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RSG/SANLAM KOMPETISIE VIR 

RADIODRAMASKRYWERS 2002 

DIE VIERDE WEDREN 
deur Marlise Joubert 

Regie: Johan Rademan 
 

Uitsaaidatum: 22 April 2003 om 21:15 
 

2002: Die vierde wedren. Sanlam/RSG radiodramaprys  
(Derde Prys) 

Wenner in die afdeling vir ervare skrywers, RSG/SANLAM-
skryfkompetisie 

 

DIE  VIERDE WEDREN 

Marlise Joubert 

KARAKTERS: 7 

Pa Danny ‘n Mansstem, ru,  ouerig en outeritêr 

Ma Matty Vrouestem. Ouerig, moeg, wys, en effens verbitterd.  

Tirsa       Die dogter.‘n Jong meisiestem.17 jaar, vrolik, astrant. Waar sy egter met die 

ma praat en soms met ‘n dinkstem, moet die toon verskil. Sy sal dan ouer en 

meer volwasse klink. 

George  ‘n Jongman, Tirsa se kêrel, 24 jaar. Rof en selfversekerd.  

Igor  Motorwerktuigkundige. Ouerig. 

Dokter Brown  Besadig, professioneel, humoristies. 

Dokter Reitz Jonk, professioneel. 

Stemme Agtergrond stemme wat tersaaklike sinne sal uiter en geluide van renmotors. 

Kopiereg: 
M. Joubert 
marlisej@mweb.co.za 
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NOTA: Die toon van hierdie radiodrama is realisties en intens. ‘n Hipnotiese, 

spannende atmosfeer moet geskep word met die dreun van karre by die 

renbaan bo-oor bypaslike musiek met ‘n sterk opbouende en spannende ritme. 

Die musiek sal in en uitgedoof word, maar moet meestal sterk aanwesig wees. 

______________________________________________________________ 

 

 

 

[MUSIEK MET STERK SPANNENDE RITME VIR ONGEVEER TIEN 

TELLINGS. DOOF, MAAR BLY STEEDS OP AGTERGROND. GEEN 

STILTES NIE. OOK SOMS STEMME WAT ROEP IN DIE PITS, KARRE WAT 

REF EN BRUL] 

 

 

1.  PA  : Tirsa! Tirsa!Gee vir my die helmet aan! Tirsa! Hoor jy my? 

2. TIRSA :    [VERDER WEG] Jaaa, Pa. Moenie so skree nie! Hierso.  

Pa se helmet, afgestof en blink gepolish. [KOM NADER]  

En die handskoene ook. Ons wag nou, Pa, ons  

wag…vir die gewone ou ritueel [SARKASTIES]. Bid maar,  

die volk luister!  

3. PA  : Tirsa! Moenie my nie tart nie, hoor! Jy is gans te  

parmantig deesdae! Toe jy klein was het jy op  

my skoot getrap, terwyl ek al om die baan met jou gejaag 

het. Nou trap jy gedurig op my hart! 
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1.  TIRSA :       Ja, Pa. [GEIRRITEERD)Toe, bid maar … 

2. TIRSA  : [DINKSTEM]…en Pa het gebid voordat hy die helmet  

opgesit het…só was dit, die gewone ritueel met elke 

wedren. Pa het hardop gebid, soos altyd, dieselfde  

gebed…omgord my met u krag….terwyl ek en Igor 

toekyk, terwyl die res van die pitcrew nog besig was met  

verstellings….het hy gebid…omgord my ….[STEM GAAN  

OOR IN DIE PA SE STEM] 

 3. PA  : ….omgord my met U krag vir die stryd! Laat my  

teenstanders onder my buk! Laat my as wenner uittree in  

hierdie stryd.  Ek slaan my oë op na die berge: waar sal  

my hulp vandaan kom. My hulp is van die Here wat hemel  

en aarde gemaak het. Amen. [KORT STILTE] Igor! Is  

alles orraait vir die oefendrondte?  

 

[STEMME WAT ROEP EN BEVELE GEE IN DIE AGTERGROND. MUSIEK 

DOOF. STEMME NOG AANWESIG.] 

