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ONDER DIE APPELLIEFIEBOS 

deur Marlise Joubert 
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Uitsaaidatum :    

Regie :    

ROLVERDELING:   

1. EMMA (ongeveer 16 - skoolgaande meisie, depressief, melancholies)  

2. KARLIEN (ongeveer 15 - Emma se vriendin, lighartig, spontaan. Bruin meisie) 

3. TYS (ongeveer 14 tot 15 - broer van Emma, ongeduldig, moedswillig) 

4. MA HANNA (ongeveer 45 - nerveus, onseker) 

5. OUMA (ongeveer 75 – simpatiek, meelewend) 

6. BABY  (ongeveer 12 tot 14 –  kinderlike stem) 

7. JANTJIE (ongeveer 12 tot 14 – seuntjierige stem) 

 

 

*Kopiereg Marlise Joubert 
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BYK  :   MUSIEK OP EN DOOF NA MIDDAG AAN TAFEL IN DIE 

EETKAMER VAN MA HANNA SE RUSTIGE PLAASHUIS. 

HOENDERS KEKKEL AF EN TOE IN DIEP A/G. EETGEREI 

SPORADIES TEEN PORSELEIN. 

1.   MA   :  Emma? Hoekom eet jy nie jou kos nie? 

2.   EMMA               :   Ek is nie honger nie, Ma.  

3.   MA  :  Genade! Jy‘t gister ook omtrent niks geëet nie. Lyk my ek moet 

   maar weer alleen sit met middagete. Jou pa is nog in die dorp.  

4.   EMMA  :  Wanneer kom hy terug? 

5.   MA  :  Weet nie. Hy moes dringend melk gaan aflewer het. En vir    

ouma gaan kuier... sy is nie juis gelukkig in die oord nie. Ag,                                         

      nee, Emma. Eet asseblief. Jy hou mos van bobotie?  

6.   EMMA  :  [NORS] Ek sê mos ek is nie honger nie, Ma.  

7.   MA  :  Nou ja, jy kan maar opstaan as jy wil. Jy het seker huiswerk om te 

doen.  

8.   EMMA  :  Niks nie. Dis Vrydag. Ek sal TV kyk.  

9.   MA  :  Jy moet vroeër gaan slaap. Dis soggens so gesukkel om jou  

                                    uit die bed te kry. Jy mis alewig die skoolbus en dan moet ék jou  

invat dorp toe. Dit werk op my senuwees as jy so is. 

10.    EMMA  :  Ek sal wag tot Ma klaar geëet het. Waar’s Tys? 

11.    MA  :  Saam met jou pa. [SUG] Kuier solank by daai vriendjies van  

                                    hom op die dorp. Pa sal hom weer oplaai. Jy kan maar opstaan  

   as jy dan nie wil eet nie.  
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1.   EMMA  :  Ek sal wag.  

2.   MA  :  Is dit oor Casperkat dat jy so hartseer lyk?  

3.   EMMA  :  What ever. 

BYK                         :  EETGEREI, HONDE BUITE IN A/G BLAF. 

4.   MA  :  [ERNSTIG] Emma... ek dink ons moet praat.  

5.   EMMA  :  Praat? Waaroor? 

6.   MA  :  Juffrou Lategan het my laas week kom sien. Of was dit nou  

   voorverlede week? Sy is bekommerd. 

7.   EMMA  :  O. Vir wat? Tog nie oor my nie! 

8.   MA  :  Oor jou, ja! Sy sê jou skoolwerk het agteruitgegaan. Die  

      afgelope ses maande of so. Sy sê jy het begin onttrek uit al  

      die aktiwiteite ... [BREEK AF]  

9.   EMMA  :  Belaglik! 

10. MA  :  En in die klasse is jy stil, geheel en al afwesig asof jy net mooi  

                                   niks hoor wat om jou aangaan nie.  

11. EMMA  :  Sy praat boel, Ma. Relax. 

12. MA  :  Wat is dit dan met jou? Dat sy selfs hiernatoe moet kom om dit  

   nou vir my te sê?  

13. EMMA  :  [KWAAD] Dis niks oor my nie, ma.  

14. MA  :  Dit kan nie niks wees nie!  

15. EMMA  :  Dis niks om oor te worrie nie! Juffrou is sommer simpel. 

16. MA  :  Ek was só ontsteld daaroor. Wou nie eens vir Pa vertel nie.  

                                   Niemand het nog ooit oor jou kom kla nie! 

17. EMMA  :  Hoekom sê Ma my dan nou eers?  
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1.   MA  :  Ag, ek het gedink dis ...[HANG] Ek weet nie. Kyk, jy was nog altyd  

   goed in jou skoolwerk. En ek weet jy kan dalk ŉ hoofmeisie  

   word. Niks pla vir ma nie, ek is baie trots op jou, behalwe 

   nou hierdie vreemde obsessie met al jou optelkatte en die diere hier 

   op die plaas. Die huis is al so vol vlooie! (Praat nie eens van ...) 

2.   EMMA  :  Los my katte uit die ding uit, Ma! Hulle is goed getrain. 

3.   MA  :  Is dit dan Casper wat jou so ontstel het? Hoewel, kan nie wees 

  nie. Juffrou was ... ja, eintlik twee weke gelede hier. En Casper is 

  eergister doodgeskiet. Nee, ek verstaan dit glad nie. Ek was so 

  geskok om te hoor daar is probleme. Dat Juffrou nou sowaar ... 

  [HANG] 

4.   EMMA  :  Ag, Ma! Flip! Los dit tog.  

5.   MA  :  Emma, wat is dit? Het iets dan gebeur wat ek nie weet nie?  

6.   EMMA  :  Niks het gebeur nie! Ma weet álles wat aangaan. Dis ék wat nie 

   altyd weet nie. Ma is vol geheime. Vertel my niks nie! Net mooi niks 

   nie! 

7.   MA  :  [ONGEMAKLIK] Uhm ... Wil jy ŉ bietjie koffie hê?  

8.   EMMA  :  Nee. 

9.   MA  :  Dan drink ek maar alleen. 

BYK                         :  ONDER DIALOOG WORD KOFFIE IN KOPPIE GESKINK, MELK  

    INGEGOOI EN MET TEELEPEL GEROER.  

10.  MA  :  [VERVOLG] Voel jy miskien ....depressief oor iets? Juffrou sê  

      daar is tekens daarvan, want ...(jou skoolwerk gaan agteruit.) 
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1.   EMMA  :  Depressief? [VERBAAS] Nee, watse tekens? Smaak my as ek 

   ŉ short dorp toe dra met my spaghetti top dan is ek skielik depro! 

2.   MA  :  Nee, Juffrou sê jy skryf vreemde goed op die geselsprogram.  

   In die rekenaarklasse. Donker dinge. 

3.   EMMA  :  Sy lees alles wat ons tik. 

4.   MA  :  Wat sê julle dan?  

5.   EMMA  :  Dis mos geen big deal wat ons vir mekaar sê nie? Sy’s maar net  

   in ‘n ander zone as ons. Kla dat ons accessories skool toe dra.  

6.   MA :  Accessories? Ai Emma, jou taal! Jy leer dit by Karlien! Weet jy, die 

     juffrou het die program spesiaal vir julle laat installeer. Sy moet  

   weet wat julle tik én kontrole uitoefen. Sy sê vandag se kinders lees 

   nie genoeg nie, kan skaars ordentlike Afrikaans skryf of spel. Wil glo  

   net op selfone boer. Loop in die dorp rond met vreemde klere 

   Koop nie meer boeke nie. 

7.   EMMA  :  Ja, so what! Ons soek altyd na factory klere, nice geskeurde jeans 

   en shorts. En sneakers. Wat’s verkeerd daarmee? En daar is mos 

   buitendien honderde boeke in die biblioteek. Ek lees hulle almal. 

   Ons hoef nie ons sakgeld ook daarop te mors nie! 

8.   MA  :  Emma! Jy kry genoeg geld vir klere of vermaak, vir jou selfoon, 

   én vir boeke darem ook, jy weet dit tog. 

9.   EMMA  :  Wel, ek kla mos nie daaroor nie. Maar hier is nie baie om te 

   doen op hierdie ou dorp nie. Dis tyd dat ons weer stad toe ry.  

