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Kreatiwiteit het in die grendeltydperk gedy.

Nuwe skryftalent is ontgin en die bekendstelling van hierdie bundel lewer bewys 

van ons jeug se aanpasbaarheid en dat die skepping van nuwe karakters en 

stories nooit sal opdroog nie.

Deelnemers is vanjaar, meer as ooit tevore, uitgedaag om die liefde vir toneel te 

bevorder deur slegs nuutgeskrewe monoloë binne ’n voorgeskrewe tema-wolk 

(huis, isolasie, ingeperk, staties, alleen) in te skryf. 

Daar was dus geen kortpaaie tydens vanjaar se kompetisie deur reeds 

bestaande werk af te stof en nuwe lewe in te blaas nie. Die ATKV wou die grense 

met sy toneelkompetisie verskuif deur in ’n tyd van inperking nuut te skep.

Die skryf van nuwe tekste as voorvereiste het nuwe stemme na die voorgrond 

gebring wat nie geïgnoreer kan word nie. 

Dit gaan nou stories in die volksmond word wat vlerke kry en die eiendom van 

ander ook word.

Hierdie digitale bundel bestaan uit die toptekste (wat ’n goue [80-89%] of cum 

laude- [90 – 100%] toekenning ontvang het. 

Die ATKV is besonders trots op die skrywers en die 223 deelnemers aan vanjaar se 

ATKV-Tienertoneelkompetisie.

Ons opregte dank aan al die skrywers wie se werk in hierdie bundel gepubliseer 

word. Dankie vir jul onbaatsugtige gesindheid teenoor die ATKV en dat julle dit 

moontlik maak vir ons om jul talent te vier en te deel met elke liefhebber van die 

Afrikaanse taal.

Die inhoud van tekste tydens in hierdie bundel is nie verteenwoordigend van 

die ATKV of borge se opinies of oortuigings nie. 
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(Meisie sit en kyk ’n paar keer na die kamera, vies. Elke keer voordat sy wil 

begin praat, kan jy sien sy probeer eers kalm raak.) 

Oukei, so ek is vies, om die waarheid te sê, ek is eindelik bef**. Vies, kom 

ons hou dit maar by vies. Eintlik dink ek hierdie hele ding is my ouma se 

skuld. Ek dink dit is waarom my ma met my pa getrou het, uit donnerse 

spiteful-geit. En dit bring my eindelik by die rede waarom dit eintlik my 

ouma se skuld is (Weer vies.): As daar een ding is wat my ma ernstig opge-

vat het, was dit my ouma se siening oor “bou aan die Afrikaner-volk”. Dis 

nou hoe ek hier sit met vier boeties. Ja, vier! Daar’s die eersgeborene, Jo-

hannes Christophel Gerhardus, familiename, of soos ons hom noem, Johny. 

Johny werk saam met Pa by sy garage, is 35 en bly nog in die huis. Hy lyk 

soos die meeste Afrikaners sy ouderdom wat lief is vir bier – ’n pens groter 

as die hoeveelheid child support wat hy vir sy drie eksvrouens moet betaal. 

Johny pla my nie so baie nie, hy gaan werk, kom huis toe, val op die bank 

en dan beset hy net die remote, kyk na Geordie Shore en lewer vieslike 

kommentaar oor die meisies se tiete. 

Die tweede toevoeging tot ons “nasiebou” is Willem, ek kan Willem nie 

verdra nie. Hy is 28, hy bly by sy girl. Hy sê hy speel net, maar hy is ’n 

flippen boelie, stamp mens rond, knyp mens. Die juffrou met die perfekte 
haartjies by die skool het my nou die dag eenkant toe geroep en gesê ek 
moet praat as daar iets is wat pla. Ek het vir haar gesê my ma bliksem ons 

almal, tot my pa. Sy was geskok en nou het ek volgende week ’n afspraak 

by die skoolsielkundige. Maar ek wil nie eintlik oor Willem praat nie ... 

