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   TONEEL 1 

Die verhoog is donker. Slegs die blue floods is aan. Louis sit bo-op die boks. Sy bene hang 

voor hom en swaai heen en weer. Hy het oorfone in sy ore. Hy wieg stadig heen en weer. Sy 

oë is toe. Is there anybody out there van Pink Floyd begin speel. Hy is onbewus van die 

gehoor, hy maak sy arms wyd oop en gooi sy kop agtertoe, as hy sy kop weer vorentoe bring 

is sy mond wyd oopgesper asof hy geluidloos gil. Hy staar dood na die gehoor en staan 

stadig regop. Sy oë is vasgenael op die grond voor hom. Hy kyk stadig op na die 

gehoor.Geluid van wind wat waai. 

LOUIS: Het jy al ooit op ‘n hoë gebou gestaan? Ek praat nie van jou huis se dak nie. Ek 

praat van ‘n legit hoë gebou. Een met verdiepings, trappe , railings en balkonne… Het jy? Dit 

is die weirdste gevoel...Jou maag voel soos daai siek gevoel wanneer jy in ‘n hysbak afgaan, 

soos ‘n invisible baksteen wat jy insluk wat in jou maag kom lê. Jy is naar, maar ook nie, 

okay...dit klink nou stupid, jou kop voel naar, dronk, soos na teveel Jägermeister shots, en 

dan sluk jy vinnig ‘n Redbull...Daai kots rush , maar dit is in jou kop en dit vloei deur jou 

are...Jou handpalms sweet, maar jy is te bang om jou hande aan jou broek af te vee, want 

netnou verloor jy jou balans. Jy is uitasem al het jy geen trappe geklim nie. Al die bloed loop 

na jou kop toe, maar jou lyf kry pis koud. Jou wange brand en jou lippe bars, jy lek die 

heeltyd die hoekies van jou mond, want jy kan voel dit wil skeur…jy kan die yster op jou 

tong proe, jy weet nie of jy die binnekant van jou wang stukkend gebyt het nie, jy voel iets 

nat en jellierig in jou keel afgly, maar jou mond bly droog. En die wind… wind waai altyd op 

hoë geboue weet jy? Dit is nou maar een van daai tien dinge van die lewe…Weird dat daar 

nie safety bordjies op hoë geboue is nie –  Jy weet…Shit soos CAUTION STRONG 

WINDS…Vir die ouens na my…En dan begin jy te bewe, like in heavy erg, want jy kry koud 

en terselfde tyd is jy bang en die wind waai... Jy kan die wind hoor. Sy haal asem in jou nek 

en in jou ore.  Jy kan nie jou arms om jou lyf vou nie, want jou arms is jou vlerke – dit hou 

jou regop. Jy kyk af na die straat onder jou. Die mense is so groot soos jou Lego-mannetjies 

waarmee jy gespeel het toe jy vyf was. Onder jou voete lê ‘n hele Lego-city. En jy is hulle 

God. As jy jou voet oor die rant stoot lyk dit of jy die karre plat trap. Want jy is ‘n God. Jou 

vlerke raak lam en kry pins en needles. Iets sê vir jou: “Jy is fokken mal dude! Klim af…!!!” 

Jy trap versigtig agteruit…jy is fokken mal dude…Maar die baksteen in jou maag vloei deur 

jou bloedstroom en hy gaan lê in jou kop.  Jou kop voel skielik swaar, asof hy te groot is vir 

jou lyf. Jy wil hom afruk en dit na onder gooi en al die Lego-mannetjies crush, maar hy is te 

styf vas aan jou lyf en jy weet as jy jou kop kon afpluk sou jy saam vooroor geval het, want 

hy is net te swaar. Jy sit jou voet al nader aan die edge. Fuckit, I am living on the edge…Jy 
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lewe, jy is lewendig want jy voel….Jy kyk vir ‘n laaste keer na jou Lego-city…Want ek is 

God. Ek het vlerke. En ek vlieg. Ek vlieg in my moer in! (hy sprei sy arms oop en trap 

vorentoe) 

(BLACK OUT – Wanneer die ligte aangaan sit Louis kruisbeen op die verhoog, hy is besig op 

sy foon, hy sit sy foon neer en stap na die boks)  

Hulle noem ons die Millenials….Generation Y. (hy vat ‘n kokie en teken ‘n grafiek op die 

boks)  

 

 

 

 

 

 

Heel eerste was daar The Greatest. Ek weet nie wat so great was van hulle nie, want ek het 

nog nooit van hulle gehoor nie, but I guess dit is mense soos Paul Kruger en Jan van 

Riebeeck? Who cares. Dan is daar die Silent Generation. Seker my oupa-hulle, want hy praat 

net as hy vir iemand vra om vir hom die sout en peper aan tafel aan te gee. Die baby boomers 

is my ma-hulle. BBT – Born before technology. Dit is in die tyd voor tv’s so hulle het net 

kinders gemaak. Too much info…Generation X is seker die wat die meeste met ons kan 

relate, shame, hulle is dies wat groot geword het met videos, walkmans en shit soos Egoli en 

Mnet Oopkyk tyd…hulle moes aanpas en leer hoe om ‘n email te send en ‘n Facebook 

account te open - FIFO, maar hulle is moer oud – almal seker in hulle 30’s. En dan – net hier 

is ons – (maak ‘n pyltjie met die kokie)  You are here. Die Millenials.  

Wat jy van ons moet weet – Ons moes dit al gister gehad het. Ons benodig instant 

gratification. Aksie satisfaksie! Die heeltyd. Soos dadelik. Ja, ons was soos okay daarmee om 

‘n movie te gaan uitneem op ‘n Blue-ray dvd toe ons vier was, ‘n family trippie in pa se wa – 

maar nou Live Stream ons als, en as ons nie dit kan stream nie is dit pretty much useless – dit 

is dood vir ons. Ons update gereeld ons personal life, ons tweet, Facebook, Snapchat en 

Insta…En vandat ou mense Facebook uitgefigure het raak dit net lame, nobody cares oor jou 

kleinkind wat kan kruip nie, ons almal het op 12 maande dit gedoen, dit is nie rocket science 
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nie. Ek het my ma en my pa geblock. Nie oor ek dink hulle is way out of their league om op 

Facebook uit te hang nie, maar geezzzz, you are not my friend. Sorry. Block. Julle mag dalk 

dink ons is die mees ongeduldigste, bederfste, most self-obsessed generation ever, maar shit, 

het jy daai awesome fotos van ons Gr.10 toer in Thailand gesien? Come on – like dit, jy weet 

jy wil… 

Ons aandagspan is kort. Moer kort. Niemand het tyd om ‘n hele video op Youtube te kyk nie, 

as hierdie video van ‘n dude wat sy kat se hare skeer of ‘n ou wat ‘n kaktus eet nie my binne 

dertig sekondes gaan laat lag nie, then I am just over it. Swipe, scroll, next…Daai dude wat 

die kaktus geeet het was nogal awesome. 6,547 likes…dit is insane. Die aftermath is nogal 

crazy…I guess you can imagine what happened. What goes in, must come out. Ons kan nie 

fliek kyk sonder om ons Insta, Facebook, Snapchat, whatsapp of gallery te check nie. So ma, 

pa, as julle met ons wil praat het julle vyf, maybe sewe sekondes om tot die punt te kom. 

Onderwysers, shame it must really suck to be you.  

Ons word nie groot nie. Gaan waarskynlik ook nooit groot word nie. I mean, hoeveel ouens 

wat jy ken het weer na Varsity by hulle ma-hulle ingetrek? Dit is duur om te leef. Die ou 

mense kla elke dag: “die land is in sy moer, wat gaan van ons kinders word…” So ek trek 

liewer in ‘n bachelorflat op my ma hulle se erf in, score free rent, die petrolkaart, maybe 

aandete as ek nie Mac Donalds toe gaan nie, uncapped wifi en shit soos dit as wat ek vir 

myself moet sorg. En dit is vir ma en pa ‘n bargain, want hulle bloedjies vlug nie landuit nie 

en hulle kan nog elke kersfees hulle kinders sien.  Ja ons ouers het getrou op 20, maar nie ons 

nie, ons is hier om te leef, te travel en te toer tot ons 30 is, om elke moontlike nuwe app te 

install en uit te toets. Wie gaan my studieskuld betaal? Nie ek nie. Ek het nie eers ‘n werk nie. 

Hallo? Beside, 30 is die nuwe 20. Niemand gaan jou aanstel as jy geen life experience het 

nie. So my gap year is net so bietjie langer – 10 jaar langer.  

Ons almal kan famous raak. 100 jaar terug was dit soos net die Hollywood sterre en groot 

sangers wat kon famous raak, maar nie meer nie. Elke dag word nuwe talent gediscover op 

Youtube, twitter en fuck knows waar jy ookal jouself wil post. And guess what, hier is die 

amazing thing – ons almal is net twee clicks away van stardom. Maar dit laat mens 

dink…hoeveel “fame” is daar regtig out there? Jy het nie meer 15 minutes of fame nie – jy 

het nou 15 seconds.  

Ons het multiple personalities.  Na Facebook stalking, kan dit nogal ‘n moerse let down wees 

om die persoon in person te ontmoet. Dit is hoekom ons twee personas het – die real me en 

die on-line ek. Die on-line ek post elke dag retro-looking fotos van dinge wat cooler lyk as 
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wat dit regtig is (yay Instagram!) Ons skiet shitty comments wat ons 5 minute gevat het om 

uit te dink soos ‘n machinegun….trrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr……But in real life sou ek nie regtig so 

doos gewees het nie. Ek lyk ook nie so sonder ‘n filter nie. En dit suck balls.  

As ons dood gaan, bly ons leef on-line. Dit is nogal nice. As iemand dood gaan bly sy 

Facebook page open – amper soos ‘n digital memorial. Vriende en familie kan op jou wall 

gaan skryf…”mis jou #awesomememories happyb-day ou maat #wishyouwerehere Ek meen 

Facebook het tot sy eie Memorial App. Freaky nê? 

Ons gee minder om oor karre. Yes, that is a fact. Dit is soos nagevors deur die Federal 

Highway Administration. Minder 20-24 jariges kry even ‘n lisensie. Ons gee om oor nuwe 

beter en vinniger en smarter gadgets soos ons smart phones. As jy iewers wil wees, kliek jy 

net en kry ‘n uber.  