   Karlien en haar ma gaan elke twee weke stad toe. Net ons sit  

   soos zombies hier op die plaas!  
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1.   MA  :  Die boekwinkel op die dorp doen soveel moeite, maar ek sê nie  

      jy ... [HANG], kyk, juffrou sê sy het gedink die nuwe chatprogram sal  

   julle help om beter te skryf. Kommunikasievaardighede aanleer. Nie 

  dat jy dit nou eintlik nodig het nie. Jy kan goed skryf. Kyk maar net 

  daai mooi opstelle van jou. 

2.   EMMA  :  Yeah right! [ASTRANT] Dis ŉ simpel chatprogram. Outyds. Juffrou 

    Lat het geen idee waaroor ons praat nie, Ma. Die program leer ons 

    nie hoe om te spel nie of skryf nie! Dan begin sy haar sulke 

    wolhaardinge te verbeel. Sy kan so salty wees! 

3.   MA  :  Salty? Wat beteken dit nou? Maar sy sê die ander onderwysers het 

   óók gekla.  

4.   EMMA  :  O, ja? Wie?  

5.   MA  :  Meneer Potgieter het gekla, sê sy. Jou werkstukke is skielik 

   baie slordig en soms doen jy dit nie!  

6.   EMMA  :  Ag, niemand steur hulle aan hom nie. Wat is die sin van al die  

   ou werkstukke? Ek is seker hulle lees dit nie eens behoorlik nie.  

      Skinder net heeldag oor ons! Agter ons rug. En Ma skinder nou 

   lustig saam! 

BYK                        :  STOEL SKUIF SOOS WAT EMMA OPSTAAN. EETGEREI  

   WAT HARD NEERGESIT WORD 

7.   MA  :  Emma! Waar gaan jy nou? [ONTSTELD] Moet tog nie so kwaad  

      word nie! Deesdae is jy oor alles kwaad. Ek skinder nie.  

   Ek is net bekommerd.  Emma, ek praat nog met jou!  

8.   EMMA  :  [BEWEEG WEG. ASTRANT] Los my uit! Ek gaan kamer toe.  
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1.   MA  :  Emma kom terug! Laat ons net klaarpraat. 

2.   EMMA  :  [EFFE VERDER WEG] Nee. Casper is dood, Ma! 

   Ek voel naar. En môre is die begrafnis. Karlien kom ook, onthou. 

3.   MA  :  Ek verstaan, ja, ... maar juffrou sê ... [DROOG OP] 

4.   EMMA  :  [NOG VERDER WEG.DRIFTIG] Juffrou sê! Juffrou dít en juffrou dát.  

5.   MA  :  [ROEP AGTERNA] Maar sy bedoel goed ...! 

6.   EMMA  :  [WEG. PROJEKTEER] Sy steek haar lang neus in almal se sake in!  

   Sy weet niks nie! Sy’s dof. Los my nou uit, ma! 

BYK                         :  DEUR SLAAN TOE. STILTE. HARDE  POP-MUSIEK BEGIN 

   AGTER TOE DEUR. (Katy Perry OF Justin Bieber) 

7.   MA  :  [VIR HAARSELF] Ai. Ai, tóg, my Emma-kind. Wat maak ek met jou?  

   Hoekom het jy het so verander. (Wat maak ek met alles ...?) 

BYK                         :  KRUISDOOF MUSIEK MET SELFOON WAT GESKAKEL WORD.  

    IN EMMA SE KAMER. SELFOON LUI TWEE KEER OP FILTER. 

8.   KARLIEN  :   [FILTER ANTWOORD] Hallo daar! Is dit jy, Emma?  

9.   EMMA   :   Haai Karlien, kom jy nog na my toe môre?     

10. KARLIEN  :   [FILTER] Ja, of course, ek kom môre na jou toe. Vir Casper se  

               begrafnis. Ons het mos so gereël. Ek sal jou nie drop nie. My ma 

    sal my kom aflaai. Baie  vroeg al, oukei? Nege-uur se kant. 

11. EMMA  :   En jy slaap oor?  

12. KARLIEN  :   Jip, ek bring alles saam. Vir wat worry jy so? Gaan Tys weer 

               die kissie maak soos laas?  

13. EMMA  :   Soos gewoonlik, ja.   

14. KARLIEN  :   Sien jou môre, hoor. 
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6.   EMMA  :   Oukei, baai.  

7.   KARLIEN  :   Baai.  

BYK                         :   FOON AF. MUSIEK, SOOS VIOOL. KRUISDOOF MET DIE  

    GELUID VAN WIND WAT WAAI EN VOETSTAPPE OOR GRUIS.  

    KOEIE BULK. HENNE KEKKEL. LAATOGGEND BUITE OP 

    PLAAS 

4.   EMMA  :  Die wind moet tog vandag net nie so lol nie.  

5.   KARLIEN  :  Dit waai verskriklik. My ma het amper die kar omgegooi vanoggend. 

   Dis die ene stofbolle in die lug!  

6.   EMMA  :  Die stof laat my oë brand.  

7.   KARLIEN  :  Emma, kyk hoe lyk jou wange! [LAG] 

8.   EMMA  :  Wat’s fout met my wange?  

9.   KARLIEN  :  Dis vol bruin stofstrepe! [POUSE]  Emma? Huil jy?  

10. EMMA  :  Nee man, ek huil nie! Dis die wind. Die wind laat  

      my oë traan.  

BYK                         :  GEKAP VAN SPYKERS IN PLANKIES IN DIE A/G 

   HOORBAAR EN AL HOE HARDER. WINDPOMP  KNARS  

   ‘N PAAR KEER SAG. WIND DOOF EFFENS. 

1.   EMMA        :  Haai Tys! Jy werk te stadig. Roer jou, jong, ons kan nie die heeldag 

    hier rond staan nie. Hey, hoor jy my?  

2.   TYS  :  [EFFE WEG] Ja, ek hoor jou!  

3.   EMMA  :  Jy vat te lank. Dink jy die plankies van dié ou lemoenkissie sal  

      hou? Hulle is dan so dun!  

4.   TYS  :  [EFFE NADER] Natuurlik, sal hulle hou. Relax. Dis die wind 
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   wat my pla. En die stof. 

5.   EMMA  :  Ja, die wind. Maar jy is seker amper klaar?  

6.   TYS  :  Ek maak ‘n mooi kissie dié slag. Die heel beste een. Hy  

      sal hou soos min.  

BYK    : GEKAP OP PLANKIES ONDER DIALOOG.  

7.   KARLIEN  :  [VERMAKERIG] Laas het die kis gebreek, onthou jy? En Emma  

      was baie kwaad vir jou. Was jy nie, Emma?  

8.   EMMA  :  Ja, dit was sommer vrot ou plankies.  

9.   TYS  :  Hiérdie kis sal nie breek nie! Ek slaat twee spykers langs  

      mekaar in. Hier by die hoeke. Dis die hoeke wat altyd die  

      bleddie moeilikgeit gee. 

10. EMMA  :  Jy moet gou maak. Slaan sommer drie spykers in die hoeke in.  

   [POUSE] Tys, die wind bring daai groot wolk al nader, en ek wil  

   nie vir Casper in die modder begrawe as dit kom reën nie.  

BYK                         :  KOEIE WAT VERAF BULK. WIND SUIS AF EN TOE 

11. EMMA  :  Die koeie is onrustig. Hulle weet die reën is op pad. O, die  

      flippen stof! Yagggh! 

12. TYS  :  Die koeie! Jimmel, wat weet hulle nou? Dis sommer ‘n droë  

   wind. Die stof is eintlik niks nie.  

1.   EMMA  :  [BEWEEG EFFE WEG] Kom Karlien, kom ons gaan huis toe.  

   Ons loop nou, Tys. Gaan jy maar aan.  

2.   TYS  :  Ek sal klaarmaak. Dis nog net die deksel vir die kissie.  

3.   EMMA  :  [NOG VERDER WEG] Sien jou later... 

BYK                         :  DOOF UIT: VOETSTAPPE OOR GRUIS. VOORDEUR WAT  
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   OOP MAAK (BUITEPERSPEKTIEF) EN WEER (BINNE 

   PERSPEKTIEF) TOE. IN PLAASHUIS. DOOF IN: EMMA SE  

   SLAAPKAMER. HOENDERS KEKKEL AF EN TOE IN DIEP A/G. 