(Kyk op horlosie.) Willem is ’n vark. 

Dan is daar Kobus ... Awe, ouens, dis jou boy Kobus hier op my YouTube 

channel, ek sien ons trek op 11 followers, lekker vir double digits ... Nom-

mer 11, hierdie is vir jou. Vandag gaan ek nie vir julle ’n stunt doen nie, 

vandag wil ek ’n bietjie ’n shout-out gee vir my girl. 

(Lize) Hy is 25 en sy girl is 16. 

(Kobus) Babes, dankie dat jy my vergewe het, sweet cakes. Nou girl, ek 

weet ek moes haar nie soen nie, en sy’s eintlik nie so hot nie, oukei, sy’s 

eindelik hot, maar met haar lazy eye beat jy haar. So yes, dankie dat jy my 
vergewe het. Volgende week is ons terug by skate park stunts en @_fort-

night4life ek gaan jou op donner as jy weer kak comments het oor my 

stunts, dit maak seer, bra. 

(Lize kyk op haar horlosie.) 20 voor 11, amper alleen. Met vier boeties, ’n 

pa en ’n ma onder een dak, is alleenwees ’n flippen mite. My ma wou baie 
graag ’n dogter hê, dis waarom daar vier boeties was en toe ek. 

Maar as sy ’n dogter wou hê, kon sy maar by Cornelius gestop het. Of Cornelia, soos hy genoem wil word. 

Mmmm ... Is dit waarmee jy uit die huis uit gaan? Ek sê net, dit is so pre-Covid. As daar een ding is wat    
hierdie pandemie vir ons geleer het, is dit om elke dag jou beste te lyk, jy weet nooit wanneer ’n hoesie vir 
jou plattrek nie. 

(Lize sarkasties.) En dit was toe net waar ek op hom hoes. 

(Cornelia) Jou barbaarse buffel. Ek sweer ek is in die hospitaal omgeruil. Ek kannie wag tot ek ’n fashion 

designer word nie. 

(Lize) Cornelius dink hy gaan eendag ’n fashion designer word omdat hy een keer die Baptiste Kerk se     

talentkompetisie gewen het. En sy enigste kompetisie was ’n graad 3-inkleurskets en Oom Jaap se rendition 

van Britney Spears se “Hit Me Baby One More Time”. Ek het hom nou die dag daaraan herinner, toe strip 

hy homself. 

(Cornelius) Weet jy, ek hoef nie hier te staan dat jy my beledig nie. Partykeer wens ek net jy was weg, ek 
wens julle almal was weg. 

(Lize) Ek hoop ook ek was weg. (Kyk op horlosie.) 11 uur. Amper tyd, dankie tog. Alleen ... op my eie,     

niemand nie. Wat het my ma gedink om soveel kinders te hê? Ek wil nooit eendag kinders hê nie, of, ek wou 
nie. (Vat aan maag.) Hoor jy, Willem, ek wil nie, ek wil nie, nee, boetie. 

(Ingetrokke.) Veels geluk, liewe Lize omdat jy verjaar (Klap.) 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... wat bedoel jy ek is nou 
grootboetie? ... omdat jy verjaar, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ... 18. Ek wil nie kinders hê nie, dan sal ek nooit alleen 
wees nie. Ek sal nie hierdie kind hê nie. Willem is ’n vark. 

(Horlosie.) Kwart oor 11 ... Die pille moet nou begin inskop, ek gaan op my bed gaan lê, my oë toemaak, en 

wegraak, en alleen wees, vir altyd. Jammer oor die Afrikanervolk, Ouma. (Sug.) 
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(Jong meisie sit rustig op haar kombuisoppervlak en skink ’n glas wyn, 

voor haar staan ’n bord met pasta, sy loer vir die kamera en knipoog.) 

