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   BYK:  'N KONKAVUUR KNETTER.  'N YSTER KRAP IN KOLE 

    EN TEEN DIE BLIK GEKAP. KRIEKE IN A/G. ‘N GENIEPSIGE 

      WIND SUIS. STADSGELUIDE IN DIEP A/G.  ’N RADIOTJIE 

    SPEEL LAATAANDMUSIEK. 

1. JAMES : (BLAAS IN HANDE) O koud is die windjie en skraal. En blink  

                  in die dof-lig en kaal lê mynhope in sterlig en skade ... SLUK UIT  

                    BOTTEL: Oom Eugene het sekerlik nie een van jóú gehad daai nag  

                  nie, nè. (HOES en KUG) Hier’s vir jou, Windgat, en vir al jou  

                  ongepoetste kinders wat aan my baadjie kom ruk en pluk.  

   (BIBBER) Ja, blaas maar jou koue asem in my gesig. Ek kan  

   klaar nie meer my neus voel nie. SLUK: Soet op die tong, smooth  

   in die pype af en warm in die pens. Waai maar, jou koue helsem,  

                doen jou beste, gooi my met alles wat jy het. James Harris kan dit  

                    vat. James Harris het al baie in sy lewe gevat. Jou koue bek se byt  

                   is niks. Jy’s ’n hond sonder tande of blaf!  

 BYK:  ’N HOND GEE 'N ENKELE SKERP BLAF NABY. 

2. JAMES : (VOLG) Hiert! Moerskond! En waar kom jy vandaan? 

 BYK:  HOND GEE FYN TJANKIES. BLAF WEER. 

3. JAMES : ROEP HOND: Ek byt nie. Dis net die wind wat hier byt.  

 BYK: HOND GEE FYN TJANKIES. BLAF WEER. 

4. JAMES : Kom hier. (OOMBLIK) Jy’s maar versigtig, nè? Kom ... FLUIT  

           SAGGIES: Dis warmer hier by die vuur.  

 BYK:      HOND GEE FYN TJANKIES. 
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1. JAMES : (VOLG) Kom nader dat ek jou beter kan sien. Jy lyk soos  

                   'n springhaas in ’n spotlight. Jy’s nie ’n springhaas nie, is jy?  

                 (OOMBLIK) Kom ons kyk wat ek hier in die sak het.  

 BYK:  KRAP IN KARDOESSAK OM HOND TE LOK.  

2. JAMES : (VOLG\ NONCHALANT) Hmmm. ’n Pakkie sout-en-asyn  

                 chips, polonie, kaas en ’n halwe sausage roll. Ek’s bevrees  

                        dis al wat dié bêd en brêkfis op die oomblik kan bied. Wil jy hê?  

 BYK:  HOND KREUN. LEK LIPPE. 

3. JAMES : (VOLG) Well? Maak op jou mind, Fido. Daar’s nie room  

                  service hier nie. Die aanbod verval binne enkele sekondes, nè.  

                 SKUD SAK: Going ... going ... going once ... 

 BYK:  HOND KOM NADER. VRIENDELIKE GELUIDE. SKUD ORE. 

4. JAMES   :  (VOLG) Aha! Daar’s jy. Maggies, maar jy het ’n paar lekker ore.  

  Jy kan hulle vir ’n serp gebruik. Wat vir ’n gedierte is jy? ’n  

                   Beagle? Nee, jy’s 'n Basset? Ook net ore, stert en ribbes. Wie’t so  

                   mooi na jou gekyk? Hier. Vat mooi ... nie gryp nie. 

 BYK:  HOND EET GULSIG TYDENS VOLGENDE DIALOOG. 

5. JAMES : (VOLG) Stadig, Fido ... my vingers is nie deel van die menu nie,  

              nè. (OOMBLIK) Jy’t ook maar ’n ou dun baadjie aan. Jy weet  

                    dat dit mý breakfast vir môre is wat jy so lekker vreet, nè. 

 BYK:  HOND EET GULSIG. 

6. JAMES : (VOLG) Toemaar, jy hoef my nie met sulke leepoë aan te staar nie.  

            Ek sê maar net, jy kan maar eet. Jy kan die res ook kry. Ek het  

                     dié by my. Drank is ook kos. SLUK UIT BOTTEL. 

 BYK:   'N POLISIEVOERTUIG SIRENE GAAN VERBY IN A/G. 
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1. JAMES :  Môre maak ons maar weer ’n plan om die pens vol te kry, nè?  

                James Harris is ’n man met ’n plan. 

2.  ZIGGY : (OP AFSTAND/HYG) Ek sien jy’t ’n stert bygekry, Prof. 

3. JAMES : Ja, een met twee helse ore. 

4. ZIGGY : (NADER AAN MIK/LAG) Kan ek jou join?  

5. JAMES :  Ja, natuurlik, Ziggy, solank jy dié kant van my sit en  

                      die wind van my afkeer met daai korpulente lyf van jou. 

6.  ZIGGY :   (NADER TOT OP MIK) Komplimente wat? (HOESBUI) 

7.  JAMES :  K-O-R-P-U-L-E-N-T. Geset, vet, dikgat ... 

8. ZIGGY :  (HYG) Ja, okay, jy hoef dit nie in te vryf nie, Prof. En ek’s nie vet  

                      nie, ek’s “vol van figuur”. 

9.  JAMES : (LAG) Vol van stront more likely ... Kom, kom sit hier, Oom. En  

                       moenie my “Prof” nie. Daai perd het lankal gehardloop. 

10.  ZIGGY :   Maar jy was, was jy nie ...’n geleerde man? Niemand kan   

                       geleerdheid van jou af wegvat nie. 

11. JAMES :  Ja, los dit maar ... Bliksems, dis kouer as 'n heks se neus vanaand. 

 BYK:   HOUTKRAT WORD NADER GESLEEP.  

12.  ZIGGY  :  SIT MET KREUN:  Waar het  Prof die hond gekry? (HOES) 

13.  JAMES : Hy’t mý gekry. Hy’t net voor jou hier opgedaag. Lyk my die  

                    vuurtjie van my trek vanaand honde en mense aan soos motte 

    na ’n straatlamp.  

14.  ZIGGY : Dis ’n Basset, dink ek. 

15.  JAMES : (SARKASTIES) En wat gee jou daai idee? 

16. ZIGGY : Die ore, en daai furniture voetjies van hom. 
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1. JAMES :  Ek weet. Dit was ’n retoriese vraag, Zig. 

2.  ZIGGY :   Retro what? Praat gewone Afrikaans, Prof. (HOES) Hy lyk nogal  

                  pedigreed. Wat’s sy naam? 

3.  JAMES :  Hoe moet ek weet? Ek noem hom sommer Fido. Nè, Fido? 

4.  ZIGGY :  Ek dink nie dís sy naam nie. Ek dink hy behoort aan iemand. 

5.  JAMES :   Ons behoort almal iewers in die lewe aan iemand ... 

6.  ZIGGY : Nee, dis beslis iemand se hond. Kyk, hy’t ’n band om die nek.  

              Dalk is daar ’n reward. Dan kan ons weer in style float vir 'n slag. 

7.  JAMES : Wás seker iemand se hond. Hy is meer verwaarloos as 'n paar ou  

                   weggooiskoene. Hy’s al lank op straat as jy my vra. 

8.  ZIGGY : (LAG) Lyk soos ons ... KLAP VINGERS: Hier, Fido. Kom hier. Die  

                  nekband is net so verwaarloos soos die hond.  

 BYK:  HOND GEE FYN TJANKIES. HAAL HARD ASEM. 
 
9. ZIGGY :  (VOLG) Hier, kom ... staan mooi stil ... daar’s hy. Laat ek sien ... 

     Ja, oubaas se honne, dis darem lekker om agter die ore gekrap  

                   te word, nè? Hel, maar jy’s vuil. (OOMBLIK) En wat’s dit die? 

10.  JAMES :  Wat’s wat? 

11.  ZIGGY : Daar’s iets oppie nekband geskryf? Sien ... hier.  

12.  JAMES : Draai hom so na die vuur dat ek kan sien ... 

13.  ZIGGY :  Wag. Ek haal die nekband af dan kan ons beter sien.  

             VROETEL NEKBAND AF: Staan so. Daarsy. 

14.  JAMES :  Wat staan daar? Dis baie dof. 

15.  ZIGGY : (HOES) Hmmm. Nee, ek kan nie so lekker in dié lig  

                    sien nie. My oë is nie meer so goed nie. Hier, kyk jy. 
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1.  JAMES : (LEES) Dit lyk soos ... Pa-b-lo. Pablo. Soos in Pablo Picasso. 

2.  ZIGGY : Pablo wie? (HOES) 

3.  JAMES : Pablo Picasso. Die bekende Spaanse kunstenaar. 

4.  ZIGGY : O ja. Ek ken hom. Die een wat sy ore afgesny het? 

5.  JAMES : Nee, dít was Vincent van Gogh en hy’t net één oor afgesny. 

6.  ZIGGY : Het gedink dis hoekom hy daai naam het ... jy weet, die  

              hond bedoel ek, die lang ore ... 

7. JAMES : (AAN PABLO) Hallo, Pablo! Hier, Pablo! Het jy ’n painting wat  

                     ons vir miljoene kan verkoop? Eh, Pablo?  

 BYK:  HOND BLAF OPGEWONDE OP SY NAAM. 

8.  JAMES : (VOLG) O, jy ken jou naam! Aangename kennis, Pablo. Ek’s,  

                 James en die lelike baard is Ziggy. 

9.  ZIGGY : Jackpot! Dis sy naam daai, olraait. Hy ken dit. Picasso. 

10.  JAMES : Nee, ek dink dis oor die kos. Wonder wanneer laas hy sy naam  

                  gehoor het. Nè, Pablo! Pablo! (KLAP VINGERS) Lyk nie of daar 'n  

                  adres of telefoonnommer is nie. Ek sien niks. 

11.   ZIGGY :  Nee. (KUG) Het Prof nie dalk nog so ietsie vir die pens nie? 

12.  JAMES :  Sorry, Oom Zig. Dié kunstenaar hier met die ore het my laaste  

                 bietjie eetgoed gepolish. Hier, oom kan die laaste bietjie soetes  

                    in die bottel kry. Dit sal help teen die koue. 

13.  ZIGGY : Wat sê daai FM-pie van jou? Wanneer gaan dit warmer raak? 

14.  JAMES  : Nie gou nie. Die winter is nog lank nie verby nie. Hier, Oom, vat  

                    die bottel. Laaste bietjie petrol. SKUD BOTTEL. 
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1.  ZIGGY : Dankie, Prof. Die Jirre sal jou seën. SLUK UIT BOTTEL:   

                     Maggies, maar dis goeie Bolandbloed dié.(NAT HOES) 

2. JAMES : Jy moet laat kyk na daai hoes. Hoekom loop jy anyway  

            hier in die koue rond, Ziggy?  

3. ZIGGY : Nee, ek’s olraait. Ek blaf maar so af en toe. (HOES) Nè,  

                    Picasso? Ons honde blaf maar so dan en wan. Woef! Woef!  

                     (HOES HEWIG) Magtig...(HYG) jammer...SLUK. 

4. JAMES : Nee, jy’s nie olraait nie. Daai hoes klink sleg. Hoekom is  

               oom nie in die shelter nie?  

5. ZIGGY : Ek het nie die geld nie. (HOES) Dis glad nie meer so goedkoop  

                    om daar te bly nie. Lizzy sê hulle kry nie meer funding van die  

             government af nie.  

6. JAMES : Dis hoe ons deesdae rol, my oom. Die nuwe Suid-Afrika. 

7. ZIGGY : Jy’s gelukkig as jy deesdae by die shelter 'n bord kos sien.  Geen  

          bottel word toegelaat nie en jy móét shower...dis verpligtend. 

8. JAMES : Dis darem ten minste beskut oom. Daai hoes... 

9. ZIGGY : Los jy my hoes. Dis myne. Het lank daaraan gewerk. Dis al wat ek  

              blerrie het en my Gideon Bybeltjie. (OOMBLIK) Maar vir wat sit jý   

              hier onder die brug, jouself? Jý preek vir mý. Hoekom is jý nie in  

                    die  shelter nie? Jy kan dit mos bekostig.  

10. JAMES : Nee, wat. Ek het my tent. 

11. ZIGGY : Daai stuk ou lap?  

12. JAMES : Ek probeer geld spaar vir my trip. 
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1. ZIGGY : (HOES/SPOEG) Wragtig. Het jy nog steeds dáái  idee in jou kop  

                    om terug Kaap toe gaan? 

2. JAMES : Ja. Boland toe. Een van hierdie mooi dae.  

3. ZIGGY : Na jou suster toe? 

4. JAMES : Skoonsuster.  

5.  ZIGGY : Dink jy sy sal jou herken na al die jare? 

6. JAMES : Ek het geen idee nie. 

7. ZIGGY  : Weet sy jy lewe nog? Mense vergeet van dryfhout soos ons. 

8. JAMES : Ek weet nie.  

9. ZIGGY : So hoekom wil jy gaan? 

10. JAMES : Sommer. Dis iets wat ek net móét doen. 

11. ZIGGY : Darem moers vêr om te wil travel vir “sommer”. Tafelberg is nie  

                    net hier om die draai nie. 

12. JAMES : Daar’s iets wat ek móét gaan doen. Hier’s meer rook as lug. Ek het  

               genoeg gehad van mynhope en die gefluister van stadsverkeer.   

   Dis ’n rot-resies na geld en wind. (OOMBLIK) Het jy nog iewers  

                    enige familie? 

13. ZIGGY :  My dogter... ek het ’n dogter. Iewers daar buite. (KUG) Ek het   

              jare gelede probeer om kontak te maak. Dit was 'n groot fout. 

14. JAMES : Hoekom? 

15.  ZIGGY :  As ek melaats was, sou ek sekerlik meer aanvaarbaar gewees het.  

16.  JAMES : Was dit so erg? 

17.  ZIGGY : Erger... Vandag is jy die fancy blink windshield en môre is jy die  

                    bug teen die ruit wat met ’n squirt water weggevee word... 
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1. JAMES : Ja, dis nou maar eenmaal so, nè. Soos jy sê, ons is dryfhout. 