   HOND BLAF VER.   

4.   KARLIEN  :  Emma, jou kamer is baie groter as myne, weet jy? Horie, kom ons 

  gaan kyk na die put. Ek was só lank laas daar. 

5.   EMMA  :  Nee, die wind waai te veel buite. En ons moet die tyd dophou.  

   Ons gaan wag liewer hier.  

BYK                         :  KAT MIAAU 

6.   EMMA  :  [VERVOLG OP MIK] Sit solank. Hier by ou Tiger op die bed. 

7.   KARLIEN  :  Maar ek hou van die put met die klipmuurtjie om! Dis so  

      cosy en weggesteek tussen die bossies.  

8.   EMMA  :  Dis gevaarlik daar, weet jy? Feitlik opgedroog. En die houtbankie 

   langs die put is al stukkend.Opgevrot. Ons gebruik die put mos nie 

   meer nie. My pa het dit toegemaak met ogiesdraad, maar hy weet  

   nie ek het dit weer oopgemaak nie. Niemand mag meer soontoe  

  gaan nie. Ek doen dit skelm soms. As ek alleen wil wees ...   

9.   KARLIEN  :  Dit eggo so mooi as ons daarin skree. Of as ons klippe ingooi.  

10. EMMA  :  Soms hoor ek stemme daarin, weet jy. ‘n Hele koor van 

   vreemde stemme. 

11. KARLIEN  :  Dit ruik klam en soet. Emma, dalk is  daar ‘n reuse pot vol geld heel  

   onder in! Dan kan ek vir my ŉ scooter koop om mee skool toe te ry.  

12. EMMA  :  Karlientjie! Jy kan nie ‘n scooter koop nie. Jy’s nog nie e 

      sestien nie. En jy moet sestien wees vir ‘n liksens, hoor! 
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1.   KARLIEN  :  Oor ses maande is ek sestien, nes jy. Oukei, dan een  

   van daai funky selfone! 

2.   EMMA  :  En ‘n digitale kamera. 

3.   KARLIEN  :  En rakke vol CD’s. Van Selena Gomez, Shaun Mendes en 

                                   Taylor Swift!  

4.   EMMA  :  Ag, man, sommer ons eie vliegtuig ok. En ‘n kitaar vir my. 

5.   KARLIEN  :  Miskien parfuum? Duur bottels en bottels vol. Ja, en hel baie 

   rip jeans, los baadjies en bucket hats.  

6.   EMMA   :  Jy is ŉ regte modepop! 

7.   KARLIEN  :  Is die appelliefiebos nog daar?  

8.   EMMA  :  Die bos is altyd daar. Dis al yslik groot.  

BYK       KAT MIAAU WEER.  

9.   EMMA   :  [VERVOLG] Ag, my ou Tigerbaby, kom sit  hier op my skoot. 

   Shame, hy mis vir ou Caspertjie. As die begrafnis vandag verby is, 

   kan ons dalk put toe gaan.   

9.   KARLIEN  :  Vertel my weer van die appelliefiebos. Daai storie van jou.  

10. EMMA  :  Watter storie? O, dáái storie... Moet ek?  

11. KARLIEN  :  Ja! Ek hou daarvan. Jy begin altyd so....”lank, lank gelede, toe  

   ons nog hier op die plaas kom kuier het, was die eerste ding wat 

   ek gedoen het, om die appelliefiebos op te soek.” So-iets. 

12. EMMA  :  Dis in die tyd toe my oupa nog die melkboerdery gehad het.  

13. KARLIEN  :  Voordat julle hier kom bly het.  

14. EMMA  :  Oupa het partykeer water vir die huis uit die put geskep. Met ŉ  

      tou en ŉ blikemmertjie. 



13 
 

15. KARLIEN  :  Wat hy vér en diep laat inval het. 

1.   EMMA  :  Wie vertel die storie? Ek of jy? 

2.   KARLIEN  :  Sorrie. Gaan aan!  

3.   EMMA  :  Hy het gesê die water is soet soos heuning.   

BYK                :  DOOF IN STADIGE MUSIEK WAT SOOS  LOPENDE 

      WATER KLINK 

4.   KARLIEN  :  En die water kom uit ‘n helder stroom iewers uit ‘n verlore 

      paradys. Diep, diep tot in die middel van die aarde.  

5.   EMMA  :  [NADER AAN MIK] Ek sou langs die bos gaan sit en die een 

   na die ander bessie uit die dun kraakdoppies haal en eet.  Ek  

   sou aan geel hartjies dink wat onder sulke papieragtige longe lê en     

   klop. Nes oupa se hart lank gelede moes gewees het toe dit nog 

   jonk was. ‘n Sonhart. Maar nou lyk die bessies so anders vir my. 

6.   KARLIEN  :  Hoe lyk hulle?  

7.   EMMA  :  Soos katogies. Groot geel katoë. Almal morsdood. [STILTE] 

8.   KARLIEN  :  Hey, Emma. [POUSE] Toe het jou outoppie siek geword, nè?  

9.   EMMA  :  Ja. Ek sou soms deur die gang sluip, verby die kamer waar 

   oupa lê, waar ek die gemompel van ouma en ma en pa sou  

   hoor, en die geur van medisyne en olies so swaar in die lug 

   gehang het. Ek sou saggies loop, tot voor die groot geelhoutkas 

   aan die onderpunt van die gang, die deurtjies met donker  

   loodglaspatrone oopmaak en een van Langenhoven se boeke 

   uittrek om in te lees.  

10. KARLIEN  :  Het jy almal gelees? 
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1.   EMMA  :  Jip, almal, maar ek onthou net die stories oor Brolloks en 

   Bittergal. Ek sou in die tuin gaan sit het. Iewers waar daar koelte 

   op wilde gras is, en dit sag soos ferweel onder my boude voel.  

   Of onder my appelliefiebos gaan lê by die put. En ek sal lees 

   en lees totdat ma my roep vir ete.  

BYK                         :  MUSIEK DOOF UIT 

2.   KARLIEN  :  Vertel van jou oupa!  

3.   EMMA  :  My oupa? Wel, hy was verlam ná die beroerte. Jy weet  

                                   mos wat is beroerte? 

4.   KARLIEN  :  Nie eintlik nie, iets met die are. What ever. Gaan aan. 

5.   EMMA   :  Hy het by die put inmekaar gesak. 

6.   KARLIEN  :  Terrible. 

7.   EMMA  :  Soms het hy beter geword, maar meestal het hy al hoe  

   swakker geword, en al hoe maerder. Sy wangbene deursigtig.  

   Net soos dun appelliefiedoppe.  

8.   KARLIEN  :  En ‘n jaar later is hy dood. 

9.   EMMA  :  Ja, dubbele longontsteking gekry. Ek kon nie altyd verstaan  

   hoekom ek hartseer voel as ek aan appelliefies dink nie.  

   Ek was tog gewoond aan oupa se siekte. Aan die kermgeluide soos 

   wat hy probeer praat het. Ek het nie eintlik langs sy siekbed gaan sit   

   nie. Dit het net te weird gevoel, al was ek so lief vir hom. Oupa se 

   bang oë, jy weet. Sy hulpeloosheid, en skor geluide, iets soos, soos 

   ‘n dier met ‘n baie groot wanhopige verdriet.  

1.   KARLIEN  :  Ai, hy moes so lonely gewees het! Om nie te kan praat nie,  
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      om nie te kan loop nie.  

2.   EMMA  :  Sy verstand was nog goed, hoor. Want sy oë het almal gevolg.  

      Soms kon hy knik met sy kop. En hy het aanmekaar sy eie 

   hande gestreel.  

3.   KARLIEN  :  Jimmel, hoekom het hy dit gedoen? Dis weird.  

4.   EMMA  :  Om homself te troos, natuurlik. Ek was so sad, alles was altyd so 

   treurig en pateties as ons daar kuier. Nes ‘n ... begrafnis. 