Cheers! (Sy vat ’n slukkie en sug tevrede) Oukei, so ek is single. Enkel-

lopend. Alleen. Ringloos. ’n Vry voël ... Julle sien, ek is nou op daardie 

awkward ouderdom wat die tannies begin vrae vra, want ek is die enigste 

een van my vriendinne wat nog nie gering is nie. Die meeste se babas is 

al in gr.1 en hier sit ek met my kat, my cabernet sauvignon en ’n pakkie 

Mince Mate sonder mince ... Ek het gedink 2020 is die jaar wat ek ’n 
man gaan plattrek! Nie weer sal ek sonder ’n homp vleis met ’n Harrison 

Ford-kakebeen aan my sy by ’n partytjie opdaag nie! Hierdie jaar sal my 
droomman met ’n blokkiesmaag my voete onder my uitslaan, ek sal almal 

verblind met my 9-karaat-diamantring en my vinger sal permanent met 
Deep Heat vertroetel moet word as gevolg van die geweldige gewig wat ek 

dag ná dag moet rondsleep en toe – toe kom KORONA! Ek moet sê, dit tel 

darem as ’n geldige rede vir my enkellopenheid-status. (Trek haar neus op 

’n plooi en loer oor haar glas wyn.) 

Aaaaa ... Tony ... so lekker om jou weer te sien! Kom, kom kry vir jou 
’n koeksistertjie, of ’n frikkadelletjie ... Oooo, jy moet die Cremora-tert 
probeer, dit is smelt-in-die-mond-ongesond! So Tony, dit bly tog maar vir 

my ’n ou vreemde seuntjie-naampie ... Tony, so sê vir my het jy nou nog 
nie ’n kêrel nie? Is jy nog steeds enkellopend? Wanneer kry jy nou ’n boy-

friend? 

Ag, Susan, ek was mos nou vir 6 maande opgesluit in my huis. Jy weet. 

Lockdown. Dit was ’n bietjie moeilik en ’n geweldige uitdaging, maar ek is 
’n wetsgetroue Suid-Afrikaner! Amandla! Ubuntu en al daai jazz ... Maar 
ek het wel gehoor hulle maak weer die boyfriends oop op Level 1... Saam 

met die sigarette! Sjoe, ek kan nie wag nie! Sodra ons Level 1 bereik, dan 
gaan ek Checkers toe en ek gaan vir my ’n boyfriend kry! Mind you – ek 

dink my kanse is groter om ’n kêrel te kry as ’n pakkie  sigarette ... but let’s 

not even go there. 

Ek is orraait om alleen te wees. Regtig, ek is. Ek meen, ek bel nou die dag 

’n vriendin, jy weet, net om in te loer en te hoor of alles nog oukei is. Ons 
gesprek verloop soos volg: 

(Sy sit ’n sonbril op haar kop.) 

Vriendin! Haaaaai! Hoe gaan dit met jou? Is jy nog orraait, jong? Ai, shame, dit moet terrible wees om so 
alleen op jou eie daar te sit? Jy moet sê as die alleenheid jou vang, dan kom maak jy maar skelm ’n draait-
jie. Siestog, vriendin. Ag, hoor hier, nee, dit gaan goed! Dit gaan so goed! Ek geniet hierdie grendeltydperk 
ongelooflik baie! Ek en André het soveel kwaliteittyd, dit voel amper vir my of ek hom weer van voor af 
leer ken, hierdie is sulke spesiale familietyd. Ag, en Abrie is ’n sweety pie! Dit is amazing om hom so te sien 

ontwikkel in hierdie tyd. Ons bak koekies en ons speel speletjies en hy is net ’n engeltjie! Ekskuus, vriendin 
... hou gou jou rede, hou gou jou rede, wag, ek sit jou op speaker phone, ek het net gou al twee my handjies 
nodig ... hou gou vas... Abrie! Abrietjie! Kom luister gou hierso, Pikkewyn, Mamma wil gou vir jou kossies 
maak ... oe yummy, yummy ... Kan Mamma vir jou ’n eiertjie en ’n toastie maak? (Kinderstem.) NEE! (Sy 

haal haar sonbril af.) 

