaan het nie. 

BYK  : DEUR WAT HARD TOESLAAN. 

6. TRUDIE : (ANGSTIG) Francois, is dit jy? 

BYK  : KASDEUR WAT KRAAK. 

7. TRUDIE : (GIL) 

8. WYNAND : (EFFE WEG) Hallo Trudie. 

9. TRUDIE : (VERSKRIK) Wynand? Dit kan nie wees nie. 

10. WYNAND : (BEWEEG TOT OP MIK) Ai Trudie, is dit nou die manier om jou 

geliefde man te groet? 

11. TRUDIE : Jy is veronderstel om dood te wees. 

12. WYNAND : In jou drome dalk. 

13. TRUDIE : Nee, dit kan nie wees nie. Ek is sekerlik besig om mal te word. 
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1. WYNAND : Jy is lankal mal my skat. Jy het my immers met ‘n mes gesteek en 

lewendig in die vrieskas gegooi. 

2. TRUDIE : Ek het gedink jy was dood. Na ek jou gesteek het, het jy geval. Jou 

kop het die rand van die lessenaar getref. Toe jy so stil lê, het ek 

maar aangeneem… 

3. WYNAND : Wel, jy het verkeerd aangeneem. Jammer om jou teleur te stel, maar 

ek was toe al die tyd net bewusteloos. Kan jy jou indink hoe ek 

gevoel het toe ek ontwaak in ‘n koue donker vrieskas? Om nie eers 

te praat van die ondenkbare pyn waarin ek was nie. 

4. TRUDIE : Ek is jammer, maar ek het nie ‘n keuse gehad nie. Jy was besig om 

jou rewolwer uit die kluis te haal, en ek het ek geweet, dis ek of jy. 

5. WYNAND : Jou klein feeks! Weet jy deur watter hel ek is? Dankie tog jy was so 

onnosel dat jy my met selfoon en al in die vrieskas gesit het. Ek kon 

ten minste bel vir hulp. 

6. TRUDIE : So, waar was jy al die tyd? 

7. WYNAND : In die hospitaal natuurlik. Jy het my nogal ernstig gewond. Om die 

waarheid te sê, ek is nog nie ontslaan nie. Ek moet netnou weer 

teruggaan. 

8. TRUDIE : Wil jy hê ek moet jou terugvat hospitaal toe? 

9. WYNAND : Moenie laf wees nie. Ek het gedink ons kan bietjie kwaliteit tyd saam 

deurbring met die wat Francois nie nou hier is nie. 

10. TRUDIE : Dit was jy! Die telefoonoproep, die hemp, die mes. 
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1. WYNAND : Natuurlik was dit ek, of indirek kan jy maar sê. Ek sou niks daarvan 

kon doen sonder my liefste Leonie nie. Dit was haar idee om 

Francois weg te lok. 

2. TRUDIE : Leonie? Soos in Leonie wat saam met jou gewerk het? 

3. WYNAND : Einste. Dis darem nou vir jou ‘n agter mekaar vrou daai. Sy het my 

uit die vrieskas gered, my hospitaal toe gevat. 

4. TRUDIE : Ek verstaan nie. Die vrieskas was dan gesluit. 

5. WYNAND : Jy weet die kameras wat ek opgesit het in die kombuis en 

televisiekamer? 

6. TRUDIE : Jy het gesê hulle werk nie. 

7. WYNAND : Ja wel, hulle werk toe al die tyd. Te danke aan die kameras en my 

selfoon, kon ek sien waar jy die sleutel gebêre het. 

8. TRUDIE : Ek dog die kameras was vir sekuriteit. Hoekom kry ek nou die gevoel 

dit was eintlik al die tyd daar om my dop te hou? 

9. WYNAND : Ek moes seker maak jy gedra jou nie soos ‘n klein slet terwyl ek werk 

nie. 

10. TRUDIE : Klink my die enigste slet in die verhaal is Leonie. Ek neem aan julle 

het ‘n verhouding. 

11. WYNAND : Tel jou woorde! Sy is tienmaal die vrou wat jy is! 

12. TRUDIE : Besef sy nie watter monster jy is nie? 

13. WYNAND : Jy het probeer om my koelbloedig te vermoor! Die enigste monster 

hier is jy! 

14. TRUDIE : Nou goed. Ek is ‘n monster. Sal jy my nou uiteindelik die egskeiding 

gee waarvoor ek so lank al wag. 
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1. WYNAND : Natuurlik nie. Ek het ander planne vir jou. 

2. TRUDIE : Wat bedoel jy? 

3. WYNAND : (LAG SADISTIES) Jy sal nou sien. Kom. 

4. TRUDIE : Eina Wynand! Jy maak my seer. 

5. WYNAND : Kom! 

6. TRUDIE : Waarheen gaan ons? 

7. WYNAND : Buitentoe. Ek wil jou iets wys. 

BYK  : KRIEKE RAAS IN AGTERGROND. VOETSTAPPE OP GRUIS. 