5.   KARLIEN  :  Maar dit was nie eintlik dáároor dat jy hartseer is nie.  

6.   EMMA  :  Nie?  

7.   KARLIEN  :  Nee, nie nét oor jou oupa nie. Jy het laas keer gesê dis eintlik nou 

   oor iets anders. Jy het my ontwyk... 

8.   EMMA  :  Ja, ek het.  

9.   KARLIEN  :  En dan vertel jy my nooit nie! Jy maak my so nuuskierig!  

   Ek weet lankal dat iets verkeerd is met jou. Many moons  

   ago. Wanneer vertel jy my dan? 

10. EMMA  :  [EFFE WEG] Moet ons nie weer gaan kyk wat maak Tys nie? 

11. KARLIEN  :  Ag nee, nie nou nie, Emma. Jy vertel so mooi.  

12. EMMA  :  Haai, rêrig?  

13. KARLIEN  :  Juffrou Lategan sê mos jy kan ‘n skrywer word. Want jy dink oor  

   goete. Vertel my alles, toe?  

14. EMMA  :  Juffrou Lat! Sy praat sommer. Skinder vreeslik, hoor. 

1.   KARLIEN  :  Oor wie?  

2.   EMMA  :  Oor my en jou en seker almal in die klas. 

3.   KARLIEN  :  No ways. Sy skinder nie. Sy het vir ons ‘n gedig gegee om te 
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   lees by die begrafnis. Sy’s eintlik baie, baie nice. Vertel my, toe?  

      Daai ander ding. 

4.   EMMA  :  [WEER NADER] Ja, ek moet. Dit vreet my stukkend. Dis seker tyd 

   dat ek iemand vertel. Ag, ... ek weet ook nie. 

5.   KARLIEN  :  Ja, tóé! 

6.   EMMA  :  Oukei, dan. Jy is darem my beste buddy of hoe?  Dit was 

   twee jaar gelede. Ek was geskok oor iets wat my ma gesê het 

       en nooit óóit vir mý gesê het nie.  

7.   KARLIEN  :  En hoe weet jy sy sê iets wat sy jóú nie sê nie? Komaan, uit  

      daarmee! Hoe werk dit nou?! 

8.   EMMA  :  [POUSE] Karlien, my ma is nie my regte ma nie.   

9.   KARLIEN  :  Wat?! ...Wow!  

10. EMMA  :  [SAAKLIK] Hulle het my aangeneem. 

11. KARLIEN  :  Rêrig?  

12. EMMA  :  Ek is sommer een van daai ... adoptions. 

13. KARLIEN  :  Jissie, Emma, ek is nou skoon uit my nuwe tattoo geskok!  

      Aangeneem? Jok jy? 

14. EMMA  :  Nee, ek jok nie! Dis alles waar.   

15. KARLIEN  :  Dis nou amazing! Van wie af is jy oorgevat? 

16. EMMA  :  Ek weet nie! En nou is ... ouma en oupa ook nie meer regtig my  

   grandparents nie, en niemand van hulle is my familie nie. En 

   niemand van lank gelede nie. Ek het geen identiteit nie. Alles  

   het soort van goed gegaan, tot op daai een dag ... twee jaar gelede.  

BYK                         :  KORT STILTE. STADIGE SAGTE MUSIEK SOOS WATER 
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1.   EMMA  :  [VERVOLG. OP MIK] Ek het weer onder my bos gaan lê. 

2.   KARLIEN  :  ... en jou volgestop. Met die geel soetliefies. 

3.   EMMA  :  Appelliefies. So soetsuurlekker. Ek onthou ek het ... ,  

      oor borste gedroom. [FLUISTEREND] En ek het gewonder hoe 

   dit sal voel as babas aan dié twee ou bessies moet suig. [KARLIEN 

   [LAG] Ek het ook gewonder of mans ... [HANG] Jy wéét  

   mos, maar dit het my so vrekbang gemaak dat ek besluit het 

   niemand, maar niemand, vat ooit aan hulle nie. 

4.   KARLIEN  :  [LAG WEER VERBAAS] Niemand nie? 

5.   EMMA  :  Behalwe babas. 

6.   KARLIEN  :  Ag, Emma, free the nipples! Dis nou mode! Jy is nog so 

                                   outyds. Jy het nog nooit eens verlief geraak nie. Ek sou nie 

   vir Hendrik mind nie! 

7.   EMMA  :  Karlien! Ha! Jy’s rof, nè! 

8.   KARLIEN  :  Maar ek love hom vreeslik, al weet hy nie.  

9.   EMMA  :  Ag nee wat, Hendrik praat altyd snert op ons chatprogram.  

   En hy kan nie eens spel nie! 

10. KARLIEN  :  Emma! Hy‘t actually ŉ stunning lyf, én mooi tanne.   

11. EMMA  :  Susan sê hy drink baie. 

12. KARLIEN  :  So what! Al die seuns doen dit by die paarties. Waar was ons 

   nou weer? O, ja, jy was onder die appelliefiebos. En toe? Vertel! 

13. EMMA  :  Ja, en toe het ek voetstappe gehoor. [POUSE] En stemme.  

BYK                         :  MUSIEK KRUISDOOF MET VOETSTAPPE OP GROND   

   EN SAGTE PRAATSTEMME VAN MA EN OUMA 
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1.   EMMA  :  [VERVOLG] Dit was ma en Ouma, tussen die plante deur. 

   Ek het dieper onder die bos ingerol. Tjoepstil gelê. 

BYK                         :  GERITSEL VAN TAKKE  

2.   EMMA  :  Sodat hulle my nie moet sien nie. Hulle het nét daar langs die 

   put tot stilstand gekom, en op die bankie langs die klipmuurtjie 

   gaan sit. 

BYK                   :  TERUGFLITS. MIDDAG. VOëLTJIES. DOOF IN 

   STEMME VAN MA EN OUMA. 

3.   MA  :  Maar Ma, wanneer moet ek haar dan vertel sy is aangeneem?  

4.   OUMA  :  Ai, Hanna, dis maar swaar vir jou. Ek weet sowáár self nie. 

5.   MA  :  Moet ek haar vertel terwyl sy nog so jonk is? Wag tot sy  

      miskien groot is en behoorlik verstand het?  

6.   EMMA  :  [GEDAGTESTEM] Asof ek nie tóé al verstand gehad het nie!  

7.   OUMA  :  Ek weet nie. Dis so moeilik. En die punt is wat vertel jy 

   dan? Wat wil jy haar alles vertel? 

8.   MA  :  Wel, ek sal haar seker moet sê waar ek haar gekry  

   het? Hoe en waarom. Ek sal van die biologiese ma en pa moet 

   vertel. 

9.   OUMA  :  O nee, beslis nie! Dis beter om so min as moontlik te sê.  

10. MA  :  Hoekom so min as moontlik?  

11. OUMA  :  Want té veel detail is nie altyd goed nie.  

12. EMMA  :  [GEDAGTESTEM] En was ek dan nie geregtig om te weet nie?  

      Het ‘n kind nie ook al die sogenaamde regte wat grootmense  

   het nie? Wat ‘n mislike attitude het hulle nie! 
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1.   MA  :  Te min is weer so sleg. Dit sal vrae by haar los. Angstoestande!  

      Miskien depressie. Ons verhouding kan tot niet gaan. 

2.   OUMA  :  Ai, Hanna, my kind. Ek weet nie wat ek vir jou moet sê nie.  

   Ek het nie ervaring daarvan nie.  

3.   MA  :  Ek hoor vandag vertel hulle alles vandat die kind klein is. En die  

   kind soek selfs later die biologiese ouers op. Vestig nuwe bande 

   met hulle, mits dit werk, bygesê.  

4.   OUMA  :  Toeka se jare sou niemand iets gesê het nie. Groot geheim  

   gewees. 

5.   MA  :  Miskien was dit beter.  

6.   OUMA  :  Beter? Ai, ek weet sowaar nie. Hanna, hierdie put, julle moet dit  

      toegooi, jong. Daar is mos nie meer water in nie. 

7.   MA  :  Ja, ons moet seker. Ma, ek is bang ek verloor Emma. Baie 

   bang.  

8.   OUMA  :  Ek dink tog jy moet eers iets sê as sy ouer is. So by agttien of  

   twintig rond. 