2.  ZIGGY : Vandag is jy caviar en môre is jy ’n blik cheap hondekos.  

           (AAN HOND) No offence, Picasso.  

BYK:   HOND MAAK FYN KREUN GELUIDE. SUG. 

3. JAMES : (SUG) Ja, ons lewe in ’n plastiek wêreld met plastiek mense en  

                 waardes, Zig. Alles het ’n sell- by- date. Alles is weggooibaar.  

                   Nappies, selfone, verhoudings, vriendskappe, liefde, kinders 

    troeteldiere...  Nè, Pablo. En dan dryf jy maar... 

BYK:   HOND KREUN EN BLAF. 

4.  ZIGGY : Ja, Ore ... Lyk my jy het ook jou expiry date bereik, nè? Ek wonder  

                    soms presies wanneer die lewe so cheap geraak het? 

5. JAMES :   Cheaper as Chappies bubble gum. Die lewe kou jou en spoeg jou  

                 uit as jy jou smaak begin verloor het. 

6.  ZIGGY : Ja ... (OOMBLIK) So van hondekos gepraat, selfs ’n blik  

                 hondekos sal nou goed afgaan ... (HOES) 

BYK:   HOND MAAK FYN GELUIDE. 

7. JAMES : Nee, hel, oom Zig. Regtig? 

8.  ZIGGY : Wat? Sal nie die eerste keer wees nie. Wanneer jy honger is ... jou  

                  pens vra nie wat op die label staan nie. 

9.  JAMES : Wag hier. Ek sal iets by Manny’s op die hoek gaan kry. Vis en  

                chips? Hulle sal nog oop wees.  

10. ZIGGY : (VERLEË/SKAAM) Nee man, ek trek sommer jou been. (HOES) 

11. JAMES : Dit het nie vir my soos 'n grap geklink nie. 

12. ZIGGY : Ziegfried Swiegers kan dit vat. Onkruid vergaan nie, Boet.  

13. JAMES : Is oom doodseker? Ek het nog geld. Ek sal iets gaan kry. 
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1. ZIGGY : Ek weet, ja. Jy’s die enigste homeless person wat ek ken met  

                   ’n OTM-kaart. Spaar jou geld. Ek’s fine. 

2. JAMES : Jy gaan nie honger slaap nie en ek gaan nie dat jy hondekos eet  

                  nie. Nee, magtig. 

3. ZIGGY : Dié hoesstroop sal help dat ek nie té vinnig roes nie. SLUK:  

                 Maar so kom alle goeie dinge tot ’n einde. Sê groete vir  

                 Mannetjies Roux ... 

BYK:   LEË BOTTEL KLETTER IN DIE DROM. 

4. JAMES : (ONWILLIG) Nou goed, Zig, as jy so sê.  

5. ZIGGY : Ek’s al meer jare op die pad as wat ek tande in my mond het,  

                    Prof. En hier is ek steeds. Fris en gesond. 

6. JAMES : Oor daai laaste een kan ons debateer. Môre kom jy saam met my  

                 dat ons ’n slag weer ordentlike kos in daai maag van jou kan kry.  

                 Breakfast, môre, op my. Ek’s nog nie totaal bankrot  nie. 

7. ZIGGY : Die Jirre sal jou seën, Prof. Hy sal jou seën ... soos vir Job. 

8. JAMES : Hý, het niks met die prys van eiers uit te waai nie. As Hy my so  

                 gelaaik het, sou ek nie nou hier onder die brug gesit het met my  

                   lewe in ’n suitcase en ’n rugsak nie.  

9. ZIGGY :  The Lord works in mysterious ways ... (HEWIGE HOESBUI)  

            Mysterious ways, Prof ... ek sê jou... (HYG) 

10. JAMES : Nadat ons gebrêkfis het dan vat ek jou outpatients toe en  

        jy gaan sien ’n dokter. Én ek wil nie weer stories hoor nie. 

11. ZIGGY : (HYG NA ASEM) Dit kan ’n leeftyd vat voordat ons daar gehelp  

                    sal word. Goeie dokters is ’n bedreigde spesie in dié land. 
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1.  JAMES : Ons sal daar sit totdat ons een sien. Al vat dit heeldag. 

2.  ZIGGY : Ek hou nie van hospitale nie. 

3. JAMES :  O, dit het ek al agtergekom. 

4. ZIGGY :  Hulle stink na disinfectant en die dood. Salie sê hy het eendag so  

                 lank daar in die outpatients gesit en wag dat ’n man langs hom  

                 doodgegaan het. Die Jirre het hom nie geseën nie. 

5. JAMES :  Wel, môre sál jy van die hospitaal hou en daar gaan sit, voordat ek  

                    jóú lykshuis toe moet neem.  

6.  ZIGGY :  Ek wil nie vir jou ’n las wees nie, Prof. (TROTS) Ziegfried  

                    Swiegers kyk nie graag in ’n ander man se bek nie. 

7. JAMES :  Jy’s nie ’n las nie, oom Zig. En ek’s nie ’n “ander man” nie.               

    Ek’s jou vriend. Ons is vriende. En jy sal môre daar gaan sit al  

                   moet ek jou aan die stoel vasspyker.  

8. ZIGGY :  Die Jirre sal jou seën ... 

9. JAMES : Ja, los dit maar. Hy’t my goed geseën, soos jy kan sien. (OOMBLIK)  

                   Waar’s oom se trollie? (POUSE) Waar’s al oom se goed? 

10. ZIGGY : (SUG) Klaas Langbaadjie ... 

11. JAMES : Wat? 

12. ZIGGY : Hulle het dit gevat. Daar agter Manny’s. 

13. JAMES : Die polisie?  

14.  ZIGGY : Ja. Ek sê mos. Die wolarms. Al my goed op die grond uitgegooi.  

15. JAMES : Vir wat? 

16. ZIGGY : Gesê ek het die trollie gesteel by die supermarket. Ziggy  

                    Swiegelaar het nog nooit iets gesteel nie ... (KUG) nie opsetlik nie.  
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1. JAMES : Het die polisie dít gedoen? 

2. ZIGGY : Ek sê jou. Ek het probeer verduidelik dat die trollie daar teen die  

                  rivier gelê het, verwaarloos en stukkend. Dat ék hom gefix het met  

                 my eie hande en draad. Finders keepers, jy weet ... 

3. JAMES : Waar’s oom se goed nou? 

4. ZIGGY : Doeriekant. Net agter Manny’s. (HOES ONTSTELD) Ek het ook  

                 my regte in die Nuwe Suid-Afrika.  

5. JAMES : Nuwe Suid-Afrika, ou Suid-Afrika, steeds dieselfde ou stront. Mens  

                  sou dink hulle het beter goed om te doen as om ’n hawelose  

                    man te staan en molesteer.  

6.  ZIGGY : Kriminele met ’n badge wat nie hulle eie bakkie kan bekostig  

                   nie. Weet jy hoeveel keer ek al by daai polisiekantoor geslaap  

                    het? Trollie en al. Ek is my regte ontneem asof ek ’n common  

                    criminal is. Ek gaan ’n saak maak. Ek het daai trollie met my eie  

                  hande reggemaak. Dis myne.  

7.  JAMES : Natuurlik. 

8. ZIGGY : Het ek jou al vertel dat ek op my dag een van die beste boiler  

              makers in die trade was ... 

9. JAMES :  Ek dag oom het oppie myne gewerk? 

10. ZIGGY :  Ek het ja. Op die myne. 

11. JAMES : Ja, oom het. Ons moet oom se goed gaan haal. 

12. ZIGGY :  Nee wat, los dit maar. Ons kan dit môre gaan kry ... 

13. JAMES :   Dis nie moeite nie. Ek sal oom gou help. Hier’s reën aan die  

    kom. Al jou goed gaan nat reën. 
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1.  ZIGGY :  (ONWILLIG) Nee, regtig. Los dit. Ek het my rooi Bybeltjie by  

                    my. Dis al wat saak maak. Ons kan dit môre gaan kry. 

2. JAMES :  (AGTERDOGTIG) Wat vertel oom my nie? 

3.  ZIGGY :  (ONSKULDIG) Ek weet nie waarvan jy praat nie. 

4.  JAMES : Wat het oom gedoen? 

5. ZIGGY :  Wie? Ek? (HOES) Niks nie. 

6. JAMES :  Nee, los die hoes. Uit daarmee. Wat het jy aangevang, oom Zig? 

7.  ZIGGY : ’n Man het ook sy trots. Ek het my regte. Net omdat ek  

                   haweloos is gee nie daai lot die reg om my te beledig nie. Ek’s  

                 nie ’n hond nie. (AAN HOND) Skies, Picasso. 

BYK:   PABLO KREUN.SUG. 

8. JAMES :  Wat het gebeur? 

9. ZIGGY :  Daai wolarms wou my trollie impound, Prof. Dis myne. Alles  

                  daarin het ek met moeite bymekaar gemaak. Dis mý eiendom.  

10.  JAMES :  (SUG) Wat het oom aangevang? 

11.  ZIGGY :  Daar was twee van hulle. 

12.  JAMES :  (DRINGENDER) Wat het jy gedoen, Ziggy? 

13.   ZIGGY :  ’n Dikke en ’n dunne. 

14.   JAMES :  Ziggy ... 

15.   ZIGGY :  Ek het die vette met ’n neon buislig gemoer ...oor die kop. 

16.  JAMES :  Wat? Het jy ’n poliesman geslaan? 

17.  ZIGGY :  Jy moes dit gesien het. Daar was so ’n wit wolk om sy stupid  

                     kop. Poef! (LAG HEES)  

18.   JAMES : My hel, Zig ... dis mercury, dis giftig ... 
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1.   ZIGGY :  Ek laat my nie ’n “vuil boemelaar” noem nie. Ek’s ’n hawelose  

                    persoon, nie ’n blerrie boemelaar nie. 

BYK:    WEER DREUN IN VERTE. 

2.   JAMES :  Wat het toe gebeur? 

3.   ZIGGY :  Toe hardloop ek. Die dikgat een het my gejaag, maar ek het  

                    hom afgeskud daar by die rivier. Toe sien ek jou vuur. 

4.  JAMES :  Geen wonder jy wou nie na Manny’s toe gaan nie. 

5.  ZIGGY : Ek dink Laurel en Hardy kan dalk nog daar rond wees. Ek  

                    laat my nie toesluit vir boggerol nie. (HOES) 

6.  JAMES :  Ai, oom Zig. Wag hier by Pablo. Ek sal gaan kyk of jou goed nog  

                    daar is en sommer iets kry om te eet. Dis nog lank na môre toe. 

7.  ZIGGY :  Sal jy? Dankie, Prof. 

BYK:    WEER DREUN. DIT BEGIN SAGGIES REËN. 

8.  JAMES :   Ag nee. Dis al wat ons nóú nodig het ...koud én nat. 

9.  ZIGGY :  Jy’s ’n goeie mens, Prof. Die Jirre seën jou, soos vir Job. 

10.  JAMES :  Ja, Hy seën ons, Zig. Ek’s nou terug. (AAN HOND) Bly Pablo! Bly! 

 BYK:    REËN VAL. HOND BLAF. VOETVAL BEWEEG WEG. 

11.  ZIGGY :  (ROEP AGTERNA) En bring ’n pakkie menthol sigarette as  

               daar is! Dit help vir my hoes! Dankie, Prof.! 

 BYK:    MUSIEKBRUG. VERMENG NA DIE WAGKAMER VAN   

                    HOSPITAAL. GEMURMER VAN STEMME EN  

                    HOSPITAALKLANKE IN AGTERGROND. 

12. ZIGGY :  Ons gaan hier sit tot ons blerrie geraamtes is. 

13. JAMES :  Beggars can’t be choosers, Ziggy. 
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1.  ZIGGY :  Ons is nie boemelaars nie. Ons is hawelose. Boemelaars  

                  en bergies krap in vullisblikke. 

2.  JAMES :  Dis nog nie lunch time nie. Ons moet net jou voorskrif optel. 

3.  ZIGGY :  Is Picasso, okay? 

4.  JAMES :  Pablo. Ja, ek het hom gaan water gee toe jy in was dokter toe. 

5.   ZIGGY :  Slim hond daai, ek sê jou. 

6.   JAMES : Wat het die dokter gesê?  

7.   ZIGGY : Ek’s oorgewig. 

8.   JAMES : (SUG) Oor daai hoes ... 

9.    ZIGGY : Ek het griep. Dis al.  

10.   JAMES : Wat? Griep? 

11.   ZIGGY : Ja, niks ernstigs nie. 

12.   JAMES : Wie’t na jou gekyk? Die tea girl of ’n dokter? 

13.   ZIGGY : Dit was een van daai ingevoerde Kubaanse modelle ... dink ek. 

14.   JAMES : ’n Dokter? Was dit 'n dokter? 

15.   ZIGGY : Ja...ek dink so. Hy het ’n stereoskoop gehad. 

16.   JAMES : Stetoskoop. 

17.   ZIGGY : Ja, so een ook. 

18.   JAMES : Het hy na jou hoes geluister? Het hy jou ondersoek? 

19.  ZIGGY : Natuurlik. (HOES EN KUG) Hy sê dis al die jare in die myne wat  

                  my keel en bors ’n bietjie aangetas het. Suurstoftekort onder in  

                    die myne, jy weet. 

20.   JAMES : Suurstoftekort? My gat... 
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1.   ZIGGY : Lossit, Prof. Ek weet jy’s ’n geleerde man, maar jy’s nie ’n  

                  dokter nie. Jy’t nie daai credentials nie. 

2.  JAMES : As ek een was, sou ek ’n beter blerrie diagnose gemaak het.  

                 Ek dink ons moet ’n tweede opinie kry. 

3.  ZIGGY : En dan weer hier moet kom sit? Not a damn. Ek gaan my meds  

                       kry en dan gaan ek loop. 

4.  JAMES :  (SUG) Nou goed. Maar jy sal daai medisyne gebruik. En jy gaan  

                  Haven toe vanaand. Ons moet jou uit die nat en koue kry.  