Ons dokumentêr als. Like in every single little meaningless piece of shit waaraan ons kan 

dink. Ons overshare ons love life, ons health issues, daai creepy girl agter jou in die 

Afrikaanse klas, relationship dramas, kos, klere, looks, parties, kos, klere, looks, parties…jy 

wees – soos ‘n statement – been there, done that, got the picture and the likes. My kiekies is 

bewyse, van die feit dat ek ook daar was… ‘n Prentjie kommentaar wat my beaam…Fok. 

#Afrikaanse klas. #uitdieoudedoos….Lame.  

Ons is expert multi-taskers. In die tyd wat ek nou met jou praat het ek reeds vier whatsapp 

chats geantwoord, ‘n video geshare, ‘n girl uitgecheck op Snapchat en myself ingecheck op 

Facebook. #checkoutthisradskateboarder #wheelreel #fokkenafdraendemyou 

Wat het ons nodig om te function en om basically te survive?  

Uncapped wifi, ‘n Smart phone, ons eie space – they called it MY SPACE for a reason, retro 

klere, onthou ons moet inpas by die group – so ma al dink jy my klere clash, not your circus – 

not your monkey, ek dra dit, nie jy nie. Netflix, a Airdog drone is siek verby, wie gebruik nog  

‘n selfiestick, shit, I would die! ‘n LulzBot Mini 3D printer, ‘n Apple Smartwatch. ‘n 

Chromecast – dit is insane!!! Dit is ‘n device amper soos ‘n USB stick wat  HDvideos en 

musiek stream na jou tv toe! Wat wil jy hê vir kersfees? ‘n Magic Cube Virtual Laser 

Projection Keyboard. Dit breek my brein! Fuckit! #alliwantforchristmas #applemynou 

#techgeeks #ihavebeenagoodboy 

En that is pretty much it. Is ons screwed up? Maybe. Is dit ons skuld? Nee. Dit is hoe ons 

groot word. We did not choose to be here. Julle het dit vir ons gekies. In China aka Bangkok 
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is daar nou hierdie wet wat hulle wil instel. Omdat hulle net een kind mag hê is daar nou te 

veel mans, en baie van die mans het geen partners nie, so toe is daar soos hierdie upliftment 

in drag queens en homosexuality en mans wat eintlik vrouens wil wees. En almal wil seuns 

hê, want jy is op aarde geplaas om jou family te honour en jou voorgeslagte se naam te laat 

groei en voortleef. So hierdie nuwe wet gee jou kind op 5 jarige ouderdom die reg om te 

besluit of hy ‘n hy of ‘n sy wil wees. Wat nogal ‘n bummer is, want imagine jy het nou klaar 

die babakamer blou geverf en boetie besluit hy wil ‘n sussie word. Nogal crazy I know… 

En ons is nie almal dieselfde nie. Daar is verskillende tipe millenials.  

Daar is die overachievers – dit is gewoontlik die ryk ass spoiled brats – hulle kry vir elke vak 

bo 80% R5000…I shit you not. Lache’ het Junie-maand al 7 haar vakke genail en R35 000 

gepocket. Haar pa het vir haar ‘n ekstra R20 000 geskiet en sy en Kelly is na die Maldives toe 

vir die wintervakansie. Fuck me. Ek moes die hele  vakansie in hulle bikini-selfies vaskyk. 

En Lache’ is so wit soos ‘n liter melk om nie eers van Kelly se stretchmarks te praat nie. 

Hulle het ons later so geirreteer dat ons ‘n private group gecreate het en memes van hulle 

selfies gemaak het – dit was kak snaaks.  

Dan kry jy jou vegans…Hulle asems ruik soos komkommer en broccoli…dit is moerse lame. 

Hulle bars in trane uit as jy ‘n burger bestel, want die arme moe-moe het gely en nou gesterf 

vir ons sondes. #gooi’nkomkommeropdiekole… 

 Volgende is die Crossfitters. Jis….Wat de moer is dit? Dit het oornag soos hierdie moerse 

fitness cult geword.  Hulle praat heeldag oor die vorige dag se brutal WOD, hoeveel 

AMRAPS hulle kon doen, daai pull ups het my geeet in my sockets my ou! Hulle eet 

gekookte eiers en drink USN of Titan Whey Powder, leef op tuna en kyk jou kak uit as jy 

Mac Donalds voor hulle durf eet…’n Grey ou, ‘n Vegan en ‘n Crossfitter stap in by ‘n 

bar….hoe weet jy dit? Hulle sê vir jou! Shit, dit irreteer my insanely.  

En dan is daar die Flat Earth believers. Hulle is die lameste van ALMAL. Jy kry dom mense, 

deur die kak mense, fucknuts en dan kry jy Flat Earth Theorists. Hulle glo die aarde is plat, jy 

weet, maar nie soos flat soos ‘n skinkbord nie, soos ‘n UFO, meer oval, maar plat. What???? 

Is jy dom?? So met ander woorde al hierdie shit wat ons in geskiedenis van geleer het van 

Bartlomias Dias en Vasco da Gama was fake? En die dude wie se appel op sy kop geval het? 

Isaac Newton? Come on. As jy aandag soek, soek beter! En hulle glo dit vas. Ons val nie af 

nie, want die aarde beweeg op en af en draai nie in die ronde nie.  
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Die son en maan beweeg boontoe en ondertoe soos wat ons op en af float soos ‘n Frisbee. En 

die vliegtuie vlieg nie om die wêreld nie, hulle vlieg kruis en dwars en links en regs om tyd 

op te maak? Huh? Nee fok my ou…jy is gebriek. Kom by. Daar is twee in ons klas. 

Germiston en Fran. Fran het eendag op haar Facebook gepost…”Leave our beliefs 

alone…You are the stupid ones living by a lie. There are flat earth theorist all around the 

GLOBE!” Direk daarna het iemand gecomment – Say that again…but very slowly. 

AROUND THE GLOBE…Dit was kak snaaks.  

Daar is die non-believers, daggarokers, heavy druggies, die ouens wat glo in die universe, die 

hipsters, gays, die bisexuals, die banters, die gluten free fighters, die soul seekers, die 

adventurers, die hash taggers, die social media trolls, die cyber bullies, die geeks, die res… 

En ek.   

(glimlag) Sien, ek het mos gesê, in die regte lewe is ek nie so groot doos nie. Ek is…ek is 

maar net hier. Ek is lief vir my ma en my pa. Hulle is heel nice – al is hulle altwee op 

Facebook.  En nee, ek het nie ‘n Apple Smartwatch of ‘n Chromecast of ‘n Airdog drone 

nie…Wishfull thinking. My ma is ‘n laerskool juffrou en my pa is ‘n rekenmeester. Hulle 

doen okay, I guess.  Ons eet soos heavy gesond en my ma doen ons shopping by Woolies. Ek 

dink nie ek het al ooit die binnekant van ‘n Checkers gesien nie. My pa sê ons is middelklas. 

Personally I think we are just poor en dat hy te skaam kry om dit vir ons te sê. Ek het vir my 

verjaardag ‘n Fitbit gekry. Ek dink nie my pa het geweet wat presies dit is nie, en dit was op 

special by Dischem. Ek dra dit nou maar sodat hy nie moet sleg voel nie. Hy kan nie help hy 

is totally clueless as dit by sulke shit kom nie. Ek is die enigste kind, Louis.  

Nog ‘n teken dat ons arm of Chinees is.  

Ek weet nie altyd waar pas ek in nie. Ek was nog nooit oorsee nie, ek love braaivleis en Long 

Horn se steak special, ek is nie in Grey nie, en ek Crossfit nie – ek doen ook nie rugby of 

ander sport nie. My punte is okay, maar my pa gaan my nou nie Amerika toe stuur vir ‘n 

goeie raport nie. Ons gaan Sondae kerk toe, ek glo die aarde is rond, ek eet nie komkommer 

of broccoli nie, ek gaan ook nie ‘n Debonairs pizza verkrag en vir my ‘n substitute gluten free 

coconut and cauliflower base maak nie. Ek kry R5000 ‘n maand sakgeld, ek moet daarmee 

my eie gimmicks en gadgets koop – soos pa dit noem. En ek is ‘n Game of Thrones freak. 

Maar nie ‘n geek nie. Ons is middelklas – and so am I. En dit is dan – met tye soos die wat jy 

begin dink – wat jy begin wonder – what the fuck are we living for? Vir die nuutste Iphone? 

Om te gaan swot vir 4 jaar en dan onder te begin en jou gat af te werk vir ‘n middelklas huis, 

‘n middelklas vrou en ‘n middelklas bestaan? Nope.  
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So julle dink ons is sorted out. Ons worry nie oor race, sex, colour of religion nie. As jy gay 

is – cool bra! As jy bi is – deel dan kan almal speel…Nobody cares. Ons weet wie ons is. Ek 

is nie altyd so shure about that nie. Ma, pa…ons het heavy stress en angs. Oor die toekoms. 

Dit klink nou stupid, want ek meen ons is die generasie wat vooruit gaan. No holding us 

back, maar dit is pretty daunting om te dink ek moet eendag ‘n 8 to 5 job doen…fucking 

boring. I mean, wat gaan jy heeldag doen? Werk? Aan wat? At least kan jy die werk se free 

uncapped wifi gebruik om jou apps te update? Die varsities is een politiese gemors, wil ek 

regtig gaan swot en ‘n werk kry? I think not. Life sucks. En dan praat ek nie eers van trou en 

kinders kry nie. Dit is ridiculous…I mean daar is miljoene apps – BabyPi – sleep, feed and 

diaper tracker, Baby Tracker, Baby Daybook, Nursing time, Baby food chart, Smart Mom, 

Mama Baby Breastfeed chart and diary….Rerig?? Net jammer jy kan nie jou baba se knoppie 

druk om hom te laat ophou huil of in sy doek te skyt nie. Wat gaan jy doen as jy unhappily 

married is na ‘n jaar? Jy kan nie jou man of jou vrou na links swipe soos op Tinder nie. Dit is 

scary. Dit maak ons bang. Dit was jy sien is nie regtig die waarheid nie. Ons moet voorgee, 

want anders raak jy agter en jy verdwyn in die massas. Sometimes wil ons iemand wees en 

nie net ‘n nommer op ‘n data base nie. Jy wil wees. Jy wil acknowledged word.  