9.   EMMA  :  [GEDAGTESTEM] Mens sou sweer ek is nog in die creché!  

      Ek word nie gesien nie. En nog minder gehoor. Ek het geen 

   verstand nie. Ek het geen personality nie. Geen verlede 

   nie, geen familie nie. En ma sal my glo verloor. Asof ek maar net ŉ 

   pienk bellybutton is wat sommer op ŉ dag sal wegraak. 

10. MA  :  Sy kan my dalk verwyt omdat ek nie vroeër ... [HANG] kyk, dit  

      maak my bang, ma. Ontsettend bang. En hierdie tienerstadium  

      is juis so onvoorspelbaar. 
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11. OUMA  :  Miskien moet jy alles dan maar los. Niks ooit sê nie. 

1.   MA  :  Miskien moet ek net vertel van die aanneming?  

      En dat ek nie weet wie die ma of die pa is nie. Dat ek niks weet  

   nie, en dat dit nie saak maak nie. Want sy is tog myne!  

   Sy is soos ons eie kind. Nog altyd.  

2.   OUMA  :  [MYMEREND] Ja, ai, ek dink so.  

3.   MA  :  Of miskien ... Niks ooit sê nie. Sy is so hipersensitief, van kleins af. 

   So anders, ‘n dromer. Maar sy is tog gelukkig by ons. Dit glo 

   ek met my hele hart.  

4.   OUMA  :  So lief vir die diere... 

5.   MA  :  [EFFE WEG] Veral die klomp katte! Hoe kan ek haar hele ou  

   wêreldjie nou ontwrig? En vir wat? Dit beteken tog niks op die ou 

   end nie. Ek is mos haar ma?  

6.   OUMA  :  Ja, ek dink jy is te haastig. [EFFE WEG] Jy kan nog wag.  

   Weer dink daaroor... (Net baie goed nadink). 

BYK   :  KAT MIAAU. HENNE KEKKEL IN A/G 

7.   EMMA   :  En dis die hele storie, Karlien.   

7.   KARLIEN  :  Flip, Emma, ek weet nie of ek nou moet uitfreak of nie. Ek sou 

   dit nooit kon raai nie ... is dit geniune? Het jy toe net gesit en 

   wag dat jou ma jou uit haar eie moet vertel?  

8.   EMMA  :  Dis nou al twee jaar lank dat ek weet. Sy het nooit iets vertel nie.  

   Ek het mos so gesê. Tot vandag toe nie. [HARTSEER] 

   En ek dink nie sy sal ooit nie. Nooit nie...  

9.   KARLIEN  :  Maar hoekom nie?  
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10. EMMA  :  My ma is oor álles bang! 

11. KARLIEN  :  [VERSIGTIG] Jy is tog ... lief vir haar?  

1.   EMMA  :  Ek wás. Nie meer nie. Ek dink nie so nie. Ag, ek weet nie!  

   Dis asof ek ook niks meer wil weet nie. Niks wil voel nie.  

   Die lewe is deurmekaar en sinloos vandat ek weet. [DRIFTIG]  

   En wie is ek nou eintlik?  Alles is net een groot, swart dam water  

   as ek daaraan dink!  

2.   KARLIEN  :  Is alles nie maar nog dieselfde nie? Met jou en jou ma? 

3.   EMMA  :  Ek kyk na haar en ek weet nie meer wat ek voel nie. Ek kyk lang  

     tye en sy is my ma en terselfdertyd is sy ook nie meer nie. Ek 

   soek iets anders by haar en ek kry nie wat ek soek nie. Ek vra haar 

   eenkeer om my hare te kam en ŉ Duitse vlegsel te maak. Sy sê mos 

   my hare hang toue en is vol happe geknip. Ek wou in die spieël kyk 

   na haar gesig terwyl sy vleg. Kyk of daar iets in is wat soos my eie 

   gesig lyk. Maar ek kry niks nie. Sy word al hoe anderster vir my. So 

   bottoe. En distant. Dan wil ek haar vra oor my, maar niks, flippen  

   niks wil uit my mond uitkom nie! Ek vries net aanmekaar! Dalk 

   wil ek ook nie weet nie? 

4.   KARLIEN  :  Sy hou dit ‘n secret, ja. Ek wonder hoekom? En hulle weet nie  

   dat óns nou alles van álles af weet nie. 

5.   EMMA  :  Ek weet. Jy weet. Niemand anders nie! 

6.   KARLIEN  :  Maar jy weet ook nie alles nie!  

7.   EMMA  :  Jy mag niemand ooit vertel nie, hoor jy my? [POUSE] Karlien? 

8.   KARLIEN  :  Ek sal nie! Cross my heart. 
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9.   EMMA  :  Ek noem haar my winterma. Die ma wat ek nie ken nie, die ma wat  

     wat my weggegee het.  

10.  KARIEN  :  Ek like dit nogal. Winterma. Maar hoekom winter?  

9.   EMMA  :  Omdat sy saad is wat onder die grond lê. Omdat sy ŉ donker put is,  

   sonder water. Omdat sy nooit sal blom nie, nie lente of somer sal  

   word nie. Nie vir my nie. Kom. Kom ons gaan kyk weer wat maak  

   Tys.   

10. KARLIEN  :  Is hy ook oorgevat? 

1.   EMMA  :  [VERDER] Ek dink nie so nie. Maybe. Hy is buitendien my ma  

   se ou witbroodjie. Kom ons loop. 

BYK                         :  MUSIEKBRUG. BUITE. WINDPOMP KNARS. WIND WAAI. 

    ‘N KOEI BULK. HENNE KEKKEL. 

2.   EMMA  :  [VIES] Tys! Jy sit nog steeds hier – nee wragtag, hoekom vat dit so  

      lank!? Kyk hoe hoog sit die son al! Ons moet na middagete begin. 

3.   TYS  :  [EFFE WEG] Hierdie spykers is heluit skeef en hulle vat nie so mooi  

      op die dun plankies nie.  

4.   KARLIEN  :  [PAAI] Emma, jy moet Tys liewer nie nou gaan aanja nie. 

5.   EMMA  :  Maar ek wil my Caspertjie begrawe, vamirrag nog! As  

      Ma-hulle ‘n middagslapie gaan maak. Ek het die ander gesê om  

      tweeuur hier te wees. Ek moet nog gaan aantrek. Jy mors tyd.  

   Kap verder! Daai deksel lyk skoon skeef. 

6.   TYS  :  [BEWEEG NADER] Jy dink jy’s kaas om my so rond te order! 

7.   EMMA  :  Nee, ek is nie kaas nie. Ek’s jêm.  

8.   TYS  :  Ek wil ‘n ordentlike kis maak.   
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9.   EMMA  :  Hy’s al klaar orraait. Solank die deksel net goed pas.  

10. TYS  :  Dis die lááste keer dat ek ‘n kis vir jou maak!  

11. EMMA  :  Ek betaal jou daarvoor, onthou. Uit my eie sakgeld! 

12. TYS  :  Nie genoeg nie. Gaan haal jou kat maar, ons kan hom  

      nou insit en dan sal ek die deksel toekap.  

13. KARLIEN  :  Kom ons gaan haal vir Casper.  

1.   TYS  :  Ma roep ons moet kom eet.  

2.   EMMA  :  Nee, ma kan wag. Ons gaan éérs vir Casper haal. 

3.   TYS  : [BEWEEG WEG] Ma sal nie wag nie! Kom ons gaan eet.  

  Ek is honger! 

4.   EMMA  :  Oukei dan. Los alles eers so. Kom ons gaan eet eers.  

BYK                         :  VOETSTAPPE OOR GRUIS. WIND SUIS AF EN TOE. 

5.   KARLIEN  :  Sjoe, die grond brand my voete! Ek wil my tekkies gaan aantrek.  

      Waar het jy vir Casper gesit? 

6.   EMMA  :  Hy lê in die koelkamer by die melkery. Ek het hom mooi  

      toegedraai in ŉ spul ou lappe. 

7.   KARLIEN  :  Wanneer het jy hom dan toegedraai?  

8.   EMMA  :  Twee dae gelede al.[DINKSTEM] Ek het hom dik toegerol in ŉ 

   klomp ou lappe en hom in die koelkamer gesit. Ma was vies dat hy 

   nou daar moet lê voordat ons hom gaan begrawe.  [PRAATSTEM] 

   Karlien, ‘n dier is nie sommer ‘n ding nie.  