Oukei ... Nie ’n eiertjie nie? Nou wat van ’n toastie met ’n kasie met tamatiesousies op? NEEEEE! EK 

soek dit nie! Abrie ... Abrietjie, luister gou vir Mamma, jy moet eet! Oukei. So wat van daai lekker hoen-

derballetjies ... hmmmm ... onthou jy nou weer ... hoe het die hoendertjie gemaak, hoe het die hoendertjie 
gemaak? So “koekeloekeloekedoeeeeee!” Lekker hoendertjie! Neeeee! Ek soek nie kos nie! Oukei, luister 

gou vir Mamma, nee, moenie byt nie, moenie my byt nie – ek skiet jou op jou neus, ek skiet vir jou op jou 
neus ... jy is histeries, oukei, ek gaan blaas in jou gesig ... (Blaas hard.) Maak oop jou vuisies! Oukei, haal 
asem en trek jou ruggie reguit. Oukei, Abrie, jy maak Mamma se hartjie baie seer, hoor. Jy maak my hartjie 
seer. Dit is nie lekker om ’n seer hartjie te hê nie ... Oukei, so kom ek sê jou wat – as jy jou eiertjie met jou 
toastie eet, dan maak Mamma vir jou ’n groen melkie ... oe lekker elkie ... moemoemoemoemoe ... weg is 
die trane... Oukei, gaan speel. Ag, sorry vriendin. Dit gaan ’n bietjie woes, Abrietjie is besig om tandjies te 
wissel en nou is hy so cranky. Shamepies. Dit is hoekom ek hom nie te vol suikertjies wil pomp nie. O gatsie 
patatsie ... Vriendin, Abrie is besig om sy blokkies te eet! Neeeee, Pikkewyn! Spoeg gou uit daai blokkies! 

Onthou wat sê Mamma altyd? Lego is om te bou, nie om te kou! Skuus, vriendin, ek moet gaan. Ek bel jou 
weer! Onthou nou as jy alleen raak om te kom kuier, hoor! Enige tyd. Oukei, soentjies! Baai! 

Drie weke later bel ek haar weer, toe klink ons gesprek egter soos volg: 

(Hare is deurmekaar, sonbril weer op, hierdie deel word teen ’n vreeslike hoë spoed gepraat.) 

Vriendin, ek is besig om mal te raak. Ek is mal, van my kop af, hier is ek, daar is my kop. Ek is van my kop 

af. Ek sê vir jou ek gaan dit verloor. Ek gaan André se kop van sy lyf af klap! Hier is André, daar is sy lyf, 
ek gaan sy kop van sy lyf af klap! Ekskuus, hou gou vas. Hou gou vas. (Gil besete.) ABRIE! SPOEG UIT 

DAAI BLOKKIES! EK SWEER AS JY NOG EEN BLOKKIE IN JOU BEKKIE DRUK DAN SLAT EK 

JOU GATJIE SO AAN DIE BRAND DAT JY VIR ’N WEEK NIE OP JOU POTJIE KAN PIEPIE NIE! 

SPOEG UIT! Sorry, vriendin. Hoor my net gou uit. Hoor my uit. Hier is my dag. Ek staan in die oggend op 

dan maak ek brêkfis, dan ontwaak André en kom hang in die kombuis rond, op soek na sy shaker wat hy 

al weer nie uitgespoel het nie en staan en stink in die wasbak en dan gaan draf hy, want André wil mos nou 
die Comrades in 2022 gaan draf. Ag, my hel, man, hy kan skaars om die blok stap nou wil hy gaan draf! Dit 

neem hom 3 uur om 5 keer om die blok te stap! Dan moet ek vir Abrietjie aantrek en ontbyt gee. Dan begin 
ons met sy oefeninge wat sy juffrou vir ons gestuur het. 