Ek weet nie hoe het dit gebeur nie, maar iemand by die skool het een oggend gepraat oor The 

Sally Challenge. O, sorry, dit is ‘n crossfit thing. Incase you were wondering…Die rugby 

ouens was besig met een of ander 30 Day Abb Chalenge, en hulle het bored geraak met die 

workout toe het hy en die res van die jocks mekaar gedare om te kyk of hulle die Sally 

Challenge kan klaar maak. Dit was stupid. Jy doen ‘n klomp pushups op ‘n song and that is it. 

Fuck my life…idiots. Ek het die middag deur my Google Playstore gescroll en ingetik Sally 

Challenge…My shit, daar is legitly ‘n app vir dit! Die graphics is hond – dit lyk soos daai 

moer ou Super Mario tv games. Die goed pixelate al op die demo.  Ek het deur die challenges 

gescroll….jirrr, die mense kan klomp stront uitdink. 

Charlie Charlie Challenge, wat lyk soos een of ander voodoo game. 30 Day Abs challenge. 

Nope…30 Day butt Challenge – Screenshot dit vir Kelly, want sy kan doen met dit. Burger 

King Challenge – stupid game, F1 racing challenge, kak graphics, Water  Drinking 

challenge…rerig? How far would you – Challenge? Wat de hel…boring. Blue whale 

Challenge…Kak Icon, Are you willing to die? Dit klink heavy…Ek het op die app gekliek. A 

game of life and death. Are you a whale? Suicidal Game. Ek het suicidal op my foon ingetik 

– synonyms: in the depths of despair, desperate, nothing to live for. Jis dit klink nogal hectic. 

Daar was nie veel info oor die app nie. Net ‘n stupid icon van ‘n cartoon whale en onderaan 

50 Days. Ek het die app gedownload, vir my strawberry juice ingegooi, van Woolies, dankie 
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ma, ‘n foto geinstagram van Milo wat sy poot in my sap druk #lifewithcats #milkplease 

#perfecttiming en toe na ‘n clip gekyk van een of ander dude wat musiek deur ‘n gat in sy 

wang maak. Dit het meer soos ‘n fluit geluid…What an asshole.  Ek het die app oopgemaak.  

“ARE YOU WILLING TO TAKE YOUR LIFE?” met ‘n moerse klomp Terms and 

Conditions – niemand lees daai shit nie en ek het accept.  

“During the following 50 days you will receive certain challenges. All challenges must be 

completed and documented – send a pic after each task is completed to the curator. Your 

access code is: 09331” 

Watse kak het ek nou weer gedownload. My foon het gebuzz.  

1. Carve with a razor “f57” on your hand, send a photo to the curator. 

Okay, dit is net weird en fucking ridiculous. Ek het op die app gekliek en na die uninstall icon 

gesleep. “APP UNABLE TO UNINSTALL” Dit is mos onmoontlik? What the…Enige app 

kan uninstall word. Dit is hoekom die goed daar is. Om te install en te uninstall. Ek het ‘n 

paar keer probeer en toe kry ek ‘n random inbox icon op die app.  

“Player 09331 you have to complete your first task if you want to be part of the Blue Whale 

Challenge. You have accepted the terms and conditions.”  

Ek was Player 09331. Ek het skielik ‘n rush van excitement gevoel. Hierdie was amper soos 

The Hunger Games. Ek was die nuwe Mocking Jay! Player 09331…May the odds be forever 

in your favour….Okay, kom ek check dit uit. Net ‘n paar challenges. Ek hoef nie almal te 

complete nie en ek kan stop as ek nie meer wil nie. Ek het pa se skeermeslemmetjie uit die 

badkamer gaan haal. Ag shit…Dit was skielik nie meer so awesome soos wat ek gedink het 

nie. Komaan Louis…Try dit net. Daar is girls in my klas wat cutters is. Maar hulle hang 

meestal uit saam met die druggies en dra langmou tops en truie in die somer. Hoe voel dit om 

jouself on purpose te sny. Dit is mal! (vat ‘n rooi kokiepen en teken op sy hand) 

Die lemmetjie voel koud in my hand. Ek vat ‘n swart pen en trek f57 op my hand. Ek moet 

dit nou net doen en verby kry. Ek druk. Shit. Dit is te sag. Die lemmetjie maak nie eers ‘n 

snytjie nie en trek net ‘n wit streep oor my droë hand. Ek druk harder. Niks gebeur nie. Fuck. 

En dan sink die lem in my vel in. Dit steek en brand tergelyk. Die natuurlike impuls is 

dadelik om weg te ruk, maar dit was ‘n fout. Die lemmetjie is voel bloed en gly die heeltyd 

tussen my vingers uit. Ek vee die bloed aan my hemp af. Druk, trek, sny…die eerste sny was 

te diep so die f is fffffffokkieng seer – pardon the pun. Die 5 is moeilik. Ek sny die boepens 
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van die 5 mis en moet weer oor begin. Die 7 is perfek. Die bloed drup op my vloer. Dit is my 

bloed. Ek leef.   

Elke keer as ‘n druppel op die grond val ontplof dit in ‘n duisend selle….Dit is amazing. 

Mesmerising. Ek moet myself keer om ‘n foto daarvan te neem en te post op Instagram.  Ek 

neem ‘n foto van my hand nadat ek die meeste bloed afgedab het my hemp. Dit lyk nogal 

insane. Ek het dit gedoen! Task 1 completed! Ek send. Dadelik kry ek ‘n boodskap terug. 

“Well-done player 09331. Welcome to the Blue Whale Challenge. Next tasks will follow 

soon.”  (teken ‘n 1 op die bord)  

Toe ons aandete eet eet ek die heeltyd met my een hand, wat maklik was, want ons het 

Alfredo pasta geeet. Ma en pa praat oor hulle dag, hulle werk, hulle lewe….ek voel hoe my 

hand brand soos ‘n kool vuur, amper soos daai keer wat ek op ‘n bloublasie getrap het in 

Jeffreys. Ek was sewe jaar oud. Flippit ek het soos ‘n mal ding tekere gegaan! My hand skuur 

teen my broek en ek trek my asem vinnig in en verstik amper. 

“Stadig eet Louis, die kos gaan nie weg hardloop nie…”  

Ja ma. Dag 2. (foon piep)  

2. Wake up at 4:20 am and watch psychedelic and scary videos that the curator sends 

you 

Jis, dit is nou flippen awesome. Hoe bad kan dit nou wees? En rerig? Scary movies? Na alles 

wat ons kan sien op social media gaan hierdie pis wees. Ek het my wekker gestel. 4:10 

wakker geword, gaan pie, vir my ‘n bak oorskiet Alfredo ingeskep en my oorfone ingeplug 

en gewag. 4:20 het my eerste link deurgekom. Ek het dit oopgemaak.  

Dit was die weirdste shit ooit. Dit was soos hierdie cartoons, maar dit het gelyk soos regte 

mense. Hulle het omtrent net die heeltyd gespyker, later was daar flash photos van dooie 

mense, dooie katte en dooie honde. Hond. Ons het ‘n Foxie gehad – Oortjies. ‘n Econofoods 

trok het hom voor ons huis doodgery. Geel en groen en pers maaiers vreet deur mense se 

derms, snot en oogkaste, iemand skiet homself in die kop en sy breins maak spaghetti teen die 

muur agter hom. Die video stop. My oë brand.  

“Well-done player 09331. Welcome to the Blue Whale Challenge. Next tasks will follow 

soon.”  (teken ‘n 2 op die bord)  
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Ek gaan slaap. Dit is moeilik. Oortjies hardloop oor die pad, ek probeer hom keer, maar ek is 

te laat, die trok ry oor hom. Daar lê ‘n bak rooi spaghetti op die teer en ma en pa sit en eet dit 

met hulle hande terwyl hulle lag en praat oor hulle dag.  

3. Cut your arm with a razor along your veins, but not to deep, only 3 cuts, send a photo 

to the curator. 

Ag nee bliksem. Al weer ek en die lemmetjie. Oraait, maar hierdie is nie so erg nie – not to 

deep, only 3 cuts…along the veins…Shit…okay, dit bloei way meer as die merke op my 

hand. Ek knyp my arm vas en draai my skooldas om my pols. Dit bloei nou minder. Maar wat 

as hulle dink ek cheat? Ek maak die das los en gaan neem die foto in die badkamer terwyl ek 

oor die wasbak staan. Dit lyk amazing! Ma se hele porselein wasbak verander in ‘n bloedrooi 

waatlemoen.  (hy trek ‘n rooi 3 op die bord) Dag 3. Done. 

“Well-done player 09331. Welcome to the Blue Whale Challenge. Next tasks will follow 

soon.”   

Die volgende dag by die skool is akward. Dit voel of almal na my kyk. Ek loop die heeltyd 

met my hande in my sakke en skuur die binnekant van my arm rou. Pouse pluk een van die 

prefekte my uit die rye en vra of ek ‘n seerplek op my rug of lads het wat oopgegaan het. My 

hele skoolhemp is rooi gevlek. Shit. Whatever. Ek leef.  Ek sit en wonder die hele dag wat 

gaan my volgende challenge wees. Ek hoop dit is iets daring! Daardie aand piep my foon.  

4. Draw a wale on a sheet of paper, send photo the curator.   

You must be joking! Regtig! Is ons in die laerskool. Hierdie shit is boring. Ek ignoreer die 

challenge en kyk series tot na 11. My foon piep weer.  

“Player 09331 you have to complete your first task if you want to be part of the Blue Whale 

Challenge. You accepted the terms and conditions.”    