5.  ZIGGY : Ek kannie daar bly nie. Ek sê mos. Dis te duur. 

6. JAMES : Ek sal betaal. (OOMBLIK) Ek sien bietjie daai voorskrif? 

7.  ZIGGY : (TROTS) Ek sê jou, ’n hele bladsy. Kyk self.  

8. JAMES : Niemand kan dié gekrap lees nie. Dis spykerskrif.  

BYK:   INTERKOM: “Now serving number 62, nommer 62.” 

9.  ZIGGY : Daar speel hulle my tune!  

10.  JAMES :  Nou, goed. Ek kry jou buite in die parking lot by Pablo. Dan  

              reguit shelter toe. Ek wil net eers by die OTM aangaan. 

11.  ZIGGY  : Jy’s ’n goeie mens, Prof. Jy’s my beste vriend. 

12.  JAMES:   Ek’s jou enigste vriend, Zig. 

13.  ZIGGY : (DINK) Ja, dis ook waar.  

14.  JAMES : Gaan kry jou voorskrif voordat ons nog ses ure hier moet sit. 

15. ZIGGY : Eendag gaan ek vir jou ook ’n klip uit die pad rol, Prof. The Lord  

               works in mys— 

16. JAMES : Ja, okay, Zig. Gaan kry jou meds. 
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1. ZIGGY : (BEWEEG VAN MIK AF) Zig Swiegers vergeet nie. Geheue soos  

                  ’n olifant. 

2.  JAMES : Ja, toe Dumbo, roer jou riete, as ons gou maak is ons dalk nog  

                   betyds vir lunch by die shelter. 

3.  ZIGGY : (OPGEWEK) Vanaand slaap ons in style! (HOES) Ek gaan net  

                   nie shower nie ... 

BYK:   MUSIEKBRUG. THE HAVEN ONTVANGS. BIETJIE LATER.  

                       STEMME IN AGTERGROND.  

4. LIZZY : (STRENG) Die hond bly buite, Meneer Harris. Jy ken die reëls.  

5. ZIGGY : Maar dis Pablo Picasso. Hy’s 'n famous painter. 

6. LIZZY : Ek geen nie om of dit Pierneef is nie. Ek sien ’n plat hond met lang  

                      ore en poffervoetjies. Lees daar: GEEN DIERE. Sien jy? 

7.  ZIGGY : Daai hond is slimmer as ek. As ék hier mag bly dan kan hý ook. 

8.  LIZZY : (DREIG) Oom Swiegers, geen diere nie. Oor en uit. The end. 

9.  JAMES : (LAG) Dis reg, Lizzy. Kan ons hom agter op die stoep laat bly? 

10.  LIZZY : Praat jy van Ziggy of die hond, Mr Harris? 

11.  ZIGGY : Baie snaaks, Lizzy. Baie snaaks. 

12.  JAMES : (LAG) Dankie, Lizzy.  

13.  LIZZY : Waar kom julle twee anyway aan hom? Wie se hond is dit? 

14.  JAMES : Geen idee nie. Hy dryf maar soos ons. Hokloos. 

15.  ZIGGY : Dryfhoute. Dis óns hond. Hy’s family. Mens los nie jou familie  

                     buite op die stoep nie. Dis mishandeling. 

16. LIZZY  : Give it a rest, Ziggy, of jy slaap wragtig ook buite op die  

                agterstoep. 
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1.  ZIGGY : (MOMPEL) As ek nie hoef te shower nie ...   

2.  LIZZY  : (IGNOREER HOM) Dit sal honderd-en-twintig rand wees vir die  

                week Mr. Harris. Julle kan kamer drie deel. Julle weet waar dit is. 

3.  JAMES : Dankie, Lizzy. Dis reg so. 

4. LIZZY   : Vuil klere in die was en julle stort voordat julle die beddens  

                gebruik. (OOMBLIK) Wanneer laas het oom Zig water gesien? 

5.  ZIGGY  : (SNORK VERONTWAARDIG) Ek het gisternag natgereën.  

6. LIZZY : Dis okay as jy 'n plant was. Stort. Daar’s handdoeke in die kamer.  

                  Enige alkohol of dwelms? 

7.  ZIGGY : Ja, dankie. (LAG EN HOES)  

8.  JAMES : Nee, Lizzy. Oom Zig het net ’n klomp meds wat hy moet neem. 

9.   LIZZY : (VERBAAS) Wat? Hoor ek reg? Was hý wragtig by ’n dokter? 

10.  JAMES :  Ja, vandag. Ons kom nou net van die hospitaal af. 

11.   LIZZY :  Het jy ’n foto geneem wat ons kan raam? 

12.  JAMES : Hy sal iets moet eet voordat hy die meds neem. Is ons nog  

                      betyds vir lunch? 

13.  LIZZY  : Ja. As julle klaar gesettle het dan kan julle eetkamer toe kom.  

                      Ons het mac and cheese vir vandag. 

14.  JAMES  : Klink lekker. Ons sal nou daar wees. Kom, Zig. 

BYK:   MUSIEKBRUG. THE HAVEN EETKAMER. STEMME  

                     IN AGTERGROND. DAAR WORD GEËET TYDENS  

                        DIE VOLGENDE DIALOOG. 

15. LIZZY : Wat het die dokter gesê? Moet ons jou skiet? 

16.  ZIGGY  : (HOES) My longe is nie meer so lekker nie. Al daai jare in die  

              myne. Dis net griep. 
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1.  LIZZY : Griep se pienk, puntige boude!  

2.  ZIGGY : Hy’t gesê ek het gróót griep.  

3.  JAMES : Groot griep? Ziggy, weet jy wat dit is?  

4.  ZIGGY : Dis griep. Griep is griep. 

5.  JAMES : Jy’t tering. Ek sê dit al lankal. Hulle moes jou opgneem het. 

6.  LIZZY : Dis wat ek ook sê. Ek kan ’n ordentlike dokter laat kom om na jou  

                       te  kyk. Ons het een op call vir die shelter. 

7.  ZIGGY : Dis nie nodig nie. Ek’s fine. Kyk net al die meds wat ek moet  

                    neem. Ek voel al klaar beter en hoes al klaar minder. (HOES) 

8.  LIZZY : So hardkoppig soos 'n teerpad. 

9.  JAMES : Hy’t darem al die sigarette afgeskaal. 

10.  ZIGGY : Nie omdat ek wou nie. 

11.  LIZZY : (SUG) Ek gee op . 

12. BELINDA: (NADER TOT OP MIK) Hallo. Mag ek maar by julle aansluit? 

13.  LIZZY : Hallo, Belinda. Ja, jy hoef nie so alleen daar eenkant te sit nie.  

                 Ziggy, James, dis Belinda. Sy’s nuut hier.  

14.  JAMES : (BEÏNDRUK) Hallo. Ek’s James Harris. Kom sit gerus hier. Skuif  

                   op, Ziggy, maak plek vir die dame. 

BYK:   GESKUIFEL VAN STOELE. PLAAS BORD OP TAFEL. 

15.  BELINDA: (VRIENDELIK) Dankie. Aangename kennis. Belinda Stephens. 

16.  ZIGGY : Ek is Ziegfried S—Swieg— (GEWELDIGE HOESBUI) 

17.  LIZZY : Die hewige hoesbui met die baard is Ziggy Swiegers. 

18. BELINDA: (LAG) Hallo, Meneer Swiegers. Please to meet you. 

19.  ZIGGY :  (HOES EN HYG) Ziggy, noem my asseblief Ziggy. Bly te kenne. 



21 
 

1. BELINDA: (DINK) You remind me of someone from the Bible. 

2.   ZIGGY : Ja, Moses. Mense verwar my met Moses. (KUG) Jammer, oor die  

                   hoes. Ek het gisternag natgereën en nou het ek groot griep. 

3.  BELINDA: Is oom okay? 

4.   ZIGGY   : Piekfyn. Never beter. Net ’n ligte krieweling agter in die keel. 

5.   LIZZY : (ONDER STEM) Ligte krieweling my armpit ... 

6.  ZIGGY : Hoe sê jy, Lizzy? 

7.  LIZZY : Niks, Zig. 

8. ZIGGY : Is jy daai pretty Belinda that lived on a boathouse? 

9. BELINDA: (LAG) Nee oom, ek het nie 'n boot nie. 

10.  JAMES:    Maar jy is wel besonders pragtig. Van waar is jy, Belinda? 

11.  BELINDA:  Dankie James. Westcliff. Maar ek’s oorspronklik van Durban. 

12.  JAMES:    Jy lyk eerder of jy van Ierland kan wees. 

13.  BELINDA: En wat laat jou so dink? Is dit die Engelse aksent, sproete,  

                 die rooi hare of die oë? 

14.  JAMES : Jammer, ek het nie bedoel om te staar nie. Dis net ... dis  

                 moeilik om jou mis te kyk. 

15. BELINDA: Dis alles fine. Ek het al alles gehoor. Vlamkop, helkop, groen  

                 mamba ... rooi roman ... Daar’s niks wat my meer verbaas nie. 

16.  JAMES  : Ek bedoel jou oë. Dis die eerste keer dat ek iemand met  

                 heterochromie in lewende lywe sien. Ongelooflik ... 

17. BELINDA: (LAG) Oh that ...ja well... 

18. ZIGGY : Hetro watse goed? 

19. JAMES : Haar oë, Zig. Een bruin en een groen oog. Sien jy nie? 
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1. ZIGGY : (OOMBLIK) Ja, wragtig! Ek dag ek verbeel my. Magtig. 

2.  JAMES  : Het julle geweet dat mense met oë soos Belinda s’n slegs twee  

                  persent van die wêreldbevolking uitmaak?  

3. LIZZY : Regtig? 

4.  ZIGGY : James sal weet. Hy’s ’n geleerde man. ’n Professor.  

5. BELINDA:  Really? You’re a professor? 

6.  ZIGGY : Cross my heart and hope to die. Van Stellenbosh in die Kaap. 

7. JAMES : Hulle sê so ... 

8.  LIZZY : In die vlees ...sign sealed and delivered. 

9.  JAMES : Ja, los dit nou maar. Ons praat nie daaroor nie. 

10.  BELINDA: My aarde. Wat maak ’n geleerde man soos jy dan hier? 

11.  LIZZY : Wil ons ook weet. Maar hy is soos ’n sfinks. Ons probeer al jare  

                     om dit uit hom te kry. Hy wil nooit vir ons vertel hoekom hy  

                      hierdie leefstyl verduur nie. 

12.  JAMES : En ek gaan ook nie nou nie. Eet julle mac and cheese? Los my  

                   lewe in die toilet waar dit hoort. 

BYK:    EET IN STILTE VIR ‘N OOMBLIK. EETGEREI KLETTER. 

13.   LIZZY : Het jy nog daai plan om terug te gaan Kaap toe, James? 

14.   JAMES : Ja, binnekort. 

15.   LIZZY : Met die trein? 

16.   JAMES : Nee. Dis te duur. My fondse is besig om op te droog na al die jare.  

17.   ZIGGY : En dis my skuld ... hy help my ook nog. 

18.  JAMES :  Jy’s family, Zig. Ons help mekaar. 

19.   LIZZY : Nou hoe gaan jy dan?  
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1.  JAMES     : Daar’s niks fout met dapper en stapper nie. Road trip.  

2.   LIZZY : Wat? Jy gaan loop?  

3.  JAMES  : Niks fout met my voete nie. 

4.   LIZZY : Hemel, James. Dis meer as 'n duisend kilometer.  

5.  JAMES  : Eenduisend-driehonderd-agt-en-negentig kilometer om presies te  

                   wees. Ek het alles klaar uitgewerk. Ek kan in die Kaap wees in  

                     ses-en-veertig dae as ek so dertig kilometer 'n dag stap. Miskien  

                      vinniger as ek dalk 'n lift of twee kan kry. Dit hang af. 

6.  LIZZY : Hoekom? 

7. JAMES : Hoekom wat? 

8. LIZZY  : Hoekom Kaap toe? Wat is daar? 

9. ZIGGY : Sy suster. 

10. JAMES : My skoonsuster. 

11.  LIZZY : En jou ander familie? 

12.  JAMES : (OOMBLIK) Nee. Dis net my skoonsuster. (OOMBLIK) Ek dínk sy  

                     is nog daar. Ek hoop ... 

13.  LIZZY : Jy wil al daai pad stap om iemand te gaan sien wat jy nie seker  

                      is nog daar is nie? 

14. JAMES : Dis iets wat ek móét doen terwyl ek nog kan. 

15. LIZZY : Wel, ek’s seker jy het jou redes, maar dis ’n helse stuk pad én   

                  dis winter. Dis ook nie veilig nie.  So alleen. Ek bedoel, waar gaan  

                        jy slaap? 

16. JAMES : Ek het my tent. (OOMBLIK) En nou ook ’n hond. 
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1.  ZIGGY : Ja, ons het nou ’n hond. Hy’s op en wakker. Hy sal ons beskerm  

              op die pad. Goeie waghond daai ... 

2. JAMES : Wag ’n oomblik ... blaai so bietjie terug. Wat bedoel jy met “ons”? 

3.  ZIGGY : Óns. Ek en jy en Picasso. 

4.  JAMES :  Pablo. 

5.  ZIGGY : Ja, hy. 

6.  JAMES : Jý wil saam met my Kaap toe? 

7.  ZIGGY : Natuurlik. Ons is ’n team.  

8.  JAMES : Ek weet darem nie, Zig. Jou gesondheid ...  

9.  LIZZY : Ziggy, jy kan nie in jou toestand so ’n trip aanpak nie.  

10.  ZIGGY : My toestand is fine, ek het al hierdie meds. Ek hoes al klaar  

                  minder vandat ek die drugs vat. (HOES) Sien ... 

11.  JAMES : Ek weet darem nie, Zig. 

12.  ZIGGY : Ek sal nie ’n burden wees nie, Prof. Ek belowe. Asseblief. Vat  

                       my saam.  Jy hoef nie te worry nie, ek sal cope ... 

13.  JAMES : (SUG) Jy maak dit baie moeilik, Ziggy ... jou gesondheid ... 

14.  ZIGGY : Asseblief, Prof. Jy kan my nie hier alleen laat tussen die  

                      mynhope nie. Buitendien, die Karoo-lug sal my goed doen.  

                    (OOMBLIK) Asseblief, Prof. Ons is 'n team. 