9.   KARLIEN  :  Hoe nou?  

10. EMMA  :  Elke dier het ŉ siel. Hulle is die weggooikinders van die wêreld.  

                                   Hulle verloor hulle ma’s en ander mense moet hulle grootmaak. 
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BYK                         :  DEUR WAT OOP EN TOEKLAP. AGTERGRONDSTEMME.  

   BORDE EN EETGEREI  WAT RINKEL. IN PLAASHUIS 

11. MA  :  [BEWEEG WEG] Wat draai julle dan so? Ek en Pa het al  

   klaar geëet.  

12. EMMA  :  Jammer, ma. Ons is besig.   

13. KARLIEN  :  Die kos ruik tog te heerlik, tannie. 

1.   MA  :  [BEWEEG EFFE WEG] Dis ons eie plaaswors, Karlien. [BEWEEG  

   UIT A/G TOT OP MIK] Daar'sy. [SIT BORD NEER] Kom eet maar.  

  Tysie, kyk hoe lyk jy, my kind. Gaan was gou jou hande.  

2.   TYS  :  Ek’s orraait, ma. Is net ‘n bietjie stof. 

3.   MA  :  So julle hou weer begrafnis, nê? Die son is warm.  

   Julle moet hoeddra in hierdie hitte, sê ek.  

BYK                         :  STOELE SKUIF. EETGEREI  DEURENTYD ONDER DIALOOG.  

4.   MA  :  [VERDER WEG]  Ek gaan so bietjie rus. Ek gaan saam met Pa 

   later dorp toe, melk aflewer, vir Ouma kuier ...  

5.   KARLIEN   :  Emma, gaan jy dan nie eet nie? Wat is dit? 

6.   EMMA  :  Ag, ek voel net sad. [POUSE] Oor Casper en alles. Ek wil nou 

       nie meer eet nie. 

7.   KARLIEN  :  Ag, toemaar jong. Ons sal blomme op sy graffie sit. Jy sal sien 

   hoe mooi gaan dit lyk! 

8.   EMMA  :  Hy was ‘n goeie ou kat.  

9.   KARLIEN  :  Hy was, ja.  

10. EMMA  :  Het my altyd onder die ken kom lek. Ek kan nie glo dat hy so ver  

      van die huis af rondgeloop het nie.  
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11. KARLIEN  :  Katte loop alewig weg, al kom hulle weer terug. 

12. TYS  :  Kan ek daai tamatiesous kry? 

13. KARLIEN  :  Hierso. [SIT BOTTEL NEER OP TAFEL] Ja, en toe dog ou Petoors 

   wraggies hy’s ‘n haas. Tys, jy het mos so gesê? 

14. TYS  :  Ja, hy’t hom geskiet. 

15. KARLIEN  :  Toemaar, ons sal oom Petoors nog terugkry. 

16. EMMA  :  Mits dit regtig hy is.   

1.   TYS  :  Ons sal nog ‘n plan maak met hom, hy wat ouderling is.  

2.   EMMA  :  Sy brakke loop weg en dan kom vreet hulle my katte se kos op!  

                Hy met sy ou stukkende bakkie wat die kinders altyd wil kerk toe 

   aanry. Hy is nie wat hy voorgee om te wees nie. 

3.   KARLIEN  :  My ma sê ook hy is ‘n dark horse. 

4.   TYS  :  Wat is ‘n dark horse? 

BYK                         :   STOELE SKUIF 

5.   KARLIEN  :  [TERG] Husse met lang ore. Kom, ons moet gaan aantrek.  

6.   TYS  :  [EFFE VERDER WEG] Haai, ek gaan verder werk, is nog nie klaar 

   met daai spykers nie!  

BYK                         :  IN EMMA SE KAMER. DEUR GAAN OOP [BINNEPERSPEKTIEF] 

    EN WEER TOE 

7.   KARLIEN  :  Kom kyk... My nuwe jeans is mos oukei vir die begrafnis, of hoe?  

8.   EMMA  :  [EFFE WEG] Karlien, maak gou, ons moet nog vir Casper ... 

  (gaan haal).  

9.   KARLIEN  :  Wat kyk jy so by die venster? 

10. EMMA  :  Ek kyk na die apiesdoring. In die begraafplaas. En Tys, doer 
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   eenkant. Hy slaan sowaar nog spykers vas. Jou jeans 

   is koel. [OP MIK] Help my gou, hierdie toppie. Daar is ‘n hakie 

   agter my nek wat moet vas kom.  

11. KARLIEN  :  Ek het splinternuwe retro-oorbelle as jy dit wil dra?  

12. EMMA  :  Nee, toemaar. Ek is oukei. Dit lyk simpel aan my. 

1.   KARLIEN  :  Wil jy van my lipgloss hê? Dit smaak na perskes. 

2.   EMMA  :  Nee. Dis so ...warm buite. En kyk die stofbolle! Dan waai die  

      wind en dan hou dit skielik weer op. 

3.   KARLIEN  :  Het Ashley al die gat gegrawe?. 

4.   EMMA  :  Ja, hy het. Ashley het die gat tussen Koppies en Blits se graffies  

      gegrawe.  

5.   KARLIEN  :  Koppies was ‘n mooi kat. So pikswart met wit ore. 

6.   EMMA  :  Nes wit vlerkies gelyk, ja. Sara se kids het Koppies destyds  

      aangedra huis toe. Hy was so maer. Sy neus toegekoek van die 

   modder, en ek moes met watte en lou water skoonmaak. Maar  

   later het hy mal geword. Sy kop heen en weer geskud,  

   grommend in die rondte gehardloop, al agter sy eie stert aan.  

7.   KARLIEN  :  Jou pa het gesê die kat is mal. 

8.   EMMA  :  En hom toe sommer doodgeskiet. [POUSE] Ek het gewoond geraak 

      aan die dood. Dooie katte, dooie hoenders en my dooie verlede ... 

9. KARLIEN   :  Ai, Emma.  

10. EMMA  :  Kom ons gaan haal vir Casper in die koelkamer.  

BYK                         :  MUSIEK. KRUISDOOF MET WIND,  GEKAP VAN SPYKERS 

   IN  PLANKIES 
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9.   EMMA  :  Tys, is die kis nou klaar? Hier is Casper. Ons wil hom insit.  

10. TYS  :  Hy is reg, ja. Hoe lyk dit vir jou?  

11. EMMA  :  Dit lyk .... wel, groot genoeg vir my kat. Sit hom in,  

      Karlien. Versigtig. Is die lappe nog styf om sy lyfie? Dit lyk so los.   

   Wag, ek wil liewer nie kyk nie. Tys, kap die deksel vas as hy in is. 

   [BEWEEG WEG] Karlien! Gaan roep die plaaskinders tog.   

      Hulle moet nou kom. Waar bly hulle tog?  

12. KARLIEN  :  [BEWEEG WEG] Oukei. Ek is nou weer terug!  

1.   EMMA  :  [DINKSTEM] Dit kon ek nog verstaan, dat Pa vir Koppies moes  

      skiet. Maar dat ou Petoors doer op sy plot sommer vir  

      Casper gaan skiet het, net omdat hy dog dis ‘n haas -  dis  

      mos  wreed ... En al was dit ŉ haas, hoekom skiet hy dan? En  

   hy was rêrig my mees geliefde kat, vyf jaar al. Meer as Tiger  

      óf Hamlet óf klein Spokie. Pa wou nie eens gaan praat het nie!  

      Wou kastig nie kwaai vriende met die buurman word nie. 

BYK                         :  KINDERSTEMME VER, DAN AL HOE NADER  

2.   JANTJIE  :   Hoei, haai, hier’s ons!   

3.   BABY  :  Haai, Emma. Ek het my ma-goed se hoed opgesit vir die funeral! 

4.   JANTJIE  :  Aag, jy met jou simpel hoed. [LAG] Dis van strooi. Die wind gaan 

   hom afwaai. 

5.   BABY  : Emma, kyk, dis my kerkklere. My beste rokkie.  

3.   EMMA  :  Dis so mooi, ja. Stil nou almal. Staan in ‘n ry. Jy, Jantjie, staan  

      agtertoe. Waar is Ashley dan? En Anna?  