Ek Google Blue Whale images. Fuckit dit is mooi. Majestic creatures…the gentle giants of 

the ocean.  Ek kyk ‘n paar video clips. Okay fine. Ek haal papier uit my printer en begin 

teken. Dit is seker nou nie ‘n oil painting nie, maar dit lyk legit. Veral die stert. Ek teken ‘n 

moerse walvis met ‘n vin wat bo hom uitsteek – ‘n perfekte V…(hy teken op die plakate en 

neem ‘n foto van die prent) Send. (teken ‘n 4 op die bord)  

“Well-done player 09331. Welcome to the Blue Whale Challenge. Next tasks will follow 

soon.”   
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Daardie aand droom ek ek is ‘n walvis. Ek swem so diep dat my maag teen die rotste  

stukkend skuur. Ek duik boontoe en ontplof deur die surface. My stert flap neer op die water 

en skuim en seegras spat oral. Ek duik weer af, my blowhole is toe. Ek kry nie asem nie. Ek 

sluk liters en liters water, ek dop om en dryf pens na bo op die stille oseaan terwyl 

nuuskierige krappe en seemeeue gate in my ribbes pik en krap.  

My foon piep. 

5. If you are ready to “become a whale” carve “YES” on your leg. If not, cut yourself 

many times to punish yourself. 

Hierdie lemmetjie-kak raak nou belaglik. Maar ek het ook nie lus om myself te punish nie. Ek 

het reeds 1, 2,3, en 4 complete. Die f57 se rofies begin al af te val. Die nommer het nogal 

nice uitgekom. Nuwe pienk opgehewe vel. Dit jeuk net moerse erg. Ek vat die lemmetjie en 

trek versigtig die lyne op my bo-been. Ek wonder of dit ook so baie gaan bloei soos op my 

arm. (teken met die kokie op sy been) Die lemmetjie glip hierdie keer makliker deur my vel. 

Okay, by gesê pa het nuwe Gillette skeermesse gekoop. Die goed is shit skerp! Die 

brandgevoel is lekker. Ek maak die Y van die yes se stertjie ekstra langer. Dit brand. Dit voel 

amazing. Ek dink aan wat die dominee Sondag in die kerk gesê het… 

Openbaring 13: 15-18. Die merk van die Dier. Hierdie merk is soos ‘n seël vir die volgelinge 

van die Antichris en die valse profeet (die woordvoerder van die Antichris) Die valse 

profeet (die tweede dier) is een wat die mense oorreed om hierdie merk te neem. Hierdie 

merk word letterlik op die hand of voorkop geplaas. En ek het ‘n dier uit die see sien 

opkom met sewe koppe en tien horings, en op sy horings tien krone en op sy koppe ‘n 

naam van godslastering. En hy maak dat almal, klein en groot, en die rykes en die armes, 

en die vrymense en die slawe ‘n merk op hulle regterhand en op hulle voorhoofde gegee 

word, sodat niemand kan koop of verkoop nie, behalwe hy wat die merk of die naam van 

die dier of die getal van sy naam het. f57…player 90331, (hy teken ‘n 5 op die bord) 

Die volgende oggend is my boxer en laken vol bloed. Ma gaan uitfreak as sy dit sien! Ek 

steek my boxer onder in die wasmandjie weg en was my laken met haar bodywash en 

waslap.  

6. Task with a cipher. 

Wat is ‘n cipher? Google translate…code, secret message, nonentity, no one, nobody.  
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Dit is weird. Die aand kry ek my boodskap.  

“Player 09331, your secret code is 73340#10-08” 

Ek tik dit in my foon en ek kry dadelik ‘n inbox.  

“Post a photo of how you would want to die…” 

Jis, dit is moeilik. Ek wil nie verdrink nie. Dit is anyway onmoontlik, want ons bly in Bloem. 

En ek gaan verseker nie in LochLogan gaan rondfloat in daai sif water nie. Skiet? Pa het nie 

‘n geweer nie. Pille? Dit is bietjie gay. Gif…Wat as ek gif drink? Ek gaan krap in die 

skoonmaakmiddels se kas. Daar is miergif en motbolle. Die goed mock. JIK…bliksem, ek 

gaan ruik soos ‘n toilet…Draincleaner. Ek post my pic. This is as good as it is going to get. 

My foon piep weer. “Take a small sip. Only half a teaspoon…” Ek kry weer daai adrenalin 

rush. Okay…okay…Ek maak die bottel oop en ruik daaraan. Die amoniak slaan my asem 

weg. Hierdie goed gaan ‘n gat dwarsdeur my keel brand! Jy is mal dude! Ek maak die yskas 

oop….ma het mango sap gekoop. Ek gooi vir my ‘n moerse glas sap en meet ‘n halwe 

teelepel af. Dit maak Berocca-borrels in mango sap en ‘n sif lagie oranje skuim plak teen die 

rante vas. Ek druk my neus toe en sluk. Bottoms up. Ek neem ‘n foto van die leë glas en post 

dit. Ek haal net betyds die toilet. My keel voel rou – ek weet nie of dit van die draincleaner of 

die naarword is nie. Ek voel invincible. I made it. (teken ‘n 6 op die bord) 

(foon piep) 7.  Carve “f40” on your hand, send a photo to curator. 

Hierdie keer doen ek my ander hand. Dit is ‘n gemors, want die lemmetjie voel dom in 

linkerhand. Die eerste drie kere druk ek te sag, die vierde keer spuit die bloed teen die 

badkamerspieël…shit…shit…shit….my nul lyk soos ‘n blokkie. (teken met ‘n kokie op sy 

hand f40)  Ek wonder wat beteken die nommers? Who cares…Ek is afterall net ‘n nog ‘n 

nommer op ‘n databasis. My hand bewe toe ek die lemmetjie neersit. Die nul was hopeloos te 

diep gesny. Ek moet drie keer die foto oorneem, want die bloed loop oor die f en die 4. (teken 

‘n 7op die bord) 7 down – 43 to go… 

(foon piep) Dit is die weirdste ding…Jy raak verslaaf aan hierdie rush. Jy weet daai complete 

idiotic behaviour as jy ‘n crush op ‘n girl het? Jy kyk elke 5 sekondes na haar foon se status 

update, haar profile pic, jou vingers scroll outomaties af na haar naam al weet jy sy is nie nou 

online nie. My nuwe obsessie is my challenges. Ek is verslaaf aan die suspense, die rush wat 

deur my vloei as my notifications deliver. Hulle sê een van die swakste einskappe van ‘n 
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millennial is “they can never seem to finish something they have started, due to lack of 

interest…” Nie hierdie keer nie. Hierdie keer speel ek tot ek Game over is.  

(foon piep)  

8. Type #iamwhale on your facebook status 

Ag jir, dit is nou lame…Ek is vir die res van die dag bedonnerd en praat net met iemand as ek 

moet praat. Seriously? Kon hulle nie aan iets beter gedink het nie? Die aand lê ek op my bed 

en gaan op Facebook – what’s on your mind….#iamwhale…. …post, wag….Franna 

comment eerste. “WTF dude? Het jy dik geraak?”  Funny.  Leroy “You am Whale, I are 

Tarzan. Wanna go for a swing?” Jis hulle is assholes. (hy lag) En dan – my tannie Nanette 

van Hermanus. “Hallo Boeta! Oe nice, kom julle Desember kuier? Die see is nog net so koud 

hier soos laas keer hoor. Die Kaap is droog, maar ons hou kop bo water…heheheh…Stuur 

liefde vir jou ma en pa. Sien een van die dae…” Wie noem my anyway nog Boeta? Fuck my 

life. Ou mense en Facebook. Delete.  

Die volgende dag was moeiliker...Baie moeiliker. My foon piep half 10 die aand…. 

9. You have to overcome a fear 

Ek raak koud, maar terselfde tyd sweet my hande en my bolip. My brein se files flip oop en 

toe. Waarvoor is ek bang? Ek was bang vir die donker toe ek 5 was, toe ek 7 was het hierdie 

scary krokkodil movie uitgekom – Rogue…jis, ek wou vir ‘n week lank nie bad of naby 

water kom nie, ek wou nie swem nie – NIKS. Maar shit, dit is so lank terug, dit is anyway 

seker glad nie eers so scary nie. Toe ek 13 was is Oortjies doodgery. Since then haat ek 

trokke. Ek haat die geluid, die gedreun, die reuk van hulle tyers op warm teer…Is dit ‘n fear? 

You have to overcome a fear? Wat as ek iets challenging doen soos – hardloop voor ‘n trok in 

en neem ‘n selfie? Dit is ‘n sick idee! Ek sneak by die agterdeur uit. Gelukkig gaan slaap pa-

hulle vroeg. Ek stoot my scooter uit by die garage en skakel hom eers aan as ek by die bult af 

gefree het. Trokke…trokke…waar gaan ek nou ‘n trok kry? Ons bly in 

Langenhovenpark…Ek kan seker op die N1 gaan park en wag vir een? Ek ry verby die Pick 

& Pay, die garage, die Checkers, die Baptiste Kerk, ek draai regs af by die Colesberg-bordjie, 

die pad lyk stillerig. Ek trek versigtig af langs die pad. Shit, hulle moet nou net nie vanaand 

my keel afsny nie. Ek kyk af in die pad…Doer onder kom daar ligte aan…Dit lyk of dit van 

die Wimpy af kom. Ek hoor die bekende gedreun, die hoog en laag gekreun van ratte wat 

wissel…Hoe vinnig ry ‘n trok?100km? Of 60km? My hande bewe as ek my foon uithaal. Ek 

kan nie…ek kan nie…Ek gaan staan in die middel van die pad en gaan lê op die wit 
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strepe….Ek voel hoe die grond onder my vibreer…Ek neem my eerste selfie. Jy kan die trok 

se kopligte sien. Dan druk hy sy toeter. Ek skrik my gat af en laat val my foon. Shit…Dit voel 

of my kop gaan bars…Ek is naar. Daai stemmetjie gil: “Kom uit die pad uit! Jy is fokken mal 

dude?” Maar my voete plak vas soos sagte sponse aan gesmelte teer. Ek gryp my foon, die 

trok is 30 meter weg, ek druk die verkeerde icon en maak whatsapp oop…fuck…gaan 

uit…20 meter come on!!!…toeter, remme, ek neem en duik dan uit die pad sodra die kamera 

flash. Die trok se remme skree en daar kom rook onder uit sy wiele….Hy swaai gevaarlik 

heen en weer oor die pad. Alles ruik soos gebrande teer. Shit, ek moet hier weg. Ek kyk nie 

eers na die foto nie. Klim net op my scooter en jaag oor die middelman – die gras is kak lank 

en ek sit amper vas. Die trok se briekligte gaan aan…Shit…Ek stoot my scooter deur die gras 

tot op die gravel skouer en trek dan oop. Ek gil…ek skree….hierdie is psycho verby! Ek is ‘n 

GOD! Ek is invincible – indestructible! My hele lyf voel of dit deur rooimiere opgevreet 

word…die klein miertjies vreet my hare, my kopvel, my breins, my oogkaste, die vingers en 

my voete, my hart klop op my tong, hierdie is my nuwe favourite drug! By die huis stoot ek 

my scooter weer in die garage. Ek gooi vir my ‘n glas sap en open my Gallery. 