15. JAMES : (DINK NA) Nou goed, Ziggy. Maar jy neem jou meds en ek wil  

                       geen slim stories hoor nie. Jy doen wat ek sê. 

16.  ZIGGY : (VERLIG) Dankie, Prof. Die Jirre sal jou seen ... 

17.  JAMES : As ek vra dat jy jou agterent blou verf en van 'n ceiling afhang  

                   soos 'n chandelier, dan doen jy dit ... of anders ... 
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1.  ZIGGY : Wel, ek weet nie van daai laaste een nie. Ek het erg hoogtevrees  

                 en blou is nie juis my kleur nie ... 

2. JAMES : (DREIG) Ziggy ... ek’s ernstig. 

3.  ZIGGY : Okay, okay ... Moet tog nie so opstreperig raak nie. Ek grap net. 

4.  LIZZY : Ek dink persoonlik julle is albei van lotjie getik. Dis ’n mal perd  

                  wat julle wil opsaal. Hoe gaan jy met ’n ou, siek man soos dié  

                   cope, Prof? Op jou eie? Al daai pad? 

5.  ZIGGY : Wie’s 'n ou, siek man? (HOES) 

6.  JAMES : Ek cope al vir maande met hom soos dit is. Dalk doen die  

               verandering van omgewing hom goed. Buitendien, ek sal nie  

               mind vir die geselskap nie. Die hemele behoed my ... 

7. BELINDA: Het julle dalk plek vir nog een? 

8.  JAMES : (VERBAAS) Hoe nou? 

9.  ZIGGY : (OPGEWONDE) Natuurlik! The more the merrier ... 

10.  LIZZY : Belinda? 

11. BELINDA: Kan ek saamgaan? Ek het nodig om uit Johannesburg te kom.  

                  So gou ek kan. Hoe verder hoe beter. 

12. JAMES : Wel, ék gee nie om nie. (OOMBLIK) Ek sal ten minste nie  

                 heeldag net na Zig se gehoes hoef te luister nie. 

13.  LIZZY : Belinda? Is jy seker? Wil jy saam met hierdie twee Kaap toe? 

14. BELINDA: Ja. Why not? You know my situation, Lizzy. I need to go. Ek het  

                 nodig om te verdwyn en hierdie is die perfekte manier. 

15.  LIZZY : Ek weet. Maar jy ken hulle skaars. 
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1.  BELINDA: Ek het genoeg gesien én gehoor om te weet dat hulle twee nie van  

                      voëltjiestront gemaak is soos baie ander mans nie. Ek dink ek sal  

                     heel veilig wees. So, if you gents would have me... 

2.  ZIGGY :  Of course! Geen voëltjiestront hier nie. Ons is tawwe dryfhout. 

3.  JAMES : (LAG) Beslis. Goeie ou dryfhout.  

4.  BELINDA: Hier’s niks meer vir my nie, Lizzy, behalwe slegte herinneringe. 

5.  LIZZY : Wat gaan jy daar in die Kaap doen? Ken jy iemand daar? 

6.  BELINDA: Nee. 'n Skoon begin is wat ek nodig het. I’ll take it a day at a time. 

7.   JAMES : Ek weet nie wat oor jou lewe geloop het nie, maar jy is meer as  

                    welkom om saam te kom. Dit gaan egter nie maklik wees nie.  

8.  BELINDA: Na wat ek deurgemaak het, kan ek enigiets vat, glo my. Klink vir  

                 my na 'n avontuur. Ek kan help en die stap sal my glad nie pla nie.  

                     Ek’s gewoond aan oefening, soos julle kan sien. 

9.    ZIGGY : Jy kan ’n boeing aan die brand skop met daai paar bene van jou. 

10.  JAMES : Ziggy...Jammer Belinda. Daar’s nie 'n filter nie... 

11.  BELINDA: (LAG) Dis okay. Dankie vir die compliment, Ziggy.  

12.   LIZZY : Dis omdat sy 'n danser is. 

13.  BELINDA: Wás 'n danser. 

14.  JAMES : Regtig? Watter tipe dans het jy gedoen? 

15.  BELINDA: (ONTWYK) Moderne dans ...jy weet...dans. 

16.  JAMES :  Waar het jy gedans? 

17.  BELINDA:  (HUIWERIG) In ... in ... ’n nagklub. 

18.   JAMES : 'n Nagklub? (BESEF) O, ek sien ... ek bedoel nie om te krap nie. 

19.   ZIGGY : Ek’s seker jy het mans soos vlieë aangetrek.  
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1.  JAMES :  Zig ... 

2.   ZIGGY : Wat? Ek bedoel dit as ’n kompliment. Hel, ek sou elke dag na haar  

                 kom kyk het as ek geweet het waar sy dans. 

3.  BELINDA: (LAG) Dis okay, James. Dankie, Ziggy. Ja, ek was gewild… 

4.  JAMES : Wel, dis dan dit. Die Three Musketeers en een hond. 

5.  LIZZY : The Three Stooges en Droopy more likely.  

6.  ZIGGY : Jy’s net jaloers dat jy nie kan saamgaan nie, Lizzy. 

7.  LIZZY : (SUG) Ek gee op. Wanneer presies beoog jy om te gaan. Prof.? 

8.  JAMES : Ons sal nog dié week hier bly sodat Zig kan uitrus. Daar’s nog ’n  

                      hele paar dinge wat in plek moet val en gereël moet word voordat  

                      ons die pad kan vat. 

9.  LIZZY : So gou? 

10.  JAMES : Ja, voor my moed my weer begewe. 

11. BELINDA: Pas my uitstekend. My rugsak is klaar gepak. Ek het nog 'n bietjie  

                   kontant op my...nie veel nie, maar ons kan dit gebruik. 

12.   LIZZY : Julle kan vat van die klere daar in die bokse. Ek sal kan help met ’n  

                        paar komberse vir die pad. Julle gaan vrek van die koue.  

13.  JAMES : Dankie, Lizzy. Die Karoo kan bitter koud word. 

14.   LIZZY : Prof, ek sal vir jou ’n lys maak van die nagskuilings waarby  

                      julle kan aanklop op die pad indien nodig. 

15.  JAMES :  Dit sal gaaf wees, dankie.  

16.  ZIGGY :     Die Jirre sal jou ook seën, Lizzy. (OOMBLIK) Ek dink so... 

17.  LIZZY : Ek kan julle ook met ’n bietjie kontant help en sal vir julle ’n paar  

                      dae se padkos inpak wanneer julle vertrek. 



28 
 

1.  JAMES : Dankie, Lizzy. Dit sal baie help. 

2.  ZIGGY : Die Jirre sal jou seën, Lizzy. 

3.  LIZZY : Verder kan ek maar net vir julle bid. 

4.  JAMES : Dankie, Lizzy. 

5.  BELINDA: Thanks, Lizzy. 

6.   ZIGGY : Die Jirre sal jou seën — 

7.   LIZZY : Sharrap, Ziggy. Jy oortuig my glad nie. 

8.   ZIGGY : Jy gaan ons mis, nè? (LAG AAMBORSTIG) Veral vir my. 

9.   LIZZY : Soos tandpyn, ja. En net omdat ek só baie van jou hou, kan jy  

                      die tafels afdek en die skottelgoed vir ons was. 

10.   ZIGGY : In my toestand? (HOES AANGEPLAK) Ek’s siek. 

11.   LIZZY : (SARKASTIES) Ek dog jy makeer dan kwansuis niks? 

12.  JAMES : So van was gepraat, is dit moontlik dat ek Pablo 'n bad kan  

                       gee. Ek dink hy kort ernstig een. Hy ruik nie baie lekker nie. 

13.  LIZZY : Daar’s 'n sinkbad agter op die stoep en daar’s nog Jeyes  

                  Fluid onder die wasbak in die kombuis vir vlooie en goggas. 

14.  JAMES : Dankie, Lizzy. 

15. BELINDA: Ek sal kom help ... as ek mag ... 

16.  JAMES : Sekerlik, Belinda. Jy kan vashou en ek sal was en skrop. 

17.   LIZZY : Praat julle van die hond of oom Zig? (PROESLAG) 

18.   ZIGGY : Ja, baie snaaks, Lizzy. En wie gaan my help opwas? 

19.   LIZZY : Niemand nie, Zig. Krap die oorskiet bymekaar vir die hond en  

                     begin afdek. (OOMBLIK) Die skottelgoed gaan nie hulself was nie.  

20.  ZIGGY : (MOMPEL) Het ook geen simpatie met 'n siek mens nie. 
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1.  LIZZY : Nou toe, Ziggy. Iewers voor die son vandag sak. 

2.  ZIGGY : (MOMPEL) Dis nie 'n shelter die nie, dis 'n strafkamp ... 

BYK:   MUSIEKBRUG. DOOF NA: BUITE. DIE N1. MOTORS  

                       EN VRAGMOTORS FLITS IN AGTERGROND VERBY.  

3.   ZIGGY : Hey julle, kyk, ek het ’n skoen opgetel. 

4.  JAMES : Los die ding, Zig.Ons het nie nodig om nóg rommel saam te  

                      sleep nie. 

5.  ZIGGY : Ek wonder maar net watse lewe iemand het wat een skoen  

                     langs die highway verloor het. 

6. BELINDA:  (LAG) Ja, wragtig oom, Zig. Kan seker nie lekker wees om met  

                  net een skoen deur die lewe te gaan nie. 

7.   ZIGGY : Ons het gelukkig nog almal al twee ons skoene. Ons het veel om  

                 voor dankbaar te wees. 

8.   JAMES  : Waar was jy so lank, Zig? Ons moet pad vat. Tyd om Drie Susters  

                      agter ons te sit en Beaufort-Wes is nog vêr. 

9.   ZIGGY : Het net gou iets by die kafee gekoop. 

10.   JAMES : Sigarette? 

11.   ZIGGY : Nee, natuurlik nie. (OOMBLIK) Gaan jy daai chips eet, Prof? 

12.  JAMES : Nee, jy kan dit maar kry.  

13.  ZIGGY : Dankie, Prof. 

BYK:   KOSHOUER EN PAPIERSAK WAT RITSEL. 

14. JAMES : Maar jy beter vir Pablo nog van die chips gee, voordat hy die  

                        spoeg uit jou mond kyk. 

15.  ZIGGY : Hier Picasso. Die stappery maak mens honger en dors, nè.  

    BYK: HOND HAP EN EET GULSIG. 
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1. BELINDA: (VRIENDELIK AAN HOND) Foeitog, ou Twinkle Toes se  

                    beentjies is maar kort en hy dra maar swaar aan daai paar ore.  

2.  JAMES : Hy’t omtrent deur sy kos geploeg.  

3. BELINDA: Wil jy nog water hê, Pablo? Ziggy, gee my die waterbottel aan. 

4.  ZIGGY : KOUENDE: Hier. Los vir my ook 'n sluk oor.  

5. JAMES : Ons moet weer vol maak by die toilette voordat ons stap. 

BYK:   WATERBOTTEL OOP. WATER WORD IN PLASTIEKBAKKIE  

           GEGOOI. HOND DRINK GULSIG WATER. 

6. BELINDA: Daar’s hy, Twinkle. Die hond het die cute-ste paar voete. 

7.  ZIGGY : Hy beter daai cute voetjies van hom gebruik en self loop.  

                       Ek dra hom nie weer nie. Hy’s blerrie swaar. (AAN HOND)  

                       Hoor jy furniture pootjies. 

BYK:   HOND KLAP ORE EN PROES. 

8. BELINDA: Toemaar, Pablo, tannie Belinda sal hom dra. No problem. 

9.  JAMES : Is julle klaar? Kan ons gaan? 

10.  BELINDA: Ek’s reg om te stap. 

BYK:   HOUERS WORD IN DROM GEGOOI. 

11.  BELINDA: (SOET AAN HOND) En Pablo’tjie? Ready to rock and roll? 

BYK:   HOND KLAP ORE EN PROES. BLAF. 

12.  JAMES : Ons behoort vanaand se kant naby die Nelspoort afdraaipad te  

                 wees. Ons kan daar kamp. Is jy okay, Ziggy? 

13.  ZIGGY : Ek’s fine. Moenie oor my worry nie. Ek het darem nog albei my  

                      skoene. (HOES) 

14.  JAMES : Hoe lyk ons geldsake? Ek’s op my laaste paar honderd rand.  

15.  ZIGGY : Ek het sopas my laaste tienrand geblaas. 
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1.  BELINDA: Ek’s bevrees ek’s ook down and out, julle. Maar ek kan my kitaar  

                      op Beaufort-Wes probeer verkwansel as ons daar kom. 

2.  JAMES : Oor my dooie liggaam verkoop jy daai kitaar. 

3.  ZIGGY : Ja, nee. Sê ek ook, Belindatjie. 

4. BELINDA: Dis net ’n kitaar. En ons het die geld nodig.   

5.  JAMES : Nee. Vergeet dit. Iemand met so ’n talent soos joune verkoop  

                      nie hul kitaar nie. Jy gee nie jou siel weg nie. 

6.  ZIGGY : As jy daai kitaar verkoop praat ek nie weer met jou nie. 

7. BELINDA: Regtig, ek gee nie om nie. 

8.  JAMES : (BESLIS) Nee. Ons sal ’n ander plan maak. 

9.  BELINDA: Soos wat? 'n Skaap langs die pad steel... 

10.   JAMES : Ek weet nie. Maar ek weet een ding: die kitaar bly. 

11.   ZIGGY : Die Jirre sal ons seën ... The Lord works in mysterious ways... 

12.   JAMES : Ja, eerwaarde Swiegers, laat ons aan die gang kom.  

13.  BELINDA: (LAG) Nou toe kom, Pablo, ons drifters moet saamstaan, nè. 

BYK:   HOND BLAF OPGEWONDE. DIE WAENTJIE SE WIELE SKREE 

EN KERM. MOTORS FLITS AF EN TOE VERBY. DOOF  UIT. 

    MUSIEKBRUG OP. KRUISDOOF NA: BUITE. DIE N1.  

14.  JAMES : Waar het jy geleer om só kitaar te speel? 

15. BELINDA: Het myself grootliks self geleer. Seker maar die Ierse bloed in my.  

16.  JAMES : Aha. Dit verklaar baie, asook jou voorkoms. Jy’t musiek in jou  

                    vingers. 