4. JANTJIE  : Ashley is siek. Die stof is in sy longe. Anna is ook siek van die wind 
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      in haar maag. Sy sê dit voel soos ŉ windpomp wat draai. 

4.   BABY   :  Waar moet ék staan?  

5.   EMMA  :  Net hierso, Baby. 

6.   JANTJIE   :  En ekke?  

8.   EMMA  :  Jantjie, jy en Tys kan heel agter loop. Karlien moet voor loop. 

9.   TYS  :  Nee, Emma. Jy moet voor loop, soos laas. Dis jóú kat  

      en jy moet mos praat by die graf. Is jou fêmilie, hoor! 

1.   EMMA  :  Moenie my soek nie.  

2.   TYS    :  Ek soek jou nie, man! Dis jy wat die funeral wil hê. Jy moet  

      heel voor loop. Ons vier sal die kis dra. En jy moet praat.  

3.   EMMA  :  Nee. Ek wil nie praat nie. 

4.   TYS  :  Wassit nou met jou? Jy spiets altyd! Jy’s die leader. 

5.   BABY   :  Ja, [SANGERIG] Emma is die leader, Emma is die leader. 

7.   KARLIEN  :  Bly nou stil, almal! Julle maak ŉ bespotting van alles! 

8.   EMMA  :  Jy moet vir my part praat vandag, seblieftog, Tysie. Ek sal  

      een van die draers wees. 

9.   TYS  :  Aikóna! Jy weet van praat. Tóé, loop voor! 

1.   BABY   :  [KWAAD] Hou op stamp, Jantjie, ek sal jou sommer moer, jy! 

2.   EMMA  :  Maggies, chill nou! Baby, vat die gesangeboek waaruit ons 

   moet sing. Dis nie ‘n paartie nie. Verstaan julle? 

3.   JANTJIE  :  [MOR] Nie ‘n paartie nie.  Wie’t nou gesê van ‘n paartie?  

4.   EMMA  :  Karlien, neem eers gou pics met jou selfoon. Oukei Tys, ek sal praat 

   en Karlien sal die katgedig lees wat juffrou Lat vir ons gegee  

   het. Tel op die kis! Versigtig, moet hom nie laat val nie!  
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   [SNIK] Dis my ou katlyfie hierin. Verstaan julle nie?  

5.   TYS  :  Ag tog, lóóp nou, Emma! Laat die stoet nou in rat kom,  

   move julle! Move!!  

BYK                         :  GESKUIFEL VAN VOETE. WINDPOMP KNARS SAG 

6.   EMMA  :  Ek loop, ja. Begin solank sing. 

7.   BABY   :  Hier’s jou blommetjies om vas te hou, Emma. 

8.   EMMA  :  O, dankie!  

9.   KARLIEN  :  Sing! Julle moet sing! 

10. BABY, JANTJIE  EN TYS :  [SING SAAM, VROLIK]  

   Ver in die wêreld Kitty, Kitty, Kitty/  

   ver in die wêreld Kitty/ Kitty oor die see/ 

      (Sy laat haar draai ....) 

1.   KARLIEN  :  Nee, nee, nee!! Nie alweer daai simpel liedjie nie! Moet ons nie 

   miskien iets van Zoid op my selfoon speel nie? Of ja, wat 

   van Spoegwolf? 

2.   BABY   :  [ONSEKER] Die kat kom weer? 

3.   JANTJIE  :  Where have all the kitties gone? [GELAG VAN ALMAL] 

4.   EMMA  :  Nee, Karlien! Ek het mos gister gesê ons sing uit die boek dié keer!  

   Hierdie kids is almal kerkmense. Ons sing Psalm 42.  

   Almal ken dit . Sing. Sing nou! [EMMA VAL IN. DIE ANDER VOLG.  

   UIT RITME. EERS TEEN EINDE VAN STROFE OP DREEF.  

   SING SLEGS DIE EEN STROFE OOR EN OOR]  

   Soos ‘n hert in dorre streke  

   skreeuend dors na die genot  
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   van die helder waterbeke, 

   skreeu my siel na U, o God! 

   (Ja, my siel dors na die Heer,  

   na die Lewensbron; wanneer  

      sal’k na swerftog en benouing, 

   God weer sien in klare aanskouing?) 

6.   EMMA  :  [GEDAGTESTEM BEGIN  “JA, MY SIEL...”]  

      Ek sien hulle, ja, die katte sweef deur wolke, almal wat weg is, 

   hulle kyk vir ons, die ore gespits, hulle oë blink soos fosfor,  

   hulle kyk na my met driehoekgesiggies en ek hoor hulle praat. 

BYK   :  [GESANG SAG EN SLEPEND OP A/G. WIND WAAI.] 

8. EMMA   :  [VERVOLG IN GEDAGTESTEM. MELANKOLIES] Ons beweeg  

      so traag deur die begraafplaas. Die los sand waai tussen ons op.  

Die son sny soos lemme oor ons koppe.  [EMOSIELOOS] En net  

hier onder die koelte van die apiesdoring kom ons tot 

stilstand. Ek loop oor die sandwal. Ons almal staan aan die kant 

van die klein gapende graffie.  

BYK   :  GESANG DROOG OP. WIND SUIS DEUR DIALOOG. 

3.  EMMA  :  Karlien, lees nou die katgedig. 

4.  KARLIEN  :  Sonder die veld se geur van wit lelies in ‘n vuis  

      of die trae note van gesang en gebed  

      sonder ‘n graf of ‘n woord van eerbetoon  

      sterf hy op die vaal handdoek  

                op ‘n skoongeskropte tafel  
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      eerloos, want alles van (waarde is weerloos) 

1.   EMMA  :  [GEDAGTESTEM] Die hitte spoel teen my wange vas. Soos  

   vlamtonge lek dit oor my kop. My mond, my keel is droog. 

  Toegeswel met die katnaeltjies van stof . Ons almal is net stof ... 

  die hemel weet, net stof tot stof ... 

BYK                         :  WIND KRUISDOOF MET SAGTE MUSIEK. EMMA PRAAT. 

3.   EMMA  :  ... En ons sal onthou van Snoetsie, wat daar anderkant lê. Met die 

   houtkruis wat Ashley nog gemaak het. Onthou van die twee 

   kalfies wat ons lank gelede heel eerste hier begrawe het. Pa het die 

   kalfies uit Witbrood se maag gehaal. Witbrood het dae aaneen 

   net gelê en kon nie opstaan nie. Die veearts het vir Pa gesê hy 

   dink dis ŉ gewas op die brein dat sy nie kan opstaan nie. En Pa  

   moes die koei skiet.  Casper sal my nooit weer onder die ken  

   kom lek nie, maar ek sal hom onthou. Hy was die beste kat wat  

   ek ooit ... [HANG] Sy dood sal gewreek word. Kom, julle. Staan  

   nader. Ons moet die kis nou laat insak.  

4.   TYS  :  Sing! Sing weer.  

BYK                         :  KRUISDOOF MUSIEK MET GESANG WAT ALMAL SING.  

   HULLE SING TRAAG,  ONGELYK.  

:  Soos ‘n hert in dorre streke  

   skreeuend dors na die genot  

   (van die helder waterbeke, 

   skreeu my siel na U, o God!) 

2.   TYS  :  Loop nog vorentoe, julle. Jantjie, sing harder! 
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3.  BABY  :  Wie stamp my ...o gonna! 

BYK    :  [SANG HOU OP. GESKUIFEL IN SAND] 

5.   EMMA  :  Baby, jy val ..!  

6.   KARLIEN  :  Emma! Die kissie! Daar rol dit! 

7.   JANTJIE  :  O, my helletjie tog! Dit rol teen die wal af.  

9.   KARLIEN  :  Kyk! Die deksel is af! Wat gaan aan....!? Die  

   bondel ... Dit val uit, ... die lappe draai los!  

10. BABY  :  Wow, kyk hoe waai die lappe weg in die wind! Nes ŉ wit voël ... 

1.   EMMA  :  Neeee! [SKREE] Casper? Waar is my Casperkat?  

   Kyk ... [BREEK AF]. Dis, dis dan my pop ... dis Appelliefie,  

   my beste pop! Van toe ek klein was. Tys?! Ag nee, wat het jy alweer 

   gedoen!? [GESTOEI] Waar is Casper dan?! Tys! Waar is hy? Praat! 