Seblief…Seblief laat dit nie geblur het nie. Die selfie is nice…van ver af kan jy die trok se 

headlights sien bright. Dit lyk awesome. Die volgende foto breek my brein – dit is legit 

verby!!! Die trok is so naby jy kan sy nommerplaat sien. Ek lyk bietjie soos ‘n tiet, maar fuck 

– ek het ‘n selfie geneem voor ‘n oncoming tien ton trok!!! Ek post dadelik my fotos.  

“That is impressive Player 09331. Well done!!! Welcome to the Blue Whale Challenge. Next 

tasks will follow soon.”  Ek klim in my bed…die rooimiere hardloop oor my hele lyf, my 

handpalms is vol gruisklippies en stukkies gebreekte glas. Ek droom ‘n trok jaag my. Hy ry 

my pap soos Oortjies. Ek lê in die middel van die N1 en sien ma en pa kom nader gestap. Ek 

skree, help! Help my! Hulle lag en kom sit langs my. Ma hou my hand vas terwyl pa stukke 

van my derms op ‘n bord skep en braai op die weber. Ek word wakker. Dit is Saterdag. Ma is 

besig om bacon gaar te maak vir breakfast. Ek word naar in my bed.  

(foon piep)  

10. Wake up at 4:20 am and go to a roof. (the higher the better) 

Ek stel my wekker vir 4:00. Gelukkig het ek die middag pa se leer teen die agterste muur 

gesit. Dit gaan nou ‘n gesukkel wees om op die dak te kom. Pa het die skadunet opgesit vir 

die Desembervakansie, so die vatplek is min. Ons dak is hoog. Nou nie soos 

dubbelverdieping hoog nie – maar hoog genoeg. Ons het ‘n binnebraai, so die skoorsteen 

steek omtrent nog twee meter bo die dak uit.  
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My wekker gaan af en ek druk vinnig dood. Ek trek my tekkies en ‘n trui aan. Die staal voel 

dood en koud onder my vingers. My hande sweet alweer. Ek loer ondertoe…skielik draai my 

kop. Shit. Ek klim tot bo – nou moet ek net saggies wees anders maak vir pa wakker en dan is 

daar groot stront vanaand. Dit is ‘n helse ent om myself op te trek, want die leer is net te kort, 

my arms skeur uit hulle potjies, maar ek weet as ek nou los breek ek altwee my bene. Ek is 

op. My arms voel skielik soos jellie. Come on! Suck it up. Ek kruip handeviervoet tot by die 

skoorsteen. Ek klim wydsbeen op soos Spiderman. I did it…My asem brand in my keel. Die 

swembad se lig is aan en die Creepy sluk bubbles…gloepgloepgloep…gloepgloepgloep…My 

hart klop saam met die Creepy…gloepgloep…gloepgloep…Creepy…(giggel) Ek neem my 

foto en druk send. Het jy al ooit 4:20 op ‘n dak gesit? Dit is die most amazing gevoel. Die 

wêreld word stadig wakker. Jy hoor die voëltjies en die random tarentale wat van die 

Boeremark se koppie af kom. Jy hoor die karre wat nogsteeds jaag op die N1, seker van die 

vorige nag se party. Die lug is ‘n weird kleur, amper pers…lig pers…En dan is daar jy. Ek 

kyk af na die tuin. Ma se petunias het die winter survive en hulle bars oop in geel en rooi en 

wit. Langs my, in die geut lê ‘n ou tennisbal. Skielik skiet die trane uit my oë. Ek stap 

bewerig na die geut toe. Dit was Oortjies se bal. Die dag toe hy doodgery is was ek so kwaad 

dat ek die bal bo-oor die dak wou gooi. Ek sit tot na 5 op die dak met die bal in my hand. En 

skielik voel ek sad. En alleen. Moerse alleen.  

11. Carve a whale on your arm with a razor, send photo to the curator.  

(vat die kokie en teken ‘n walvis op die binnekant van sy arm)  

1O FUN FACTS ABOUT WHALES… 

• ‘n 3jarige kind kan in ‘n Blue Whale se blowhole pas en hulle sprei kan tot 30 voet 

hoog reik.  

• Die wetenskaplike naam vir ‘n Blue Whale is: Balaenoptera musculus. 

• ‘n Blouwalvis se tong weeg meer as ‘n olifant. 

• Hulle is die loudest diere op aarde, hulle kan tot 188 decibel bereik.  

• Hulle harte is so groot soos ‘n Mini Cooper 

• Blue Whales word 100 voet lank – dit is die size van ‘n baseball court. 

• ‘n Medium groote hond, soos Oortjies, sou maklik regop deur hulle are kon stap. 

• Hulle kan tot 90 jaar oud word.  

• Hulle slaap in die middel van die dag. 

• Cetacean Stranding – of beaching. Walvisse strand hulle self en gaan dan dood. Dit is 

as gevolg van dehidrasie, ingee onder hulle eie gewig, deur die matriarg te volg en as 
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sy te naby aan die vlak water swem nie weer kan terug swem in die see in nie, of hulle 

verdrink wanneer dit hoog gety is en die water hulle blowhole cover. Beaching. 

Selfmoord. A game of life and death…Are you a Whale?  

Ek swem in die see. Die sout brand my tong spierwit. Ek swem al hoe nader aan die 

strand. Ek kan voel hoe die water by my neus inloop – die water cover my blowhole. Ek 

verdrink stadig….Slaap. Slaap in die dag. Ek slaap net in die dag, want ek is ‘n whale. 

Balaenoptera musculus 

12. Watch scary movies the whole day long (slegs flashes van clips wat op die wit boks 

geprojekteer word. Louis sit met sy rug na die gehoor en kyk na die videos, slegs die 

geluid van Walvisse is hoorbaar – hy teken ‘n nr.12 op die wit boks) 

 

13. Listen to music they send you (deurmekaar musiek speel, skielik verander die musiek 

na Noot vir Noot se kenwysie en ‘n projeksie van Johan Stemmet verskyn op die boks, 

Louis gaan staan langs hom en glimlag breed)  

VOICEOVER: Ooooo jong! Wat ‘n aand was dit nie vanaand! Watter aand was dit nie 

vanaand! Dames en here en kykers by die huis, Louis…Jy is deur ou maat! Kom ons kyk 

wat hierdie jong man van Bloemfontein vanaand gaan regkry met die 1000 vyf in ‘n ry! 

Louis, hoe voel daai senuwees?  

Louis: Nee wat, ek is oraait oom Johan. Oom kan hom maar gooi!  

VOICEOVER: Hoor nou net so jong lat! Hoor nou net so jong lat! Louis, al die 

Vrystaters en die Bloemfonteiners, die kykers by die huis…Is julle reg! Louis, is jy reg?  

Louis: Ja oom.  

VOICEOVER: Ek speel vir jou die liedjie…watter 5 liedjies is hierin versteek? Watter 5 

liedjies is hierin versteek…Louis, luister mooi en stop sodra jy ‘n liedjie herken. En die 

klok begin NOU…(die musiek speel weer) 

Louis: Stop!  

VOICEOVER: En? Wat is jou eerste raaiskoot? 

      Louis: Depeche Mode – A pain that I am used to 

       VOICEOVER: A pain that I am used to! En dit is reg! Louis, jy het R5 000 in jou sak!           

Jong hierdie man is warm! Hy is warm…Goed en wat is die volgende een? (musiek speel) 
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     Louis: Stop. Marilyn Manson – Sweet dreams 

     VOICEOVER: En ek gee hom vir jou Louis! Sweet dreams van Marilyn Manson!  

Louis, jy het reeds R10 000 in die sak. Speel jy verder of gaan jy die geld vat?  

Louis: Ek speel verder. 

VOICEOVER: Onthou Louis, as jy nou verkeerd raai verloor jy al jou geld…Is jy reg? Is 

jy reg? Wat is die volgende een?  

Louis: Good bye Cruel World – Pink Floyd. 

VOICEOVER: OOOO jong Louis…jy is kookwater vanaand! En dit is nog ‘n R5 000 in 

jou sak! Speel jy aan?  

Louis: Ek speel aan. 

VOICEOVER: Luister mooi na die volgende een Louis…En sy naam is?  

Louis: Stop. Fallen Angel van Resident E… 

VOICEOVER: Jy moet vir my die volle naam van die groep gee Louis… 

Louis: Resident Evil. 

VOICEOVER: En ek gee hom vir jou! Louis jy staan nou op R15 000. Is jy reg vir die 

volgende een?  

Louis: Ek is. 

VOICEOVER: Wat is sy naampie! Wat is sy naampie? Louis, jou vierde liedjiekeuse is: 

Louis: Seether se Fuckit.  

VOICEOVER: Louis van Bloemfontein…Jy is heeltemal reg!!! Dit is Fuckit van 

Seether! Louis, Dames en here, hier kom ons nou by die maak of breek…Louis, speel jy 

verder? Jy het op die oomblik R20 000. Gaan jy speel of die geld vat?  

Louis: Ek speel.  

VOICEOVER: Louis, jou laaste liedjiekeuse is:  

Louis: Timbaland Feat Sebastian & Attitude – Kill yourself. 
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VOICEOVER: Louis, wat  kan ek sê! Wat kan ek sê! Kill Yourself! Louis van 

Bloemfontein jy is die wenner van Noot vir Noot se 8ste seisoen! Oooo jong, julle gaan 

nog baie hoor van hierdie jong man! Kykers by die huis, wat ‘n lekker aand! Dankie dat 

julle saam gekuier het. En onthou volgende Saterdag maak ons weer so!  