8. WYNAND : Ta da! My geskenk aan jou. So, wat dink jy? 

9. TRUDIE : Dis ‘n kis. 

10. WYNAND : (VERMAKERIG) ‘n Doodskis ja. Joune. Ek het gedink aangesien jy 

en Francois so fluks was om ‘n graf te grou, moet ons ‘n plan maak 

om dit te benut. 

11. TRUDIE : Dis nie ‘n graf nie. Dis ‘n gat vir kompos. As jy in die hospitaal was, 

hoe het jy in elk geval geweet daarvan? 

12. WYNAND : Nuus het mos ‘n manier om soos ‘n veldbrand te versprei. Jy sien, 

ons grootbek buurvrou Mariaan is per toeval ‘n goeie vriendin van 

Leonie. Toe ek te hore kom van die reuse gat wat julle gegrou het, 

kon ek myself nie keer nie. Ek moes kom kyk. 

13. TRUDIE : So, daar sien jy nou self. Dis ‘n komposgat. 

14. WYNAND : Ek gee nie om wat dit is nie. Dis ‘n gat, groot genoeg vir ‘n kis. Dis al 

wat saak maak. So, nou is dit tyd vir jou laaste wens. 

15. TRUDIE : Wat bedoel jy? 

16. WYNAND : Wil jy dood, halfdood of lewendig begrawe word? 
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1. TRUDIE : Asseblief Wynand. Ek weet wat ek aan jou gedoen het was erg... 

2. WYNAND : Shut up jou goed-vir-niks flerrie! Klim in die kis! 

3. TRUDIE : Nee! 

BYK  : VINNIGE VOETVAL OOR GRUIS. 

4. WYNAND : Kom terug of ek maak jou vrek! 

BYK  : GEWEERSKOOT WORD AFGEVUUR. 

5. TRUDIE : (EFFE WEG. SKREE EN HUIL HISTERIES) 

6. WYNAND : Ek het jou gewaarsku, maar jy luister nie. Gelukkig het ek jou net in 

die been getref het. Gaan jy self terugkom, of moet ek jou aan jou 

hare hiernatoe sleep. 

7. TRUDIE : (HUILEND) Asseblief Wynand, wees my genadig. 

8. WYNAND : So genadig soos jy my was twee aande terug? Kom terug of ek skiet 

jou weer. Die volgende skoot gaan ek hoër mik. 

9. TRUDIE : (HUILEND) Ek kan nie loop nie. My been. 

10. WYNAND : My magtie vroumens! (BEWEEG EFFE WEG) Jy soek mos nou vir 

my! 

11. TRUDIE : Nee! Asseblief Wynand. (BEWEEG VAN EFFE WEG ‘N BIETJIE 

NADER TERWYL SY AANHOUDEND SKREE) 

12. WYNAND : Ek sê nog net eenkeer. (BEWEEG TOT OP MIK) Klim in die kis! 

13. TRUDIE : (BEWEEG TOT OP MIK. SNIKKEND) Goed… Ek probeer. (KREUN 

EN STEUN) 

14. WYNAND : Jy’s in! Bravo! Bravo! Jy het vir ‘n slag iets in jou lewe reggekry. So, 

enige laaste woorde? 

15. TRUDIE : Asseblief Wynand. Moenie dit doen nie. 
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1. MARIAAN : Vat so! 

BYK  : HARDE SLAG SOOS MARIAAN WYNAND MET GRAAF SLAAN. 

2. TRUDIE : Mariaan… 

3. MARIAAN : Is jy oukei Trudie? 

4. TRUDIE : Ek sal leef. Wynand het my in die been geskiet. Na die hou wat jy 

hom sopas met die graaf gegee het, glo ek hy is slegter af. 

5. MARIAAN : Kom ek help jou uit die kis voor hy bykom. 

6. TRUDIE : (KREUN) Hoe het jy geweet ek is in die moeilikheid? 

7. MARIAAN : Ek het julle gehoor argumenteer. Toe ek oor die muur loer, sien ek 

hy het ‘n rewolwer. Ek wou eers die polisie bel, maar ek het besef 

daar is nie tyd nie. 

8. TRUDIE : Jy het my lewe gered. Hoe sal ek jou ooit kan bedank? 

9. MARIAAN : Dis niks. Jy het vir my gras gegee, so dis die minste wat ek vir jou 

kon doen. 

10. TRUDIE : (BARS UIT VAN DIE LAG) Dis een manier om daarna te kyk. (LAG 

VERDER HISTERIES EN BEGIN DAN TE HUIL). 

11. MARIAAN : Trudie, ek dink hy is dood. 

12. TRUDIE : Kan nie wees nie. Glo my, hy is ‘n kanniedood. 

13. MARIAAN : Nee, sowaar. Daar is geen pols nie. 

14. TRUDIE : Wat stel jy voor doen ons? Wil jy die polisie bel? 

15. MARIAAN : Ons kan… alhoewel… Ons het nou ‘n graf, ‘n kis, en ‘n lyk. 

16. TRUDIE : Dis presies wat ek gedink het. 

17. MARIAAN : Wat van jou been? Gaan jy kan uithou vir ‘n ruk? 
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1. TRUDIE : Ek was vir twintig jaar geslaan, gestamp en geskop. Hierdie is niks. 