7.   TYS  :  Eina, dêmmit, jy maak my seer! Moet my nie so skud nie! 

8.   EMMA  :  Waar is hy? [ONTSTELD] 

9.   TYS  :  Hou op! [My ... so te .... skud.] 

10. EMMA  :  Hoekom is hy nie in die lappe nie? Hoekom is my pop dan daar? 

11. TYS  :  Stop dit, Emma! Jy’s so extra! 

12. EMMA  :  Hoekom wil jy Appelliefie in sy plek begrawe? Dit was my heel  

      beste pop! Jy het my verraai! Waar is my katjie nou?  

3.   TYS  :  Ek het hom in die put gegooi. 

4.   EMMA  :  Wat? In die ... put!? 

5.   TYS  :  Dit was nie aspris nie. Of miskien was dit. So what! Ek weet nie! 

6.   EMMA  :  Jy weet nie!? In die put? Dit wás dan aspris! 

7.   TYS  :  Ja, dit wás aspris! Dit was jy... jy en die ander, laas keer, toe 
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   ons in die dorp die Krismisliedjies moes gaan sing het – julle het  

   my sommer net so laat staan! Dis hoekom! 

8.   EMMA  :  Waarvan praat jy? Waar het ons jou laat staan? 

BYK                         :  WINDPOMP KNARS VER. ‘N KOEI BULK, WIND WAAI. 

9.   TYS  :  Jy maak of jy vergeet het! Daai aand voor Krismis.  

10. EMMA  :  Krismis? Watter Krismis?  

11. TYS  :  Verlede jaar se Krismis! In die dorp. Ons het  rondgeloop, 

   van huis tot huis gesing. Oom Petoors met die bakkie by.  

   En toe kom ons by doomnie se huis. Ek  het vir julle gesê doomnie 

   is nie daar nie, ons hoef nie te sing nie. Maar jy het sommer lelik  

   met my gepraat en almal rond georder om te sing. 

12. EMMA  :  Ons moes by álmal gesing het! 

1.   TYS  :  Ek het ...[HOES] En toe die singery klaar is, het julle in die bakkie 

   geklim. Net voor ek kon opklim het jy op oom Petoors geskree om te 

   ry. En jy het gelag!  

2.   EMMA  :  Jy kon mos opgespring het . Petoors sou (jou later gaan haal...) 

3.   TYS  :  En julle het my alléén daar gelos. En ek moes kyk hoe die bakkie 

   se agterlig –  want net die een het mos gewerk – in die straat af  

   verdwyn. 

4.   EMMA  :  Jimmel, boetie, dit was mos net ‘n grappie! Ons sou jou weer kom 

   haal het... 

5.   TYS  :  Ja, sure, dan kan ék mos óók ‘n joke met jou maak!  

   Om jou terug te kry! 

6.   EMMA  :  [VERBAAS] Om my terug te kry? Maar Tys, dis my kat, en dis ‘n  
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      begrafnis vir ‘n stomme dier! Dis Casper, vir wie ek lief was! 

7.   TYS  :  En ék dan? Wat van my?  

8.   EMMA  :  Wat van jou?  

9.   TYS  :  Is ek nie beter en darem net so koel soos ‘n simpel rondloperkat nie,  

      ŉ kat wat jy iewers weer opgetel het? 

10. EMMA  :  Wat is jou issue met katte? Ek verwilder nie jou honde nie! 

11. TYS  :  Het ek nie ôk feelings nie, huh? Jy het my alleen gelos in daai  

      stikdonkerte op die dorp! Daar was nie eens straatligte. [POUSE. 

   BESKULDIGEND] Terwyl julle so wegry het julle net gelag. Ek  

   moes drie kilometer stap om weer op ons plaas te kom! Iemand kon 

   my vermoor het! 

1.   EMMA  :  Drie kilometer? 

2.   TYS  :  Ja, jy weet mos dis drie van die dorp af tot hier! Tot daar bo by  

   die hek. Wie dink jy glo jou stories oor die siele van katte  

   wat gered word en almal sulke koel katte-engeltjies word 

   ...en dit net omdat jy ‘n funeral vir hulle gee nie!  

3.   EMMA  :  Maar dis (tog alles net ...) 

4.   TYS  :  Hoe kan jy dink dat enige iemand sulke snert glo? Jy is crazy... 

BYK                         :  DIE WINDPOMP BEGIN HARDER KNARS  

5.   EMMA  :  [BEWEEG WEG] Jy hoef nie alles te glo nie. Ek het maar net  

   gedink ...[HANG]. [BEWEEG VERDER WEG, PROJEKTEER]  

   Ek moet hom gaan haal. Hoe kry ek hom nou uit die put? Ek moet  

   hom reg begrawe. Dit was jy! Jy het hom geskiet! [VERDER WEG]  

   Nou weet ek ... Ek wil by hom wees. Ek moet by hom uitkom!  
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KARLIEN  :  Emma? Emma, kom terug.  

BYK                            DIE WINDPOMP TEEM EN KNARS, WIND WAAI.  

   KRUISDOOF MET VOETSTAPPE AL HOE 

   VINNIGER SOOS EMMA HARDLOOP 

8.   KARLIEN  :  [BEWEEG WEG. ROEP]  Emma, wag vir my!  

[VERDER] Emma!! Wag ... wag vir my ... ‘seblief    Emmaaa! 

BYK   :  KORT STILTE. GEDRUP VAN WATER. ONDER IN PUT   

6.   EMMA  :  [GEDAGTESTEM], [EGGO KREUNE ŉ PAAR KEER ASOF BAIE  

   SEER] Waar is ek ... waar? Ma? Ek is ... jammer, ma. Ek wou en ek 

   wou  ook nie. Jy, jy het my grootgemaak met sagte hande, met jou 

   mooi taal. Ek deel  jou lewe. Maar alles, alles is leuens ... Almal 

   verraai my en ek het géén geskiedenis nie, géén oorsprong nie.  

   Appelliefie is dood, Casper is dood, die ander Emma is dood. En 

   hierdie bietjies ek, is ook ...dood. Jy, het my niks vertel nie, niks 

   nie, al het ek geweet ek was iemand anders se ...Jy het niks 

   gesê nie. Ek het twee jaar lank gewag dat jy moet sê. So lank ... 

   [EGGO KREUNE] Eina ... so seer, my rug, my bene is lam ... 

BYK                         :  DOOF IN STADIGE MUSIEK, BV ŉ REQUIEM.  HOU VOL TOT 

   EINDE TOE TERWYL EMMA DINKPRAAT. EGGO VER STEMME  

   WAT ‘EMMA’ 2 OF 3 KEER ROEP TUSSEN DIALOOG.  

1.   EMMA  :  [GEDAGTESTEM] Alles om my ... donker soos nag, ŉ nag sonder 

   sterre, waar ek onder koel grondwater sink. Saam met Casper.  

   Iewers. Sonder ‘n graf of ‘n woord ... Hier lê ek. Ek hap   

   na lug, na lewe, na dinge wat nie myne was ... My kop ... kop  
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   pyn. Kan nie beweeg ... Ek moes Ma gevra het, sodat ek kon  

   droom. Of net wéét, waar kom my bloed vandaan. Dit loop warm  

   ... oor my gesig. In my mond. Ken ek dit? Nee. Ek ken dit nie.  

   Ek wou, maar ek wou ook nie. Ek het te ver oorgeleun, opsetlik, 

   want ek wou. By Casper wees. My weggooidiertjie, nes ek. Want ... 

   Alles van waarde is tog weerloos. Ek wil alles doof tot stilte. Toe ek 

   val, toe wou ek nie meer val nie. [SAGTER] Of wou ek tog? Ek hoor  

   iemand roep. Dis my winterma wat roep. Sy roep my nader. Dis ... 

   so donker. Ek ... sweef. Die stilte ... is alom ... alom ... al ...  

BYK   :  MUSIEK EFFENS HARDER VIR ŉ RUK LANK EN DOOF 

 

EINDE 

 

 

 