(die video stop en Louis dwaal rusteloos in sy kamer rond. Hy trek ‘n 13 op die boks, sy 

foon piep)  

14. Cut your  lip.  

My asem is te min. Ek kort suurstof. Dit is asof my mond nie groot genoeg is om die lug 

in te laat nie…Ek vat die lemmetjie. As ek ‘n whale is is my mond mos my 

blowhole…die gat waardeur lug moet vloei om lewe te gee. Die gat is te klein. Hy moet 

groter gemaak word.  (hy gaan staan met sy rug na die gehoor, wanneer hy omdraai loop 

bloed oor sy ken en trek sy asem diep in) Sny…sny diep genoeg, want ek verdrink. Here, 

ek verdrink op droë grond. (neem foto, en dan teken hy ‘n 14 op die boks) 

15. Poke your arm with a needle  (vat die kokie en druk klomp kolletjies op sy arm, hier 

kan gesien word dat hy geestelik agteruit begin gaan, praat monotonies) 

Hulle sê as ‘n bloublasie jou steek moet jy net daarop pis dan brand dit nie meer nie. 

Hierdie voel nie soos ‘n bloublasie nie, ook nie soos ‘n bysteek nie…Ek is allergies vir 

bye weet jy. My keel swel toe en ek verstik aan my eie tong. Dit is shit scary om te 

versmoor…soos ‘n walvis wat gestrand is. Ek wonder of dit is hoe dit voel om ‘n tattoo te 

kry? Pa sal my doodslaan as ek ooit met ink by die huis moet opdaag. Ek wonder hoe 

diep ek die naald in my arm in sal kan druk…Dalk kan ek hom so diep indruk dat hy in 

my bloedstroom opgeneem word. Ek het een keer in ‘n klomp pendorings geval op een of 

ander vertraagde skoolverlaterskamp. Die ding het morsaf  gebreek in my hand. ‘n Maand 

later toe pop hy uit op my arm…dit was sick verby. Ek is al twee weke ‘n whale…Two 

weeks to go….Dan is dit Game Over. (hy teken ‘n 15 op die boks) 

16. Hurt yourself  Dit is nogal moeilik om jouself seer te maak. Hoe de moer doen mens 

dit? Ek bedoel, jou dadelike natuurlike reaksie is om weg te ruk of te stop voor jy dit 

doen…Ek vat my hand en gaan druk dit in ‘n bak ys. My vingers brand bloedrooi, die 

koue brand pienk en blou korse op my vel…20 minute…Ek is numb. Dood. Verdoof. 

Dan vat ek ma se vleishammer.  Sy gebruik hierdie net as pa vir ons t-bones 

braai…Hierdie gaan legit wees. Ek is ‘n fokken moviestar. Record…Ek slaan…Die ys 

was nie genoeg nie. Die pyn wil my laat uitpass, maar die record-ogie flikker. Ek slaan 
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weer, en weer, en weer…my hand is ‘n bloederige gemors, daar spring ‘n wit beentjie los 

en steek deur die vel, ek wil kots…ek slaan ‘n laaste keer, ek mik vir die beentjie – soos 

‘n spyker wat jy inkap– ek kruisig myself, want ek haat myself, skielik is ek kwaad vir 

myself, ek is useless.(neem foto) Ek is ‘n niks. (teken ‘n 16 op die blok)  

Ek slaap die hele middag om. Ek is moeg, maar my brein speel flieks in my kop. Ek 

droom Oortjies lek my vingers soos hy altyd gemaak het wanneer hy wou hê ek moes 

wakker word, ek stoot hom weg…ek is moeg Oortjies…Dan ruik hy aan my stukkende 

hand, hy grom, hy lek, hy byt, hy vreet…hoe meer hy my hand eet hoe groter raak hy. 

Hy kom staan bo-oor my en sy warm asem slaan teen my gesig vas…Oortjies…Gaan 

lê…Dan trek hy sy neus op, grom diep en mik vir my slagaar.  

Die aand is my hand kak seer. Was Oortjies regtig hier? Ek hou my hand in Dettol-water 

en probeer dit skoonvee met watte, maar dit is so flenters, as ek daaraan raak skeur die 

velletjies dieper in die vleis in. Shit, dalk sal ek moet dokter toe gaan. Ek draai my hand 

toe met een van skoolkouse en van pa se isolationtape. My selfoon piep. 

17. Go to a roof of the highest building and stand on the edge.  

Ag jir, waar gaan ek nou ‘n highest building in Bloem kry. Waterfront. Loch 

Logan…Maar hoe kom mens op die dak? Dalk is die dak oop by Mimosa. Ma, ek gaan 

vanaand saam met Leroy-hulle movie kyk. Ag sommer by Mimosa ma. Ons gaan pizza 

eet. Thanks ma. Yes, ja ma. Okay, baai. Ek spring op my scooter. Dankie tog daar is nie 

‘n time caps by nie, ander sou dit nou weer ‘n mission gewees het om uit die huis te kom.  

Ek hol op by die trappe. Daar is Caution Wet bordjies  - hulle is besig om die vloere te 

was. Die deur is oop. Ek glip uit en gaan staan op die dak. Dit is awesome hierbo. Nou 

nie so hoog soos wat ek gehoop het nie, maar o well, this will have to do…Stand on the 

edge…Ek stap om na waar Nelson Mandela soos ‘n swart slang lê – die karre jaag heen 

en weer, ek kan Mediclinic se ligte sien brand. Daar het mos al ‘n outjie daar afgespring. 

Hy het 9 verdiepings ver geval. Hulle het nou glo nette opgesit. Mimosa het drie 

vloere…Vier verdiepings hoër…Ek leun oor die muur. Dit is nogsteeds moer hoog. Ek 

moet op die edge staan…Shit…Ek trek myself versigtig op. Hierdie is ‘n kak idee. Dit 

voel of die wind my van agter af druk…(hurk versigtig op die boks) Ek kan nie…Ek kan 

dit nie doen nie…Staan net op Louis en neem die foto dan kan jy afklim…Ek staan stadig 

op…(neem die foto) moenie afkyk nie…moenie afkyk nie…ek maak my arms oop…ek 

vlieg…Ek vlieg! Whooooooooohoooooooooo! Fuck yaaaaaaa! (hy neem ‘n foto en val 

dan agteroor, hy lê uitasem en lag histeries) Ek vlieg…ek vlieg…(hy begin onbedaarlik 

te bewe) Ek vlieg in my moer in.   
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18.  Go to a bridge   

Dit gaan suck. Hier is nie brûe in Bloem nie…Dalk sommer die gewone brug wat oor die 

highway loop. Dit is al waaraan ek kan dink. Ek lieg die aand weer vir ma-hulle. Sê ek 

gaan gou saam met Leroy-hulle ‘n burger chow by Rocco Mamas. Ek ry na die naaste 

highway brug…Dit suck. Die ding is nie eers so hoog nie en waar gaan ek my scooter 

park? Ek trek af. Daar waar ek die aand met die trok gepark het en stap op na die brug 

toe. Ek leun op my arms en kyk na die karre wat een na die ander onder die brug uitskiet 

oppad Macro toe, Fauna toe, see toe, Kaap toe. Al val jy jou nie vrek nie sal hulle jou in 

jou tjops ry. (neem ‘n foto) 

Hey! Dude, is jy okay of is jy fokken mal?  

Ek skrik my gat af. ‘n Uno met vier varsity ouens sit in die ry en wag vir robot om groen 

te raak. 

Wil jy spring? Hey! Ek praat met jou? Jis die ou lyk nie lekker nie, Kobus, Bra, bel die 

polisie. 

Ek draai om en stap na my scooter toe. Moment spoiled. En fok jou Kobus. (teken ‘n 18) 

19. Climb a crane.  

Crane? Is dit ‘n kraan? Google translate…Hyskraan. Ag come on…Waar gaan ek…Die 

Waterfront…Hulle is besig om te bou op die oop stuk grond reg by die stadion se 

ingang…Daar was ‘n hyskraan. Toe dit skemer raak ry ek. Gelukkig is dit vakansie, so 

ma en pa val vir elke kak wit leuntjie wat begin met: Ek en Leroy…Ek jaag af in Wynand 

Mouton, dit is makliker so om, verby Universitas Hospitaal, verby Eunice, verby 

Grey…Nou net straight Waterfront toe. Ek sien die hyskraan al van ver af. Daar is hekke 

opgeslaan. Nou wat nou?  Geen security. Welkom in Suid-Afrika bra…Ek klim oor die 

hek. Dit maak ‘n moerse geraas. Die hyskraan het ‘n sementbal wat stadig heen en weer 

wieg. Daar is ‘n leertjie tot in die cabin, ek klim tot bo-op die dak…Okay, nou moet ek 

net vastrap en klim…Ek het een keer ‘n hamster gehad, voor Milo, sy naam was 

Mollie…Die hyskraan lyk soos een van Mollie se plastiek tonneltjies wat ons gaan koop 

het by Pretty Gardens se petshop. Dit is soos ‘n staal tonnel met ‘n klomp trappies…Ek 

gaan nie vanaand val nie. Ek seil op my maag tot halfpad. Die hyskraan kreun soos ‘n ou 

man…Nog net so drie meter…dan voel dit of hy tip. Shit. Ek lê doodstil. My hart slaan 

teen die yster vas. Onder my krioel die taxi rank. ‘n Miermensnes. Ek maak my oë toe – 

ek is dronk. Jou maag voel soos daai siek gevoel wanneer jy in ‘n hysbak afgaan, soos ‘n 
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invisible baksteen wat jy insluk wat in jou maag kom lê. Jy is naar, maar ook nie, 

okay...dit klink nou stupid, jou kop voel naar, dronk, soos na teveel Jägermeister shots, en 

dan sluk jy vinnig ‘n Redbull...Daai kots rush , maar dit is in jou kop en dit vloei deur jou 

are...(neem ‘n foto, teken ‘n 19 op die bord) 

20. The curator will test you to see if you are trustworthy 

Ek kry my eerste boodskap: 

Player 09331you have successfully completed 20 tasks. Can you be trusted? 

Yes.  

Do you want to go on with the challenge? 

Yes. 

Player 09331 your next task is – cover your blowhole for 40 seconds. Record it.  