17.  ZIGGY : Pretty Belinda who lived on a boathouse with her guitar. (LAG)  

                  Pretty Belinda...(HOES) Pretty...(HOES) Hel... sorry. 

18.  JAMES : Wat steek jy nog in daai rooikop van jou weg? 
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1. BELINDA: Nee, wat. What you see is what you get. Ek wens ek het 'n mooier  

                     stem gehad… 

2.  JAMES : Wat’s fout met jou stem? Jy het soveel talente, Belinda. Met jou  

                    looks kan jy op enige glanstydskrif se voorblad gesit het. Waarom  

                    is jy hier saam met ons? 

3.  ZIGGY : Wil ek ook weet. Die Prof. en ek is flotsam en jetsam. Maar jy...  

4. BELINDA: (SUG) Julle twee gaan nie ophou tot julle weet nie, nè? 

5.  ZIGGY : Nee. Ons wil weet. 

6.  JAMES : As jy nie daaroor wil praat nie ... ons het almal ons dinge ... 

7. BELINDA: Nee, dis okay. Myne is die oudste storie in die boek. 

8.  JAMES : Okay... Ons luister. 

9.   ZIGGY : Ek’s die ene ore. 

10. BELINDA: (LAG) I’ve noticed ... 

11.  ZIGGY : (LAG) Hey, ek hoop jy praat van Picasso se ore. 

12.  JAMES : (SARKASTIES) Ja, sy praat van Pablo, Ziggy.  

13. ZIGGY : Olraait, ons kan nie almal so geslaan wees soos sy nie.  

14. BELINDA: (GESKOK) Wat het jy gesê? HULLE KOM TOT STILSTAND: 

15.  ZIGGY : Hoe nou? 

16. BELINDA: Jy’t gesê ek’s geslaan.  

17.  ZIGGY : Ek bedoel met skoonheid. Geslaan met skoonheid. Jy weet. 

18. BELINDA: (VERLEË) Oh, sorry. Ek het gedink ...jy bedoel... (jy weet) 

19.  JAMES : Belinda? Is jy okay? 

20.  BELINDA: Ja. (OOMBLIK) Ek sal julle vertel hoe ek hier opgeland het ─ op  

   een voorwaarde. 
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1.   JAMES : En dit is? 

2.  BELINDA: Ek wil julle stories ook hoor. 

3.   ZIGGY : Dan gaan ons niks hoor nie, want Prof hier, praat nóóit oor sy  

                  verlede nie. Verbode terrein. Taboe. 

4. BELINDA: Well. Dis “show and tell” of niks. Ek gaan nie alleen wys nie. 

5.  ZIGGY  : No problem. Mý storie kan ek jou in een woord vertel. Alkohol. 

6. BELINDA: Ai Zig. James? Are you in? 

7.  JAMES  : (SUG) Ek moet seker eendag met iemand daaroor praat. Kan  

                       seker maar net sowel met julle twee wees ... 

8.   ZIGGY : (VERBAAS) Slaan my plat met ’n pap snoek! (HOES GESKOK)  

     James Harris gaan ons sy storie vertel. Magtig Belinda, jy het  

                 reggekry wat niemand in jare kon nie. Ek dink ek weet hoekom ... 

9.  JAMES : Stoppit, Ziggy. 

10.  ZIGGY : Ek’s oud maar nog nie blind nie. Daar’s iets aan die broei hier ... 

11.  JAMES : Ziggy. Niemand “broei” hier nie. 

12.  ZIGGY : Dis nie wat ek saans sien nie. Julle tweetjies ... 

13. BELINDA: Dis koud snags, Ziggy. We share... 

14.  ZIGGY :  (LAG) Ek sê maar net ...(HOES) Ek en Picasso cuddle ook  

                       maar so snags ... vir hitte... HULLE BEGIN WEER STAP: 

BYK:   HOND KLAP ORE EN PROES. WAENTJIE SE WIELE KLA EN  

                        KERM DROOG.  MOTORS FLITS VERBY IN A/G. 

15. JAMES : So, hoekom ís jy hier, Belinda? Wat het jy aangevang? 

16. BELINDA: Ek het my ma vermoor. 

17. JAMES : Wat? 
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1.  ZIGGY : (HOES) Hoe nou? 

2. BELINDA: Ontspan. Ek bedoel by geboorte. My ma is dood met my  

   geboorte. Dis waar my troubles begin het. Dit was strike one. 

3. JAMES : O, ek sien. Vir ‘n oomlik het ek gedink… 

4.  ZIGGY : Magtig, dis bad luck. 

5. BELINDA: Seems I was doomed from the word go. My pa het my verwerp.  

                      Sy suster het my versorg, terwyl hy probeer het om homself in  

                      'n drankbottel te versuip. Dit het hom sewe jaar geneem om dit  

                  uiteindelik reg te kry. 

6.   JAMES:   Jy is wees gelaat? 

7. BELINDA: Nee. My tannie-hulle het my aangeneem.  

8. JAMES : O, dis goed. 

9. BELINDA: No it wasn’t. All was fine, in the beginning. (EMOSIE) 

   As jy soos ek lyk ... jou hele lewe lank ... omdat jy anders lyk, as  

                   kind word jy gespot oor  jou oë, jou rooi hare en sproete ... 

10. ZIGGY : Of jou groot ore ... 

11. BELINDA: (LAG) Ja, Ziggy. Jy’s die lelike eendjie. Jy dink dit sal beter word  

                       as  jy ouer word, dat mense jou sal aanvaar. Dat hulle verby jou  

                  andersheid sal kyk. Eendag ontdek jy dat jy nie meer die lelike  

                     eendjie is nie, maar in ’n swaan verander het, een wat vinniger  

                ontwikkel het as die res van haar maats ... en jy begin aandag trek  

                 op ander maniere sonder dat jy wil... 

12.  JAMES :  Ek het nie só daaraan gedink nie.  

13.  BELINDA: People seldom do ... women hate you, men think you are easy.  



35 
 

1.   JAMES :  Wat het gebeur? 

2.   BELINDA:  Ses jaar na my pa se dood ... ek was dertien. (EMOSIE) My oom  

                      het eendag — ons was alleen by die huis — you know... 

3.   JAMES  : (BESEF) Oh no...regtig?  

4.  BELINDA:  Hy het gesê as ek ’n woord sou rep oor wat gebeur het, dat hy my  

                  in die weeshuis sou plaas of ek sal op straat moet gaan bly. My  

                      tannie moes nooit uitvind nie.  

5.  ZIGGY  : Nee, magtig. So 'n kakerlak! 

6. BELINDA: Wel, sy hét uitgevind ... ék het haar vertel. It was bad. Hulle het  

            geskei. My tannie wou niks van my weet nie ─ ek was die hoer  

                   van  Gommora wat haar man verlei het. I was bad seed.  

7.  ZIGGY :  Maar dit was mos nie jou skuld nie.  

8. BELINDA: Ek weet nie. (OOMBLIK) Miskien was dit my skuld. Miskien nie.  

                Dit maak ook nie saak nie. They made up their minds. Guilty.  

9. JAMES : Mense is gou om blaam te plaas en klippe te gooi. 

10. BELINDA: I was put into the system. Ek was damaged goods. Ek was “daai  

                   meisie” wat jy eerder moes vermy, die een met die reputasie. I  

                       kept to myself but my monsters followed me. 

11.  JAMES  : Soos die monsters in ons koppe... 

12. BELINDA:  Sorry? Wat? 

13. JAMES : Nothing. Continue. 

14. BELINDA:  Wel, dit was in die weeshuis waar ek my eerste ontmoeting met ’n  

                      kitaar gehad het. Sy naam was Dewaldt  —  ek kan nie meer sy  

                   van onthou nie —  
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1. JAMES : 'n Vriend. 

2. BELINDA: Ja. He was damaged goods like me. Sy pa het sy ore vir asbakke  

        gebruik; dis hy wat my note geleer het. My kop het rond geval  

                    soos ’n paar vuil sokkies in ’n tumble dryer. Music was all that  

                   made sense to me. Music and exercise.  

3. ZIGGY : Hel...jy’t dit ook maar nie maklik gehad nie. 

4. BELINDA: (SUG) Nee, Zig. Na skool het ek vir jare rondgedryf, vir ’n tyd  

                     lank in 'n two-bit rockband gespeel en toe werk by die Millionaires  

                   Club gekry as ’n waitress. 

5. JAMES : Die nagklub? 

6. BELINDA: Ja, die geld was goed. Eendag roep die eienaar my in en vra of  

                      ek sou belangstel om my inkomste te verdubbel, of ek kan dans.  

                    Hy’t gesê ek was besig om my tyd te mors deur tafels te bedien.  

                     Hy was op soek na nog ’n danseres en met my looks en lyf sou ek  

                  ’n instant hit wees. Hy was reg. I had a real talent. Die aande  

                waarop ek opgetree het, was altyd pak vol mense.  

7.  ZIGGY : Ek kan dit glo. Jy kon net daar staan en jy sou 'n hit gewees het. 

8.  JAMES : Zig ... 

9.  ZIGGY : Ek sê maar net ... dis 'n kompliment. 

10. BELINDA:  (LAG) Ek was net so verbaas, Zig. Dit was awkward in die begin,  

                        om so voor mense ... jy weet ...jouself te ontbloot... dis nie wat ek  

            normaal weg gedoen het nie...wou doen nie. 

11.  JAMES : Ek kan dink. 
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1. BELINDA: Maar my lewe het meteens verander. Ek was nie meer ’n nobody  

                 nie, ek was a somebody. I mattered. Die klub het floreer as gevolg  

                 van my. I made money. My name was up in lights. People paid to  

                   come and see me. Toe daag Jaques Lourens op ... 

2.  JAMES : Wie? 

3. BELINDA: The biggest mistake of my life. ’n Gereëlde besoeker by die klub  

                       en my nommer een bewonderaar.  

4.  JAMES : Wag, laat my raai: ’n geldgat, fancy karre, hy’t jou toegegooi onder  

                    geskenke en blomme, Prince Charming homself, met ’n ego so  

                groot soos Tafeberg? 

5. BELINDA: Ek het nooit die skerpioen tussen die blomme gesien nie. Ek het  

                 later eers besef hoe hy sy geld maak, hy en die eienaar van die  

                    klub.  

6. JAMES : Hoe? 

7. BELINDA: Onwettige goed. Hy was wit mafia...drugs...women... 

8.   ZIGGY : Vroumense val altyd vir daai tipe ... die bad boys, die eerste keer. 

9. BELINDA: I did Zig. Hook, line and sinker. Ons het verloof geraak. Vir die  

                    eerste keer in my lewe het ek sukses ervaar, vir die eerste keer het  

                     ek liefde ervaar ─ of wat ek gedink het, was liefde —iemand wat  

                   my aanvaar het soos ek is, iemand wat omgegee het. Geld was  

                 geen probleem nie. Ek het in ’n see van geluk gedryf ... Al die  

                 monsters van my verlede het nie meer saak gemaak nie. Ek was  

              vry van my verlede. Of so het ek gedink ... 

10.  JAMES : En toe verander Dr. Jekyll in Mr. Hyde? 
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1. BELINDA: Vir byna ’n jaar het dit goed gegaan. Ek moes die tekens  

                   gesien het, maar ek kon nie. Ek dink ek wou nie sien nie. 

2.  ZIGGY  : Love is blind, girlie. So sê hulle mos.  

3.  JAMES : Like a bat in a coal mine... 

4. BELINDA: Ander mans mag nie met my gepraat het nie. Hy het die stilstuipe  

                 gekry as ek met enige manspersoon vriendelik was. Toe wou hy hê  

                 dat ek die klub moes opgee. Hy wou nie hê dat ek verder moes  

                 dans nie. I became just another of his trophies on the wall. 

5.   ZIGGY : Kan ons ’n oomblik stop. (HOES) Net so bietjie my asem terugkry.  

                 (KUG) Ek dink ek en Picasso het 'n water break nodig. 

BYK:    OPTOG KOM TOT STILSTAND. MOTORS DREUN AF EN  

                        TOE IN DIE AGTERGROND VERBY. 

6.  JAMES : Sit so ’n bietjie, Zig. Ons hoef nie te jaag nie. (AAN BELINDA) Die  

                 vent klink vir my na ’n control freak. Wat gebeur toe? 

7. BELINDA: Hy’t probeer om my te verhoed om klub toe te gaan. Gesê dis nie  

                 nodig dat ek werk nie. Hy het genoeg geld. (OOMBLIK) Die  

                  klankingenieur by die klub en ek was goeie vriende. Net vriende.  

                    Hy was my enigste vriend. Eendag het hy net begin om my die  

                     koue skouer te gee. Ek het nie geweet wat aangaan nie. Toe  

                       ontdek ek dat Jacques hom gedreig het. He had me followed. Hy  

                       het my laat voel dat dit alles my skuld was. Die hoer was terug... . 

8. JAMES : Dit klink na tipiese NPS vir my. 

9. BELINDA: Jy’s reg, James... 

10.  JAMES : Magtig.   
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1. BELINDA: Ek was met ’n teksboek voorbeeld van ’n narsis deurmekaar  

                    en het dit nie besef nie. As dit nie vir ’n radiopraatjie was wat               

      ek toevallig een oggend gehoor het nie... 

2.  ZIGGY : Waarvan praat julle? Watse pes is dit? 

3. JAMES : Narsistiese Persoonlikheidsafwyking, Zig. Mense met oordrewe  

                   gevoelens van eiebelang en besitlikheid. 

4.  ZIGGY : Jy bedoel 'n  jaloerse windgat? 

5.  JAMES : (LAG) Ja, amper so iets, Zig. Maar hierdie mense het ’n sterk  

                    behoefte aan bewondering en ’n gebrek aan empatie met ander.  

                     Hulle kan gevaarlik wees. 

6. BELINDA: In ’n geselskap sou hy totaal die gesprek oorheers en net oor  

                      homself praat. Ek, ek, ek, myne, myne. Net die duurste motors: alles  

                   om ander mee te beïndruk. En hy was áltyd reg; jy was altyd  

                   verkeerd. My droom het in 'n nagmerrie verander. 