Laat ek net gou ‘n verband gaan kry om die bloeding te stop, dan 

spring ons aan die werk. 

2. MARIAAN : Hy is nogal groot. Dink jy ons sal hom in die kis getel kry? 

3. TRUDIE : Ek twyfel. Wag, ek moet in elk geval vir Francois bel. Hy sal ons kan 

help. 

BYK  : DRAMATIESE MUSIEKBRUG OP EN DOOF NA MIDDAG IN 

TRUDIE SE SITKAMER. 

4. FRANCOIS : So, hoe voel ma se been? 

5. TRUDIE : Goed. Dit pyn nie meer so erg nie. Dankie tog die koeël is regdeur en 

dat dit nie nodig was om dokter toe te gaan nie. 

6. FRANCOIS : En ma sê als het goed afgeloop by die polisiestasie? 

7. TRUDIE : Ja wat. Ek het gehou by ons storie dat hy drie aande terug gaan 

drink het saam met sy vriend Gavin, en nooit huis toe gekom het nie. 

8. FRANCOIS : Het ma iets gesê van die hemp? 

9. TRUDIE : Ek moes aangesien Lydia weet daarvan. 

10. FRANCOIS : Hopelik lei dit hulle heeltemal op ‘n dwaalspoor. Ek dink in elk geval 

dit versterk net ma se saak. 

11. TRUDIE : Ek hoop so. 

12. FRANCOIS : Kon Tannie Mariaan toe enige iets uitvind by die Leonie vrou? 

13. TRUDIE : Ja, en dit lyk darem of dinge in ons guns gaan tel. Jou stiefpa het 

blykbaar by die hospitaal gesê dat ‘n vriend hom per ongeluk met ‘n 

mes in die rug gesteek het. 

14. FRANCOIS : Dis belaglik. Dink ma hulle het hom geglo? 
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1. TRUDIE : Ek weet nie. Solank niemand weet dit was ek wat hom gesteek het 

nie. 

2. FRANCOIS : Ek wonder hoekom het hy gelieg oor die meswond? 

3. TRUDIE : Ek skat hy wou nie die polisie betrek nie omdat hy eerder self met my 

wou afreken. Wat nog beter is, is dat hy nooit ontslaan is uit die 

hospitaal nie. Hy het net pad gevat en al sy besittings, insluitende sy 

selfoon by die hospitaal gelos. Die plan was natuurlik om later terug 

te keer. 

4. FRANCOIS : Ek dog die foon wat ons in die dak gekry het was syne? 

5. TRUDIE : Toe nie. Dit het maar net soos sy selfoon gelui. Omdat hy van plan 

was om my te vermoor, wou hy nie sy eie selfoon naby die 

moordtoneel gehad het nie. 

6. FRANCOIS : So, dit is waarom hy sy foon by die hospitaal gelos het. Nou wonder 

ek, wie se selfoon het ons uit die dak gehaal? 

7. TRUDIE : (LAGGEND) Dit was myne. 'n Stokou een wat ek lankal nie meer 

gebruik nie. Ek het dit nie dadelik herken nie omdat hy die cover 

afgehaal het. 

8. FRANCOIS : Wil jy nou meer. So, wat van die Leonie vrou. Wat as sy praat? 

9. TRUDIE : Volgens Tannie Mariaan is sy te bang om polisie toe te gaan. Ek 

meen, wat sal sy vir hulle sê? Haar minnaar het verdwyn, na hy 

homself uit die hospitaal ontslaan het om sy vrou te gaan vermoor? 

10. FRANCOIS : Dis ook nie asof sy ooit sal weet wat het werklik van hom geword nie. 

Wat van Tannie Mariaan? Dink ma sy sal ons geheim kan hou? 

11. TRUDIE : Ek glo so. Sy is immers net so skuldig soos ons. 
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1. FRANCOIS : So, ek skat ma het ‘n friend for life gemaak? 

2. TRUDIE : Ek skat so. Jy weet, ek was nooit vreeslik gaande oor Tannie 

Mariaan nie, maar na sy my lewe gered het… Ek sou sê sy het baie 

vinnig op my gegroei. Ek glo as twee mense is waardeur ons is, is jy 

vriende vir altyd. 

3. FRANCOIS : Ma se nuwe tuin lyk mooi. 

4. TRUDIE : Wat kan ek sê? Dis alles Tannie Mariaan se handewerk. Met my 

been was ek nie regtig in staat tot veel nie. 

5. FRANCOIS : Tuinmaak was nog altyd haar ding. G’n wonder sy was so obsessief 

met die grond en gras wat ons uitgespit het nie. 

6. TRUDIE : Wie sou ooit kon dink dat ‘n klomp gras my lewe sou red. 

7. FRANCOIS : (LAGGEND) Wie sou kon dink, ja. 