Ek gaan sit in die badkamer en sluit die deur. Blowhole…Hoe gaan ek? Moet ek myself 

verwurg of verdrink…of beide? Dit gaan die maklikste wees om net my kop onder die 

water te hou vir 40 sekondes…record…1,2,3,4,5,6,7,8,9,10, 11, 12 13, 14, 15 ,16, 17, 18, 

19, 20, 21…(uitasem) Failed. Ek vat pa se kamerjas se belt…draai dit om die hak agter 

die deur, bind dit om my nek, record, leun vorentoe…1, 2, 

3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20, halfpad…wat as ek nie die tou loskry 

nie…wat as ma-hulle my vanmiddag blou in die gesig kry…ek is bang…30….nog net 

10…my kop wil bars, my lippe trek weg van mekaar en wit drade spoeg kom soos 

spinnerakke uit my mond…5, 4, 3, 2, 1, 0 – Challenge completed! (lê uitasem op die 

vloer en teken ‘n 20 op die vloer)  

21. Have a talk with a whale (another player like you on Skype) for 5 minutes 

Ek trek vir my netjies aan…(trek ‘n nuwe wit hemp aan)  Ek wonder hoe gaan die dude 

lyk…Ek is nogal excited. Hulle sê female whales kan individuals en families herken, 

hulle het social knowledge en kan enige interactions met ander whales onthou selfs oor 

lang periodes van separation. ‘n Studie het getoon dat walvisse ook spesifieke preferences 

het wat ontmoeting met ander walvisse behels – soos mense wat ‘n favourite oom of 

tannie het. Hulle kan onthou, dit bly konstant selfs al spandeer hulle jare van mekaar af 

weg. They will remember their distant friends and relatives for ever. Ek hoop nou nie ek 

kry ‘n vegan of ‘n crossfitter of ‘n Grey ou nie, want dan gaan ek in my broek kak. Ek tik 
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die link in – whaleplayer1222-54-653# connecting… (Louis trek ‘n plakaat van die blok 

af – daar is ‘n swart scrim sigbaar soos ‘n rekenaarskerm die lig gaan aan op ‘n mooi 

meisie wat agter ‘n scrim sit, hulle sit vir ‘n paar sekondes en kyk in stilte na mekaar)  

Janica: Haai stranger… 

Louis: Haai pis in die see…(hulle lag) 

Janica: So…uhm…hierdie is nogal akward. 

Louis: Nogal.  

Janica: Waaroor wil jy chat?  

Louis: Haai..Ek is Louis. 

Janica: Janica. 

Louis: Nice. So…uhm…ek het nie gedink ek sou ‘n girl kry nie.. 

Janica: Hey! Jy het my nie uitgevra nie!  

Louis: Nee man…ek bedoel op die chat…ek, ek het nie gedink ‘n girl sou hierdie shit 

doen nie… 

Janica: Ek joke net. So…is jy een van daai ouens? 

Louis: Watter ouens?  

Janica: ‘n Sexist. Chauvinist. Die Prince van Penisses.  

Louis: (lag) Jy is funny.  

Janica: Ek probeer. So hoe like jy jou challenges so ver? 

Louis: (hou sy hand regop) Hoe lyk dit vir jou? 

Janica: Eina shit! Het jy jou hond gevra om jou arm af te kou?  

Louis: Amper so iets.  

Janica: Dit is bad ass. Het jy hoogtevrees? 

Louis: Sad to say…yes, I do.  

Janica: Dit suck. Ek ook. (hulle lag) Mag ek jou whale sien? 
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Louis: Shure…(hy trek sy mou op) 

Janica: Nice. (trek haar mou op) Check myne. 

Louis: Fuckit! Dit is insane! Hoe lank het dit jou gevat?  

Janica: Hmmm…’n Dag. Dit was piss seer. Ek gaan…sou kuns swot. 

Louis: Dit is beautiful.  

Janica: Thanks.  

Louis: So as hierdie jou 21ste challenge is beteken dit ons gaan op dieselfde dag…jy 

weet? 

Janica: Jip, I guess. Ek is half 3 die oggend.  

Louis: Kwart oor 5 die middag.  

Janica: So…dan kry ons mekaar daar bo? 

Louis: Sal jy vir my wag?  

Janica: Huh? Kom weer?  

Louis: Sal jy vir my wag…daar somewhere…dat ons weer…jy weet…kan chat? 

Janica: Wil jy my uitvra op ‘n date Louis?  

Louis: Sal jy?  

Janica: Ek sal.  

Louis: Hierdie is net fucking sad.  

Janica: Hmmm…nogal. Het jy al gedink wat gaan jy mis? 

Louis: Nee ek het nog nie. Het jy? 

Janica: My ma. 

Louis: Game of Thrones. 

Janica: Mac Donalds. 

Louis: Kakpraat saam met my buddies. 
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Janica: Daai gevoel as jy wakker word in die kar en jy weet julle is amper by die see, 

want jy kan die soutbosse deur die oop venster ruik.  

Louis: Waatlemoen en die reuk van gesnyde gras.  

Janica: Daai eerste swem na die winter.  

Louis: My pa se t-bone steaks met sy special secret sauce al weet ons almal hy verdrink 

net sy steaks  in Jimmy’s Barbeque sauce. Moerse secret!  

Janica: My hond Marmite. 

Louis: Jou eerste laatslaap oggend op ‘n vakansie.  

Janica: Daai eerste koppie koffie. 

Louis: Vir jou.  

Janica: Cheers Louis. Ek check jou daar bo. 

      Louis: Janica wag…(lig agter die skerm gaan af en dit is donker) Bye. (Hy maak die  

skerm weer toe met die plakaat en teken ‘n 21 daarop) 

22. Go to a roof and sit on the edge with your legs dangling  

Ek dink aan Janica…Haar hare, haar oë…seegroen. Groot wye glimlag soos ‘n dolfyn.  

Sy het gesê sy sal my meisie wees. My blou-nooi…As dinge anders was sou ons nou hier 

op die dak gesit het, ek sou vir ons pienk Steristumpies saam gebring het en ek sou haar 

hand vashou, na die sterre lê en kyk en dalk sou dit ons first kiss gewees het. Ek wil haar 

so graag weer sien. Ek het die hele dag haar gesearch op Insta, Twitter, Facebook, 

Google…Sy is weg. Sy is nie eers ‘n nommer op ‘n databasis nie. Ek wonder of ek hel toe 

gaan as ek gaan spring? Kry mens mekaar regtig weer in die hemel? Oor 28 dae sal ek 

haar weer sien, sy sal ‘n wit rok aanhê met los hare, ons sal met Oortjies gaan stap en kaal 

swem in die see. (teken 22 op die blok) 

23. You will get another task with a cipher 

“Player 09331, your secret code is 9812-30#65-07”  You are not allowed to sleep vir 26 

hours.   
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1: kyk movie, 2: kyk movie,  3: speel Xbox 4: bestel pizza 5: gaan stort 6: luister musiek 

7: kyk movie 8: speel Xbox 9: gaan swem 10: eet leftover pizza 11: kyk movie 12: sit 

hande in bak ys om wakker te bly 13: eet roomys 14: drink vier koppies koffie 15: Lan op 

Google en speel Games 16: Lan nogsteeds, 17: Ek is fucked 18: klap myself deur die 

gesig om wakker te bly 19: kyk scary flieks 20: sny my voetsole met ‘n lemmetjie om 

wakker te bly 21: eet brood met kouevleis en kaassmeer 22: gaan shower 24: drink Coke 

25: my hande bewe so dat ek nie my glas kan vashou nie 26: check in – time laps 26 

hours. (teken ‘n 23 op die boks) Task completed. En dan gaan ek stadig dood. Ek sterf en 

word veras in my drome.   

24. Secret task  

“Player 09331, your secret code is 3457-12#85-00”  Are you ready for your secret 

task? Yes. Jump off a roof and land on something soft like a matrass. Record. 

 Ek dra my matras uit en sit dit op die grasperk. Ma en pa is by die afsluiting van sy 

werksfunksie. Dit is donker. Dit is makliker om die derde keer op die dak te klim. Ek weet 

nou al waar om te vat en te trap. Ek kan niks sien nie. Klim weer af, sit die stoeplig aan en 

klim weer op. Sit my foon op die braaiskoorsteen en druk record. Dit gaan nou fuckedup 

wees as ek mis spring…Die punte van my tekkies hang oor die dak se rant. Skielik lyk die 

matras te klein onder my. Ek sprei my arms oop. Hoe lank sal dit vat om tot onder te val? 

Drie sekondes. Twee maybe? My maag stoot op in my keel. Ek moes nie geeet het voor ek 

hierdie kom doen het nie. Die rooimiere hardloop weer oor my lyf. Oor my rug, in my ore 

sing ‘n duisend muskiete. Ek leun stadig vorentoe…dan maak ek my oë toe en spring.  

 Ek word wakker op die gras. My tong voel dik en droog. My gewrig is snaaks gedraai, 

amper soos die pootjie van ‘n budgie. (kreun) Aaaaah…shit..ek leef. Ek leef. Ek is nie 

dood nie. My hele tshirt is vol bloed en daar is droë korse om my mond en op my ken. 

Wtf? Ek gaan kyk in die spieël…my gewrig hang steeds snaaks. Ek probeer dit draai en 

pass amper vir ‘n tweede keer uit. Ek steek versigtig my tong uit…Ek moes met die val 

my tong stukkend gebyt het – my tande sink weg in ‘n sloot en die punt van tong flap siek 

oop. Ek gaan naar word…my lyf stoot die kos uit my keel, die suur brand my stukkende 

tong en my oë traan – of huil ek. Ek weet nie. (teken ‘n 24 op die vloer) 

25. Have a meeting with a whale. If you can’t find one near your location have a 

conversation on your phone for 5 minutes.  
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Vir die eerste keer wil ek nie doodgaan nie. Ek gaan haar weer sien! Ek gaan haar stem 

hoor! Dalk link hulle ons weer, want ons sal saam op die databasis wees. Ek wag die hele 

middag vir my link. Ek sê vir ma ek sal later eet, want ek is bang ek mis die oproep. 

Skielik lui my foon. Dit is ‘n vreemde nommer.  Dalk is dit sy. Dit is Janica!  

Janica! 

Stem: Hallo? Uhm…nee dit is nie…dit is Christiaan wat praat.  

Fuck. Yes? Wie is jy?  

Stem: Christiaan. 