7. JAMES : En wanneer het hy aan jou begin slaan? 

8. BELINDA: (HALF SKAAM) Jy mis ook niks ...  

9. JAMES : Ek het die merke gesien.  

10. BELINDA: Toe ek gedreig het om te loop. (OOMBLIK) Dis toe die monster  

        uitklim. Die woedeuitbarstings, die manipulering. Hy kon sy  

                 emosies aan- en afskakel soos ’n lig. ’n Paar weke gelede het ek                        

           net uitgestap. Ek het genoeg gehad van die hel. 

11.  ZIGGY : (KWAAD) As daar nou een ding is wat ek haat, dan is dit 'n  

                   vroueslaner. (HOES) 

12. JAMES : Kalmeer, Ziggy. 



40 
 

1. ZIGGY : Ek draai sommer om en gaan bliksem hom só ver in die grond  

              weg dat hulle hom nie met sonar sal kan opspoor nie. 

2. BELINDA: Hy is een monster wat uit my lewe is. Vir altyd. 

3.  JAMES :  Monsters. Mense hou daarvan om denkbeeldige monsters  

            te skep, maar die werklike monsters loop elke dag tussen ons  

                       rond.  

4. BELINDA: Ek weet dit nou. Die ergste is dié wat jy nie gedink het is nie. Dié  

                    wat jy gedink het onder jou bed is, maar saam met jou in die bed  

                      klim... 

5.  JAMES : Dis makliker om aan denkbeeldige monsters te glo as om na  

                  jouself in ’n spieël te kyk. As hulle blinddronk in hul karre klim,  

                 óf hul vrouens slaan, óf steel en verkrag, dan voel hulle beter, 

   want húlle vertel hulself dat hulle nié die monster is nie. 

6. ZIGGY : Dis waar woorde daardie, Prof. 

7. JAMES : So... jy het net so uitgestap? 

8. BELINDA: Ja. Ek het net my rugsak en my kitaar gevat. Alles waarmee  

                  ek ingestap het. Ek wou niks van hom hê nie ─ niks. Ek het alles  

                       op sy bed gesit en geloop. Klere, skoene, ringe, horlosies, alles. 

9. ZIGGY : Good riddance to very bad rubbish. 

10. JAMES : Daai soort gee nie maklik op nie. Sal hy nie na jou kom soek nie? 

11. BELINDA: Ek dink nie so nie. 

12.  JAMES : Jy’t sy eer gekrenk. 

13. BELINDA: Ek dink ek het méér as net sy eer gekrenk. 

14.  JAMES : Wat bedoel jy? 
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1. BELINDA:  Kom ons sê maar net dat ’n roofie,’n baseball bat en ’n rol duct  

                       tape wondere kan doen om ’n vroueslaner se mind te change. 

2.  JAMES : Rohypnol? Jy’t hom uitgesit met enzodiazepine?  

3.  ZIGGY : Huh? Wat is dit? Praat Afrikaans. 

4.  JAMES : Dis ’n drug, Ziggy. Staan ook bekend as die “date rape drug”.  

                      (AAN BELINDA) Waar het jy daaraan gekom? 

5.  BELINDA: By die klub. Een van die bouncers wat dit afgevat het by iemand. 

6.   JAMES  : Wat het jy aan hom gedoen? 

7.  BELINDA: Niks wat ’n paar maande in gips nie kan genees nie. En hy mag  

                    dalk vir 'n geruime tyd deur 'n strootjie gevoer moet word.  

8.  ZIGGY : (LAG) Jy’s ’n meisie so na my hart, Belindatjie!  

9.  JAMES : Hel. Herinner my om jou nóóit verkeerd op te vryf nie. 

10.  BELINDA: (LAG) Toemaar, julle is veilig. As jy nie sterk is nie, moet jy slim  

                    wees, nè.  

BYK:   MUSIEKBRUG. DOOF NA: BUITE. LATER. LANGS DIE PAD.  

                        SPANNERS WORD IN 'N GEREEDSKAPKIS TERUGGEPLAAS. 

11.  ZIGGY : STOF HANDE AF: Daar’s hy, Mevrou. All fixed up. Wat Ziggy  

                    Swiegers regmaak breek nie weer nie. 

12.  EDNA : Hemel, julle het my lewe gered. Ek kan baie dinge doen, maar  

   ’n papwiel omruil ... nie een van my sterkpunte nie. Ek het al  

                   gesien hoe stap ek terug plaas toe. 

13.  JAMES : Ons help graag, Mevrou. 

14.  EDNA : Ons het nooit eens behoorlik kennis gemaak nie. Ek is Edna  

                       Vermeulen. Baie dankie vir al julle moeite. 
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1. BELINDA: Dis nie moeite nie, Mevrou. Ek is Belinda. Die groot man met die  

                    Moses-baard is oom Ziggy. En dit is James Harris. 

2.   EDNA : Maggies, maar hy lyk darem op 'n druppel na soos Clint  

                       Eastwood as mens jou so vinning kyk. 

3. BELINDA: (LAG) Nou dat jy dit noem ... Ja, hy doen nogal, nè.  

4.   EDNA : Julle lyk nie soos familie nie. Is julle? 

5.  BELINDA: Nee, ons is net vriende, saamgegooi deur die noodlot. 

6.   EDNA : Jammer, dat ek so staar, maar jy is 'n mooie meisiekind. Wat doen  

                   jy saam met die twee mans hier in die middel van die Karoo? 

7.  JAMES : Ons is op pad Kaap toe. 

8.  EDNA : Regtig? Te voet? 

9.  BELINDA: Ja. 

10.   EDNA : Van waar? 

11. BELINDA: Johannesburg.  

12.   EDNA : Hoe lank is julle al op die pad? 

13.  JAMES : So drie weke. 

14.   EDNA : Goeiste. Waarom vat julle nie 'n trein nie? 

15.   JAMES : Ons is nie juis finansieel daartoe in staat nie. Ons is wat mense sal  

                 noem “tussen jobs”.  

16.   EDNA : Jy bedoel julle is haweloos. 

17.  BELINDA: (VERLEË) So effens. Soos Zig sê, ons is dryfhout. 

18.   ZIGGY : Ons dryf so ’n bietjie rond, Mevrou. Maar ons bedel nie. 

19.   EDNA : Waar slaap julle vannag? 
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1.  JAMES : Ons het 'n tent. Het gisteraand by Drie Susters se One Stop  

                      geslaap.  

2.  EDNA : Julle kan vannag op die plaas slaap. Dis net twintig kilometer van  

                   hier af. My man is jare gelede oorlede. Dis net ek en my seun op  

                  die plaas, maar hy is tans nie daar nie. Julle is meer as welkom. 

3. JAMES : Dis baie gaaf van u Mevrou maar ons wil nie 'n las wees nie— 

4.  EDNA : Nonsens! Daar’s ’n lekker groot woonstel op die plaas. Julle kan  

                      daar oornag, bad en eet. Dis die minste wat ek kan doen om julle  

     te bedank vir julle hulp. 

5. BELINDA: Is mevrou seker? 

6.   EDNA : Ek het mos so gesê, kind. Julle kan nie hier op die vlaktes  

                slaap nie. Dit gaan onder vriespunt raak vannag. 

7. BELINDA: Dit sal wonderlik wees om 'n bad te kan neem en in 'n bed te  

                      slaap. Asseblief, James? Kan ons? 

8. JAMES : Natuurlik. Dankie, Mevrou. Ons aanvaar die uitnodiging. 

9. EDNA : Nou toe, laai julle goed agter op die bakkie. Belinda, jy kan voor  

                     by my sit. Ons gaan lekker braai vanaand. 

10. ZIGGY : (FLUIT) Kom Picasso. Ons gaan ry. 

11. BELINDA: Ek bad eerste. 

12.  ZIGGY : Ék stop jou nie. (AAN EDNA) Ekskuus tog, Mevrou... 

13.  EDNA :   Ja? 

14.  ZIGGY :  Sal daar darem so 'n ietsie vir die keel ook wees? Dis maar  

                  stowwerig so op die langpad. (GEE VALS HOES) 

15.  EDNA : Op 'n Karooplaas? Maar natuurlik Mnr. Ziggy. 
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1.  ZIGGY  : 'n Plaas so na my hart. 

2.  JAMES : Ziggy ... 

3.  ZIGGY : Ek vra maar net. 

BYK:   MUSIEKBRUG. VERMENG NA: DIE PLAAS. AAND. MOOI  

                        SOLO-KITAARSPEL OP DIE VOORGROND. 'N VUUR  

            KNETTER GESELLIG.  KRIEKE IN AGTERGROND. 'N  

                        JAKKALS ROEP. DIE KITAAR SE LAASTE NOTE STERF  

                        WEG. KITAAR WORD NEERGESIT. APPLOUS. 

4. EDNA : Hemel kind, maar jy het 'n talent. Dit was pragtig.  

5. BELINDA: Dankie, Mevrou. 

6. JAMES : Jy kan toor met daai twelfe string, Belinda. 

7.  ZIGGY : Ek sê mos sy’s geslaan. Op meer as een manier. 

8. BELINDA: Dankie, julle. 

9. JAMES : En wat sê Pablo?  

10. BELINDA: (LAG) Hy sê niks. Te besig met daai klomp bene. Nè, Pablo. 

BYK:   PABLO KOU EN KNOR SKUD SY KOP DAT ORE KLAP. 

11.  ZIGGY : Ek kan nie onthou wanneer laas ek so baie geëet het nie. 

12.  EDNA :  Ek’s bly Meneer Zwiegers. Daar’s nog vleis en slaai oor.  

13.  ZIGGY :  Aarde, ek kan nie nog 'n krummel eet nie. Sooibrand ... 

14. JAMES : (LAG) Nooit gedink ek sal daai woorde uit jou mond hoor nie. 

15.  ZIGGY : Daar’s 'n tyd vir alles. So sê die die Goeie Boek. Dis nou vir my tyd  

                   om te gaan slaap. Ek voel ’n bietjie duiselig. Kopseer... 

16. JAMES : (SPOT) Dis al daai wyn, Ziggy. 

17.  ZIGGY : (HOES) Ek gaan maar inkruip. Môre is weer 'n lang dag. 

18.  EDNA : Ek sal julle môre tot op Beaufort-Wes neem met die bakkie. 
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1. JAMES :  Dankie, Edna.  

2. ZIGGY : Die Jirre sal jou seen mevrou. (BEWEEG WEG) Nou ja, nag almal.  

3. JAMES : Nag, Zig. 

4. BELINDA: Nag, Ziggy. Don’t let the bedbugs bite. 

5.   EDNA : Nag, Meneer Ziggy. 

6.   ZIGGY : (OP AFSTAND) Nag, Picasso! (HOES) 

BYK:   PABLO BLAF SKERP.  

7.   EDNA : Ek gaan ook maar slaap. Dit raak nou koud. Maak julle tuis. 

8.  BELINDA: Ons sal opruim. 

9.   EDNA :  Nee, dis nie nodig nie. Die bediendes sal môre kom skoonmaak.  

                 Daar’s nog hout in die krat.(BEWEEG WEG)  Julle moet lekker  

                   slaap. 

10. JAMES : Nag. 

11. BELINDA: Nag, Mevrou. 

12. JAMES : Nogmaals dankie vir alles. 

 BYK:  VUUR KNETTER OP VOORGROND DAN NA AGTER. 

13. BELINDA: Dis 'n diamant daai. 

14.  JAMES : Beslis. Ek’s bly sy het ons opgelaai. Ek dink nie Zig kon verder  

                  stap nie. Ek’s bekommerd oor hom. 

15. BELINDA: Hy lyk glad nie lekker nie. 

16.  JAMES : Miskien moet ons hom op Beaufort-Wes by 'n kliniek kry. 

17. BELINDA: Hy gaan nie daarvan hou nie, maar dit sal wys wees. (OOMBLIK)  

                 Wil jy al gaan slaap? 

18. JAMES : Nee. Ek’s so nugterwakker soos 'n kombuiskriek. 
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1. BELINDA: (LAG) Ek ook.  Gooi nog hout op die vuur. 

BYK:   HOUT WORD UIT KRAT GEHAAL. GOOI OP VUUR. 

2. BELINDA: (VOLG) Nou toe ... vertel. Ek wag in spanning. 

3. JAMES : Vir wat? 

4. BELINDA:  Jy weet. Hoekom jy hierdie lewe gekies het. Wat het 'n dosent  

                     van Stellenbosch in 'n homeless person verander? 

5. JAMES : Jy gaan dit nie los nie, nè?  

6. BELINDA: (SPEELS) Nope, never. Anyway, jy’t belowe jy sal vertel. 

7.  JAMES : (OOMBLIK) Dis 'n lang storie ... 

8. BELINDA: I’ve got lots of time. Ek luister. (OOMBLIK) What did you teach? 

9. JAMES : Opvoedkunde. Filosofie. 

10. BELINDA: Okay, that explains a lot. And ...were you married? 

11.  JAMES  : (STAMEL) Yes. Daar was 'n dogtertjie ... Lisa. Sy was my hart se  

                    punt, pragtig, groot bruin oë ... (BREEK) Jammer... 

12. BELINDA: Dis okay, James. As dit te moeilik is ... jy weet... 

13.  JAMES : Nee ... ek moet dit ’n slag met iemand deel. Met jou deel...  

14.  BELINDA: Waar is hulle nou? 

15.  JAMES : (OOMBLIK) Gone. Both of them. 

16.  BELINDA:  Jy bedoel...Oh no, James...Oh God. What happened? 

17. JAMES : Dit was 'n Saterdagmiddag. Daar was 'n argument ... ’n simpel  

                   argument oor haar suster. 

18. BELINDA: Jou skoonsuster? Die een wat jy nou wil gaan sien? 

19. JAMES : Ja. My vrou se tweelingsuster. 

20. BELINDA: Twins? 
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1. JAMES : Ja. Identies. 

2. BELINDA: Damn. Regtig? What happened? 

3. JAMES : Anna, my vrou, het vermoed ... het gedink ... dat daar iets tussen  

                     my en Elize, haar suster, aan die gang was. 

4. BELINDA: En was daar? 

5. JAMES : Nee, nie regtig nie. Maar daar was 'n tyd ... 

6. BELINDA: Wat bedoel jy? 

7. JAMES : Ek en Elize het eers uitgegaan. Dis hoe ek Anna ontmoet het. Ek  

                   het op Anna verlief geraak en met háár getrou. Elize was die wilde  

                     een van die twee, Anna was meer besadig. Dit was moeilik so  

    tussen die twee van hulle. Elize aan die een kant en Anna aan die  

             ander. Die wilde perd en die sagte lam...spieëlbeelde van mekaar. 

8. BELINDA: Ek kan dink ...akward. 

9. JAMES : Elize het nooit werklik vrede gemaak met my en Anna se huwelik  

                     nie. Ek het vermy om ooit saam met haar alleen in 'n vertrek wees. 

10. BELINDA: That bad, hey? 

11.  JAMES : Jy’t geen idee nie. Sy het selfs een keer probeer om my om die bos  

                      te lei en voorgegee dat sy Anna was. 

12. BELINDA: Damn. Was hulle so eenders? 

13.  JAMES : Identies, ja.   

14. BELINDA: En toe? 

15. JAMES : Anna het al hoe meer paranoïes geraak oor haar suster. Hoe  

                  meer ek vir haar verduidelik het dat daar niks tussen ons was nie,  

                 hoe meer het sy dit voor my kop gegooi. 
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1. BELINDA: Dit kon nie te plesierig gewees het nie. 

2. JAMES : Nee, dit was nie. Het ek steeds gevoelens gehad het vir Elize? Ja.  

                       Maar ek het nooit vir Anna verneuk nie.  (OOMBLIK) Toe, een  

                      Saterdagmiddag, kon ek dit nie meer hou nie. Daar was weer 'n  

                  geweldige argument. Dinge is gesê, harde woorde. Dit was erg.  

                Anna het Lisa gegryp en uit die huis gestorm, in die kar geklim en  

                 blindelings in die boulevard af gejaag.  

3.  BELINDA: Oh my ... 

4.  JAMES : (EMOSIE) Die laaste ding wat ek gesien het, was Lisa se verwese  

                 gesiggie in die agteruit van die kar ... haar arms was na my  

                uitgestrek. (EMOSIE) Onder in die hoofstraat, nie ver van die huis  

                       af nie... (BREEK) 

5. BELINDA:    Dis okay, James... 

6.   JAMES : Daar ...daar was 'n dronk bestuurder. Hy het hulle van voor  

                   getref. (BREEK) Ek was eerste op die toneel...dit was 'n  

                gemors...Lisa...die kar...dit het gebrand... (EMOSIE) ek kon niks  

                    doen nie...niks...niks...die vlamme... (BREEK) 

7. BELINDA:  Oh my word, James. Ek’s so jammer...so jammer. 

8. JAMES :  (OOMBLIK) My wêreld het in duie gestort. Dit was my skuld ...  

                   dit was alles my skuld ... 

9. BELINDA:  Nee... Dit was nie jou skuld nie, James. Hoe kan jy dit sê? 

10.  JAMES : Ja, dit is. Ek moes dit beter hanteer het. As ek nie begin  

                     skree en vloek het nie ... dit kon anders geëindig het. Dit was  

                stupid ... stupid... ek moes net my bek gehou het… 
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1. BELINDA: No James. You were both upset. You can’t blame yourself like this! 

2. JAMES : (OOMBLIK) Ek kon nie meer normaal funksioneer nie.  

                So, een dag het ek my tas gepak en uit my lewe gestap en die  

                   deur agter my toe getrek... 

3. BELINDA: Hoe lank drift jy al so? 

4. JAMES :  Te lank ... 

5. BELINDA: En dink jy dis ’n goeie ding om hierdie suster van haar te gaan  

                      sien? Ek verstaan nie hoekom jy wil nie.  

6.  JAMES : Ek móét haar sien. Dinge regmaak. Haar vergewe ... myself  

                     vergewe. Myself oortuig dat dit Anna was wat ek werklik lief  

                     gehad het. (OOMBLIK) Ek weet nie, miskien wil ek net weer in  

                   Anna se gesig kyk ... haar deur haar suster sien.  

7. BELINDA: Seeing her sister won’t bring her back, James. It’s not her. 

8.  JAMES : Ek weet...maar ek moet dit doen. 

9. BELINDA: Miskien moet jy dit net laat vaar. Let sleeping dogs lie ... 

10.  JAMES : Ek moet haar vertel dat ek weet dat dit sý was wat Anna so  

                      vergiftig het. Haar leuns vertel het oor ons... 

11.  BELINDA: Is dit wat gebeur het? 

12.   JAMES  : Yes. Al die jare. Elize is net so skuldig. Ons altwee is. Maar ek wil  

                      hê dat sy moet weet ek weet... 

13. BELINDA: Sy moet wat weet? 

14. JAMES : Sy moet weet dat ek haar nie haat nie, dat ek haar lief het... lief  

                     gehad het, soos vir Anna. Altyd gehad het. Dis nie net my albatros  

                  om te dra nie. Jy kan nie haat wat jy lief het nie... 
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1. BELINDA:  And here I though I had it bad ... (OOMBLIK) Do you still have  

                       feelings for her? 

2.  JAMES : No... I feel sadness. Net jammerte. Well, daar’s my sad, little story.  

                      (OOMBLIK) Jy’s die eerste en enigste persoon vir wie ek dit nog  

                    ooit vertel het. Nie eens vir Zig nie ... 

3. BELINDA: Hy gaan ballistic gaan omdat hy nie by was nie. (OOMBLIK) Ek  

                      kan nie vir jou sê hoe jy moet voel of dink nie, James. I think you  

                    should stop beating yourself up about all of this. It was an  

                 unfortunate accident. An accident. That’s all. 

4. JAMES : Ek weet...maar dis swaar... 

5. BELINDA: Ek’s hier vir jou ... as jy wil praat. Jy hoef nie alles alleen te dra nie.  

6. JAMES : Dankie, Belinda. (OOMBLIK) Ek wou sê ... dat sedert ek jou  

                   ontmoet het ... jy weet...dat ek — dat jy vir my baie ... (BREEK) 

7. BELINDA: Ja? Jy wil sê ...dat ek...? 

8. JAMES : Nee, magtig, Pablo!  

9. BELINDA: Nee magtig, Pablo? (RUIK) Hemel! Benoude boude!  Pablo! 

10.  JAMES  :  (LAG) Niks meer bene vir jou nie, Pablo. Phew! 

11. BELINDA: It’s like mustard gas. (LAG) Ek dink ons moet gaan slaap. 

12.  JAMES : Ja. Escape from Ground Zero. Liewe aarde. Nag, Pablo. 

BYK:   MUSIEKBRUG. MENG NA: DIE VOLGENDE OGGEND 

                      VOËLGELUIDE, HOENDER KRAAI IEWERS OP DIE WERF. 

                        DRINGENDE KLOP AAN DIE DEUR. HOND BLAF. 

13. EDNA    :   (DRINGEND BY DEUR) Meneer James! Belinda! 

14. JAMES : (SLAPERIG) Mev. Vermeulen? 

15.  EDNA : (BY DEUR) Jammer om te pla, maar dis julle vriend ...Ziggy. 
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1.  JAMES :  Zig?  Ek kom. Net 'n oomblik. 

2. BELINDA:  (SLAPERIG) James? Wat’s fout? 

3.   JAMES  : Dis Zig. 

4.  BELINDA:  Wag, ek kom saam. 

BYK:   BED KRAAK. DEUR WORD OOPGEMAAK. 

5.  EDNA : (OP MIK) Ek is so jammer om die draer van slegte nuus te wees. 

6.  JAMES : Wat gaan aan? 

7. EDNA : Ek het vir hom koffie gevat en het hom in die bed gekry ... 

8. JAMES : Agge nee ... is hy ... 

9.  EDNA : Ek’s bevrees, ja. Dit moes so stil deur die nag gebeur het.  

10. BELINDA: Arme, Zig. 

11.  JAMES : Kan ons hom sien? 

12.   EDNA : Natuurlik. (OOMBLIK) Ek het dié by hom gekry. Dit is vir julle  

          twee. Dit het op sy bors gelê saam met die Bybeltjie. 

13.  JAMES : ’n Brief? 

14.   EDNA : Dis seker hoekom hy gisteraand vir my kom vra het vir ’n pen  

                        en papier.  

15. BELINDA:  Ai, Ziggy. (EMOSIE) Lees jy dit, James. Ek kan nie. 

16. JAMES :    MAAK BRIEF OOP: (LEES) Prof en Belinda, ek voel die  

        Oubaas gaan my vannag kom haal. As ek kon, sou ek in die  

                     veld ingestap het en nie vir julle ’n las gewees het nie. Dankie, dat  

                     julle my saamgesleep het en nie tussen die mynhope gelos het nie. 

17. BELINDA: (EMOSIE) Ziggy... 



52 
 

1.  JAMES : (LEES) Hoe gaan daai song van Babara Cook: “It's not where you  

                     start, it's where you finish. It's not how you go, it's how you land.”   

                     Dankie, dat jy my vriend was, Prof. Jy moet vrede maak met jou  

                     duiwels en weer geluk vind. Miskien het jy reeds ...  

                      Pretty Belinda. Hoe wens ek nie dat ek jou net één   

                      keer kon sien dans nie ... miskien sou dit my nog een dag langer  

                 laat aanhang het. Dalk my revs opgejaag het. Toemaar dis 'n  

              kompliment , Prof. Ek sê maar net... 

2. BELINDA: (LAG DEUR TRANE) Dammit, Ziggy ... 

3. JAMES :  (LEES/ EMOSIE) Ek is jammer dat ek nie die Bolandse berge saam  

                      met julle sal kan sien nie. Ek gaan nou ophou skryf, my kop pyn  

                       van al die dink. Ek gaan ’n laaste sigaretjie rook en dan slaap. Kyk  

                     mooi na Picasso. Dis 'n slim hond daai. Mooi loop. Die Jirre sal  

                       julle seën... 

4. JAMES :  (EMOSIE) Hy’t wragtig weer gerook. Waar het hy sigarette gekry? 

5. BELINDA:  Ek dink hy’t dit gister by Drie Susters gekoop. 

6.  JAMES : Seker met sy laaste geld. Sigarette. 

7. BELINDA: En dit ook ...Kyk hier. 

8. JAMES : Wat? 

9. BELINDA: ’n LOTTO-kaartjie wat hy as boekmerk gebruik het in sy Bybeltjie. 

10. JAMES : Sigarette en ’n LOTTO ticket. Ai, Zig.  

11. EDNA : Het hy enige familie wat ons moet laat weet? 

12. JAMES : Nee. Jy kyk daarna. Hy was alleen op die wêreld. 
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1. EDNA : Ek sal my huisdokter laat kom. Ek sal reël vir alles. Moet julle  

                     nie bekommer nie. Ons kan hom hier op die plaas begrawe. 

2. JAMES : Dankie, Mev. Vermeulen. Ek sal dit nie kan verdra as hulle hom  

                     een van daai homeless person begrafnisse gee nie. ’n Karton 

                    boks, 'n verassing en ’n hopie grond iewers teen ’n bult. 

3. BELINDA: Die Jirre sal u seen, Mev. Vermeulen, soos Ziggy sou sê. (TRANE)  

                   Dit sal wonderlik wees as hy hier kan rus. Dankie. 

4.  EDNA : Terwyl julle gaan totsiens sê, gaan ek die dokter solank laat kom  

                vir die papierwerk.  

BYK:   MUSIEKBRUG. DOOF NA: DIE SITKAMER. 'N GROOT  

                        STAANHORLOSIE TIK DIE MINUTE IN DIE A\G. 

5. JAMES : Nogmaals dankie, Mev. Vermeulen. Ek weet nie wat om te sê nie. 

6.  EDNA : Julle hoef niks te sê nie. Dit was my voorreg om dit vir hom te  

                       doen; vir julle te doen. 

7. BELINDA: Ons het nie woorde nie.  

8.  EDNA : Wat was die liedjie wat jy by die graf gespeel het, Belinda? Dit  

                      was so mooi. 

9. BELINDA: John Lennon se Imagine. Dit was sy gunsteling. 

10. JAMES : Hy het niks anders gehad om te gee nie, behalwe sy rooi Bybeltjie.  

11. BELINDA: Het jy gesien wat hy voor in die Bybeltjie geskryf het? 

12. JAMES : Nee. Wat? 

13. BELINDA: “Ek is dryfhout in die see. Waar die branders my ook al neem, daar  

                         sal ek wees. Eendag sal God my op 'n strand optel en my vir iets  

                         nuttigs gebruik.”  
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1.  JAMES : Dankie, Ziggy. Ek sal dit bewaar ... Nou ja, ons moet seker die  

                      pad vat. Ons het lank genoeg u gasvryheid misbruik. 

2.   EDNA : Nooit gesien nie. Julle is welkom om langer te bly. 

3.  JAMES:  Dit was heerlik om hier te kon vertoef maar die Kaap lê nog ver.  

                   Dis tyd om aan te beweeg. 

4. EDNA : Julle kan gerus nog 'n paar dae vertoef. Moet julle regtig gaan? 

5. JAMES : Ek’s bevrees so. Ons sal graag weer eendag as ons dalk hier  

                     verby kom vir Zig kom hallo sê, as ons mag. 

6. EDNA : Natuurlik. Julle is altyd welkom hier. Ek sal julle tot op Beaufort  

                    Wes neem. Ek pak gou vir julle padkos in. 

BYK:   MUSIEKBRUG: DOOF NA: IEWERS LANGS DIE N1. AAND.  

     VUUR KNETTER. KRIEKE EN PADDAS OP AGTERGROND.  

                        DIE RADIOTJIE SPEEL OP DIE AGTERGROND. 

7. BELINDA: Wat sê hulle van die weer vir môre? 

8. JAMES : Lyk na nog 'n warm dag en 'n koue nag. 

9. BELINDA: Ek het nie gedink ek sal dit ooit sê nie, maar ek mis Ziggy se  

                     gehoes. Dis anders sonder hom. 

10. JAMES : Ja, wragtig. Hardkoppige blikemmer. Hy was 'n goeie  

                     mens. (LAG) 'n Regte karakter. (OOMBLIK) 'n Regte vriend. 

11.  BELINDA: Ek weet. Hy het niks gehad nie, maar sou sy laaste krummel vir  

                  iemand anders gegee het. No questions asked. 