Ja Fucknut, maar waar het jy my nommer gekry? 

Stem: I am whale.  

O. Sorry. Ek het nie geweet nie. Sy gaan nie bel nie…Ek..ek is Louis.  

Stem: Cool.  

Yes.  

Stem: So…uhm…ja…Ek weet nie regtig wat ek vir jou moet vra nie. 

Nou moet dan nie.  

Stem: Hoekom speel jy? 

Want ek wou.  En jy?  

Stem: Want hierdie klomp ouens by die skool het my gedare en vir my gesê ek het nie die 

balls om so iets te doen. Nou sal ek hulle wys. Hulle is…flippen retards. 

Flippen? Hoe oud is hierdie dude? Hy klink soos ‘n girl…Dude, hoe oud is jy?  

Stem: Ek is elf. En jy? 

Shit. Ek…Ek is 17. 

Stem: Jy is so oud soos my broer. Dis cool. 

Dit is. Dude..uhm Christiaan…Moet jy maar nie liewer quit nie my ou. 
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Stem: Dink jy nou ook ek is ‘n loser. Dat ek dit nie sal kan doen nie? Jis jy is net soos 

hulle…julle almal is assholes. 

Nee man, whoaw nou…Dit is net…hoe sê ek vir hom it is not worth it. Wat gaan jy 

achieve? Gaan daai klomp drolle by jou begrafnis oppitch en vir almal vertel watter great 

tjoms julle was…nee…nobody gives a shit…Nee dit is net…jis ou, gaan jy regtig die 

game klaar maak?  

Stem: Ek weet nie. Ek raak al hoe banger. Ek wil nie regtig spring nie Louis. 

Nou moet dan nie.  

Stem: Ek moet. Of ek nou spring of nie spring nie…ek is anyway klaar dood. My lewe 

suck. Ek moet waai. Cheers Louis. 

Hey wag…Waar bly jy? 

Stem: Pretoria. Dankie vir die chat.  

Christiaan. It is not worth it…dit gaan fine wees. Vergeet van daai klomp assholes en just 

enjoy life!  

Stem: Jy is nie ‘n loser nie nê? 

Uhm nee, nie regtig nie… 

Stem: Dan sal jy nie verstaan nie. Ek moet gaan, my ma-hulle is by die huis. Baai. En 

Louis…Thanks. Ek wens jy was in my skool. Baai.  

Die foon piep. Shit. Hy is 11. Ek moet dit stop. Dit is nie reg nie…Hy is 11. Hy is 

11…(trek ‘n 25 op die boks)  

       Ma: Louis? Voel jy siek?  

       Louis: Nee ma.  

  Ma: As ek jou sien het ‘n trui of ‘n langmouding aan? Kom hier dat ek voel of jy koors    

het… 

Louis: Relax ma. Ek is fine. Dit is net ‘n nuwe fashion trend. Los dit nou.  

Ma: Jy lyk nie vir my lekker nie. 

Louis: Ma, Getroud met Rugby het begin. Ek is in my kamer. Cheers.  
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Ma: (sug) Tieners.  

26. The curator tells you the date of your death and you have to accept it 

Dear player 09331 you have done well so far. You will die in 24 days. Time of death 

– 17:15.  Good luck. Time of death…Oor 24 dae…dit is die 10 Januarie. Ek kry ‘n 

volle 10 dae van die nuwe jaar. At least hoef ek nie terug te gaan skool toe nie. 

Moerse bargain.  

 

27. Wake up at 4:20 am and go to rails or any railroad you can find 

Watse kak is dit nou. Die enigste treinspoor waaraan ek kan dink is die een wat naby  

Makro verby loop. Daar naby Brandkop – die Kwagga afdraai. Ek stoot my scooter af in 

die straat en ry – ek het nie weer lus vir die N1 nie. Ek skiet deur Stuck. Die pad is fucked 

en my scooter gly ‘n paar keer in die dik sand. Doer voor brand Makro se ligte. Die garage 

is nog oop en hier en daar staan ‘n trokdrywer en rook terwyl hulle wag vir ‘n takeaway. 

Ek ry oor die kruising reguit af in die pad. Die straatligte is almal uitgegooi. Voor my lê 

die treinspoor. Hier loop nooit meer treine nie, die bossies het die sleepers al plek-plek 

toegegroei. Ek park my scooter en kyk om rond. Hulle gaan my vanaand hier keelaf 

sny…Ek gaan lê op my rug op die spoor en luister hoe die wêreld wakker word. Soos daai 

heel eerste keer op die dak. Ek maak my oë toe. Van ver kan ek die trein hoor aankom. 

Takke-tak-takke-tak-takke-tak…Die sleepers begin onder my te vibreer. Shit, dan loop 

hier nog treine. Ek staan vinnig regop, maar my hoodie se kappie haak vas aan een van die 

geroeste spykers, die trein kom nader…(klanke van ‘n trein wat toet) Wtf! Come on! 

Iewers blaf ‘n hond. Dit is Oortjies! Hy staan en blaf vir die trein wat nader kom. Voertsek 

Oortjies! Voertsek! Ek tel ‘n klip op en gooi dit na hom, as hy omdraai staan Janica 

handeviervoet daar. Passop Janica! Die trein! Die TREIN! Die lig skroei my irisse en ry 

bo-oor ons altwee… 

“Hey…Hey!” 

“Waar is ek?” 

“Is jy oraait boet?”  

‘n Oom met pers metalic sonbrille en ‘n silwer helmet staan bo-oor my. Hy lyk soos ‘n vet 

silwer alien. Ek spring regop. Agter hom staan nog vier mans almal met bergfietse.  

“Sorry oom…ja ek is fine…” 



30 
 

”Is jy seker jong? Wil jy een van ons se fone leen om te bel? Kan ek vir jou water gee? 

Dean gee vir hom daar ‘n protein bar of ‘n piesang…” 

“Dankie oom, ek is fine oom. Ek…my…my scooter het gisteraand gevrek en ek moes aan 

die slaap geraak het…” 

“Kyk gou of hy start.” 

“Ja oom. Dankie oom.” Ek klim op my scooter, my hande bewe so dat ek hom regtig twee 

keer laat vrek voor hy vat.  

“Cheers Boet. Veilig ry hoor!” 

“Dankie oom. Ek sal…”  Ek sal. (teken ‘n 27 op die boks)  

28. Don’t talk to anyone all day 

(daar volg doodse stilte vir ongeveer 40 sekondes…dit verander na sagte white noise en 

veraf walvisklanke – die musiek raak al hoe harder)  

 

29. Make a vow that “you’re a whale”  

Vow – Google translate: Swear, promise, give your word, declare, oath… 

I am a whale. I am blue. Not by colour but by heart. I will have no friends but death, I 

will have no fear because my end is near.  

 

30. Wake up at 4:20 am and watch videos they send you. Listen to music they send you. 

Make  1 cut on your body per day.  Do this every day until you reached 49 days. 

 

(hierdie word ‘n retoriese dansroetine met musiek Arvo Part Cantus in Memory of 

Benjamin Britten  – daar word gehoor hoe Louis se wekker afgaan, hy opstaan, sy trui 

uittrek, hy sy oorfone op sy kop sit, na die wit blok staar asof dit ‘n spieël is, ‘n streep oor 

sy lyf trek met die kokie, omdraai, sy trui aantrek en weer in die bed gaan klim) 

        50. Jump off a high building. Take your life.  

     Die Volksblad lê oop op die eetkamertafel. Ek sien haar eerste. Janica. TIENER   SPRING 

VANUIT HOTELVENSTER NA DOOD. My hande bewe so dat ek nie die bladsye kan 

vashou nie. “’n jong meisie van Kaapstad is in die oggendure dood gevind op die 

sypaadjie voor die gewilde Fountains Hotel in Kaapstad. Volgens personeel het die tiener 

vroeër die middag vir haar ‘n kamer bespreek op die 11de verdieping en gesê sy is nie van 

Kaapstad nie en is slegs hier vir ‘n kunsuitstalling.   
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Die jong meisie staan bekend as Janica Viviers, ‘n kraninge leerling van die Hoër 

Meisiesskool Bloemhof. Geen verdagtes word sover ondersoek nie. Op die oorledene se 

arms en bene is verskeie snymerke en kodes wat met ‘n lemmetjie in die vel ingekerf is 

gevind. Sy word oorleef deur haar ma, Janel, haar pa Leon, en haar jonger suster Marike. 

Sedertdien stroom huldeblyke aan die oorledene in op haar Facebookblad. Die familie wou 

geen kommentaar gelewer nie. Die saak word verder ondersoek. Haar foto lag uit die 

papier en die ink wat deurslaan lyk soos fyn sproetjies op haar neus en wange. Sy het 

vanoggend half 3 gespring. Task completed. Ek knip haar foto uit en skryf 50 op haar 

wang en sit dit in my broeksak.  (Pink Floyd Is there anybody out there begin te speel)  

Wind waai altyd op hoë geboue weet jy? Dit is nou maar een van daai tien dinge van die 

lewe…Weird dat daar nie safety bordjies op hoë geboue is nie –  Jy weet…Shit soos 

CAUTION STRONG WINDS…Vir die ouens na my…Jy bewe, like in heavy erg, want jy 

kry koud en terselfde tyd is jy bang en die wind waai... Jy kan die wind hoor. Sy haal asem 

in jou nek en in jou ore.  Jy kan nie jou arms om jou lyf vou nie, want jou arms is jou 

vlerke – dit hou jou regop. Jy kyk af na die straat onder jou. Die mense is so groot soos jou 

Lego-mannetjies waarmee jy gespeel het toe jy vyf was. Onder jou voete lê ‘n hele Lego-

city. En jy is hulle God. As jy jou voet oor die rant stoot lyk dit of jy die karre plat trap. 

Want jy is ‘n God. Jou vlerke raak lam en kry pins en needles. Iets sê vir jou: “Jy is fokken 

mal dude! Klim af…!!!” Jy trap versigtig vorentoe…jy is fokken mal dude… Jy kyk vir ‘n 

laaste keer na jou Lego-city…Want ek is God. Janica! Janica! Ek het vlerke. En ek vlieg. 

Ek vlieg in my moer in! (hy sprei sy arms oop en trap vorentoe) 

 

DIE EINDE 

 

 