BYK:   MUSIEK OP RADIO EINDIG. NUUS WORD GELEES IN A/G  

12. JAMES : Ja, dit was Zig. Hy was soos familie.  

13.  BELINDA: Hoe lank was julle vriende? 
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1.  JAMES : Vir ewig. Hy was die eerste persoon wat sy hand na my  

                     uitgesteek het toe ek begin dryf het. My geleer het. Die stem van  

             my gewete en 'n filosoof in sy eie reg.  

2. BELINDA: Hy was, was hy nie. (OOMBLIK) James, luister. Op die radio. 

3. JAMES : Draai dit harder. 

BYK:   DIE NUUS NOU DUIDELIK OP DIE VOORGROND:  

4. NUUSLESER:   ... een van die grootste boerpotte in die geskiedenis van die  

                       Suid- Afrikaanse Lottery is steeds sonder 'n eienaar. Die enorme  

                   bedrag van honderd-en-veertig-miljoen rand is deur 'n enkel  

                  LOTTO- kaartjie gewen. Volgens die Nasionale Lotery Kommissie  

                      is die wenkaartjie by 'n vulstasie op Drie Susters gekoop. Die  

          wennommers is 16 - 9 - 3 - 1 - 15 - 19. In ander nuus ... (ADLIB) 

5. JAMES : Dink jy wat ek dink? (OOMBLIK) Waar’s daai boekmerk?  

6. BELINDA: Nog in die Bybeltjie. James ... dink jy dat dit die een kan wees? 

7. JAMES : Ek weet nie. (ANGSTIG) Kry die kaartjie. Kom ons kyk. 

8. BELINDA: Wag. KRAP IN SAKKE: Hier! Hier’s dit. HANTEER KAARTJIE: 

9. JAMES : Wat was die nommers ... 16, 9, 3, 1, 15 en… en ... 

10. BELINDA: Negentien ... (SKOK) Oh my freaking soul ... James! Oh dear Lord! 

                     En ek het dit byna weggegooi! Oh my! Oh! Oh! Shit! Shit! 

11.  JAMES : (KALM) Kyk hier. dís hoe hy die nommers gekies het. Sien jy? Hier  

                   agterop op die kaartjie.  Kan jy nou meer... 

12. BELINDA: P-I-C-A-S-O? Met een “s” gespel. 

13.  JAMES :  Hy het die letters van die alfabet genommer ... 

14. BELINDA:  ... en PICASO as die ses letters gebruik om die nommers te kies! 
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1.  JAMES:   (LAG) Ziggy ... wat het jy aangevang? (AAN HOND) Pablo? Wat  

                    het julle twee aangevang? Liewe donner, Belinda. (SING) Ons sou  

                     kon doen met 'n miljoen! Ons sal kon doen met 'n paar miljoen! 

2. BELINDA: (SING SAAM) Ons sou kon doen met 'n miljoen ─ Ja, ek sou  

                 myself met net ses nulle kon versoen! (ADLIB) 

BYK:   BELINDA EN JAMES SING UITBUNDIG SAAM EN LAG.  

                        PABLO BLAF OPGEWEK. STEMME DOOF NA A/G 

   KORT MUSIEKBRUG OP. KRUISDOOF NA: 'N WOONBUURT.  

                        BUITE. DAG. STRAATGELUIDE. DUIWE KOER. 

3.  BELINDA: (ONTSTELD) Wat bedoel jy, jy wil dit nie hê nie, James? Is jy gek? 

4.  JAMES : Nee. Dis net...Dis moeilikheid. So, 'n klomp geld...dis te erg... 

5.  BELINDA: Dis 'n fortuin! Ons hoef nooit weer oor geld te worry nie. 

6. JAMES  : Ek weet. Maar ek wil nie terugkeer na dáái lewe nie. Belastings,  

                 bekommernisse, maagsere ... been there, done that. Ek sal nie  

                 weet hoe om weer só te lewe nie. Te veel vrae ... Daar gaan baie  

                 vrae wees ...ongemaklike vrae...ek het nie eens meer 'n ID nie... 

7. BELINDA: Well, obviously. So what! We’ll be filthy rich. James? 

8. JAMES : (SUG) Die lewe is soos 'n Monopoly game, is dit nie? Jy kom op  

                      die bord met niks, koop en verkoop, wheel en deal, word ryk of  

                       arm, suksesvol of nie. Jy sirkel om die bord dag na dag ... Op die  

                       ou end pak jy maar net weer alles terug in die boks en jy’t niks. 

9. BELINDA:    James, think! It’s a bloody fortune! Dink! 

10.  JAMES : I am thinking. Jy is sekerlik eregtig op die helfte. As ons nie  

                        toevallig na die radio geluister het nie ... 

11. BELINDA: Maar ons hét, James. Think what we can do with this... 
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1.  JAMES : Ek wil dit nie hê nie, Belinda. Ek wil nie komplikasies hê nie. Ek het  

                   alles wat ek wil hê, hier by my. Vir jou en Pablo.  

2.  BELINDA: I’m not worth a hundred and forty million, James!  

3.  JAMES : Nee, jy is nie ... jy’s reg. Jy’s veel meer werd as dit ... vir my. 

4.  BELINDA:  (SUG) James ... komaan...don’t do this.  

5.  JAMES : Hier, jy kan dit vat. As jy wil gaan, ek sal verstaan.  

6.  BELINDA: Wat? Nee. Ek wil dit nie hê nie. Nie as jy nie daar is nie. Keep it. 

7.  JAMES : (LAG) Ek het dit geweet. Ek het dit altyd geweet... 

8.  BELINDA: Jy’t wat geweet? 

9.  JAMES : Jy’s spesiaal. Jy’s geen gold digger nie. 

10. BELINDA: (PROES) Nee, ek is nie. Ek het so pas uit 'n verhouding geloop wat  

                  met geld aanmekaar geplak was... It’s just money... Easy come,  

                    easy go. Miskien kan Pablo dit vat. (AAN HOND) Dink net, Pablo,  

                     hondekos vir 'n leeftyd. Wat sê jy? 

BYK:    PABLO BLAF OPGEWONDE. SKUD ORE. 

11. JAMES : (SUG) Ek moet seker gaan klop. Maar my moed begewe my. 

12. BELINDA: Is jy seker dis die adres? 

13. JAMES : Ja. Die plek lyk heelwat anders nou. Miskien moet ons loop. 

14. BELINDA: Nee. Ons het al die pad gekom, James. You can’t quit now. 

15. JAMES : Ek weet. 

16. BELINDA: Tyd om daai albatros van jou nek af te haal. 

17. JAMES : (HUIWERIG) Wat as ek uitmekaar val as ek haar sien. Sy lyk so  

                  baie soos Anna. Ek weet nie of ek dit sal kan hanteer nie. 
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1. BELINDA: Wel, daar’s net een manier om uit te vind. Ons kan nie heeldag  

                     hier agter die bome staan en die huis dophou nie. Netnou word  

                    ons gearresteer of deur die buurtwag geskraap. 

2. JAMES : Dit lyk of meer as een wolf daar aan die deur kom klop het. Die  

                    plek lyk maar verwaarloos en armmoedig. Die kar lyk of dit uit  

                    spare parts en boomgom aanmekaargeplak is.  

3.  BELINDA: I saw some kids in the backyard. Was sy getroud? 

4.  JAMES : Nee. Het seker later getrou. Ek sien geen teken van 'n man nie. 

5.  BELINDA: Me neither. Dalk is sy 'n enkelouer. Geskei?  

6.  JAMES : Heel moontlik. (OOMBLIK) Het jy nog Ziggy se pen? 

7.  BELINDA: Ja. 

8.  JAMES : Gee hier. (OOMBLIK) En die LOTTO-kaartjie. 

9. BELINDA: Wat gaan jy doen? James? 

10.  JAMES : Hou vir Pablo hier. (BEWEEG WEG) Wag hier. Ek’s nou terug. 

BYK:    HARDLOOP OOR PAD. PABLO GEE FYN TJANKIES.  

11. BELINDA: Toemaar, Pablo. Hy’s nou terug. Sit. Jy’s mal oor hom, nè?  

                    Maak twee van ons. Mens moet eers 'n paar paddas soen voordat  

                   jy 'n prins tref. Of wat sê ek, Pablo? 

BYK:   PABLO BLAF OPGEWONDE. 

12.  BELINDA: Ek het so gedink. Maar jy moet nie vir hom sê nie nè. 

13.  JAMES : (NADER TOT OP MIK) Daarsy. All done. Ek voel sommer ligter. 

14.  BELINDA: Dit was vinnig. Jy’t haar dan nie eens gesien nie. 

15.  JAMES : Dis nie nodig nie. Dis gedoen. 

16.  BELINDA: Het jy byna tweeduisend kilometer gekom vir niks?  
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1.  JAMES : Kom ons loop. “I did what I did for Maria.” 

2.  BELINDA: Don’t quote songs to me. (OOMBLIK) Waar’s die kaartjie? 

3.  JAMES : Back there. In haar posbus. 

4.  BELINDA: Wat? 

5.  JAMES : Ek dink sy en haar kinders sal dit beter as ons kan gebruik. 

6.  BELINDA: Hemel, James ...is jy van jou sinne beroof? Gaan haal dit! 

7.  JAMES : Nee. Kom ons loop voordat ek my mind verander. Draai net jou  

                    rug en begin loop. Hoe verder ons van die kaartjie kan kom, hoe  

                    beter. STAP: En ons stap...heerlike dag vir 'n wandeling... 

8.  BELINDA: Wat as sy dit kry en nie besef nie ... wat as sy dit weggooi? Wat as  

                     dit nie eens sy is wat daar bly nie? Jy’t haar nie gesien nie. 

9.  JAMES : Haar naam is op die posbus. Dit is haar plek, alright. Ek het 'n  

                    boodskap op die kaartjie gelos; groot en duidelik en die nommer  

                    en datum omkring.  

10.  BELINDA: Wat  se boodskap? 

11.  JAMES : “Gebruik dit wys. Vir jou en Anna. James.”  Sy sal verstaan.  

                    Hou aan stap. Moet nie omkyk nie. Die kaartjie is nou haar  

                    probleem... 

12.  BELINDA:  (OOMBLIK) Ek voel of ek wil naar word ... 'n miljoen keer. 

13.  JAMES : Jy kan later naar word. ROEP HOND: Kom, Pablo! Bly by. 

14.  BELINDA: Waarheen gaan ons nou? 

15.  JAMES : Was jy al ooit in Namibië?  

16.  BELINDA: Namibië? Nee, ek was nog nooit daar nie.  

17. JAMES : Wil jy saam met James Harris Toere dit gaan besoek? 
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1. BELINDA: (PROES) Natuurlik. If you want me to... 

2.  JAMES : Is jy seker jy wil saam met 'n idioot soos ek gesien wees? Ek het  

                    sopas 'n fortuin in die vrou wat my lewe vernietig het se posbus  

                    gegooi.  Daar’s beter mans daar buite...jonger...ryker...aantrekliker... 

3.  BELINDA: Bird shit. Been there, done that. 

4.   JAMES : (LAG) Okay. Maar wat gaan ons doen vir geld noudat ons nie  

                   meer miljoenêrs is nie? Ek het nie meer veel oor nie. Ek kan 'n paar  

                   odd-jobs doen, karre was ... 

5.  BELINDA:  Nee, ek het 'n beter idee. Hoeveel het jy nog in kontant? 

6.   JAMES : So, tweehonderd rand, give or take... 

7.  BELINDA:   Dis genoeg. Jy’t vir my en ons het vir Pablo. 

8.  JAMES : Wat gaan jy doen? 

9. BELINDA: Turn water into wine. 

10. JAMES : Wat? 

11. BELINDA: Ek gaan môre vir Pablo 'n hoedjie en 'n strikdas by 'n novelty shop  

                    koop. Dan kort ons ook ‘n netjiese wit stok en 'n donkerbril. 

12.  JAMES : Vir Pablo? 

13. BELINDA: Nee, vir jou. Ek het 'n baie nice rok in my sak, bright rooi en  

                 blou. (STOUT) Een wat bene wys, onder andere... 

14.  JAMES  : Hmmm. Wat broei in daai mooi rooikop van jou? 

15.  BELINDA: Ons gaan geld maak! Show business, James. 

16.  JAMES : Show busniness? 
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1. BELINDA:  Ek gaan kitaar speel, jy sit langs my met Pablo in sy hoed en  

                  strikdas en mense gooi geld in die kitaartas. Dis die Kaap die. Land  

                of opportunity. Land van toeriste. 

2.   JAMES :  En ek speel blind?      

3.   BELINDA:  (ONDEUND) Nee, jy sit net daar. Mense kan self dink wat hulle  

                     wil. Jy kan tyd hou met jou voet as jy wil en kopknik as mense  

                      iets in die tas gooi en glimlag. 

4.  JAMES : Aha! (SPEEL TONEEL) “Dankie, Meneer! Die Jirre sal jou seen.” 

5. BELINDA: (LAG) Presies! Perfek! Ons gaan geld maak soos bossies. Jy sal sien.  

                  Ons moet net die regte spot kies. 

6.   JAMES :  Okay, ek is in. Ek sal my laaste fortuin belê in jou idee. Soos wat jý  

                  daai kitaar kan speel ... mense gaan beslis stop en luister. Voeg  

                     daai paar showstoppers van jou by en ons het 'n hit! 

7.  BELINDA :  (LAG) En Pablo, moenie van hom vergeet nie. Hy gaan hulle laat  

                   hande in die sak steek. Mark my words. Kyk en leer, James Harris. 

8.  JAMES : (ENTOESIASTIES) Wag. Ons moet 'n naam hê. Én ons benodig 'n  

                    groot plakkaat. Wat noem ons onself? Pablo and the Drifters? 

9.  BELINDA: Nee, komaan! Dis te sixties.  

10.   JAMES : Lady and the Tramps? 

11.  BELINDA: Nee... dis te Disney. (DINK) Ek het nét die regte naam vir ons. 

12.  JAMES : Wat? 

13.  BELINDA: Dis maklik. Dryfhout. Ons is dryfhout, James. 

 

 BYK:  SLOTMUSIEK EN AANKONDIGINGS 