 

4. IGOR :  Ja, alles is reg, Danny! Moenie worry nie. Ons het die  

tyres stywer gepomp soos jy gevra het. Vandag is jy weer  

die champ, jong! Soos altyd! Jy gaan omtrent gat  

skoonmaak. 

5. PA  : Ai man, jy is nog steeds my ou regterhand. En wat van  

die suspensie? 
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1.IGOR : Alles oukei, ek het die agterste suspensie mooi getune.  

Wat was jou voorsprong laas op jou teenstaander? 

2.PA    : Dertien sekondes. Ons het nogal bigtime ass geskop,  

onthou jy nog? Die klein vissies moes maar spartel  

om by te hou. 

3.IGOR         : [LAG] Ja, die helfte het gaan doughnuts gooi in die sand! 

4.TIRSA : [DINKSTEM] Pa het deur die oop kap ingeklim, sy  

handskoene aangetrek, die knippies om die polse  

vasgedruk. 

 [MUSIEK DOOF WEER DONKER EN RITMIES IN]  

[VERVOLG] Die helmet opgesit. Deur die oop skreef in  

die helmet het ek na sy donker oë gekyk. Miskien is dit  

die laaste keer, het ek weer eens soos met elke wedren  

gedink. Miskien. Ek het na hom gekyk deur die swart 

 raster van die venster -  gepantser in sy rooi  

brandbestande renpak. Hy het vlugtig na my gekyk. Hy 

het die enjin aangeskakel.. 

[ENJIN WAT REF. MUSIEK DOOF IN, AL HARDER]  

[VERVOLG]....dit het in my ore gedreun. Maar sy stem, 

sy stem  was harder toe hy roep... 
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1.PA  : Tirsa, in hemelsnaam, los  asseblief vir George uit!  

   Hoor jy my? 

2.TIRSA :  [HARD] Wat sê pa? Ek kan nie hoor nie! Die enjin raas te  

veel! 

3.PA  : Ek sê... Los daai man uit! Hy is .....’n losbol...los  

hom uit! Hoor jy? [ENJIN REF] Hy is jou nie werd nie!  

Hy’s ‘n bastard! 

[MUSIEK DOOF EFFENS] 

4.TIRSA : [DINKSTEM] Ek het geskrik vir die toon van Pa se stem.  

Dit was nie soos voorheen nie, nie soos al die jare nie.  

[VERTELLING VERSNEL, ASOF SY YL EN BEANGS  

RAAK] Iets was anders, die onverklaarbare woede, die  

dreigende toon van sy stem. Maar ek het nie geweet wat  

dit was nie. Hoe kon ek weet? Hoe kon ek ooit weet? Ek  

het koebaai vir hom gewuif, maar hy het nie teruggewaai  

nie ..[PRAATSTEM] Ek het koebaai gewuif, maar hy waai  

nie terug nie, nie soos altyd nie, hy waai nie terug nie... 

 

[DOOF NA HOSPITAAL-GELUIDE IN DIE AGTERGROND. VOETSTAPPE.] 
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1.MA  : Tirsa! Waarvan praat jy? Wie waai nie terug nie? Tirsie, is  

jy wakker? 

2.TIRSA : Ma?  [HALF VERWARD] 

3.MA  : Jy praat alweer in jou slaap. Kyk, ek het vir jou vars  

blomme gebring. En ‘n klein bietjie sjokolade, as jy dit  

later mag eet. 

4.TIRSA : Uh…Dankie,….ma…Uh…dit was ‘n droom. Altyd  

   dieselfde dinge … 

5.MA  : Hoe gaan dit? 

6.TIRSA : Ek  …. slaap so baie. Alles pyn. Ek dink hulle gee te veel  

inspuitings en pille. 

7.MA  : Onthou jy dat ek gister ook hier was? 

8.TIRSA : Ek ….ja, natuurlik. Ons het toe mos weer oor alles  

gepraat. Oor en oor.  

9.MA  : Ek het vir dokter Brown in die gange raakgeloop.  

10.TIRSA : Wie? 

11.MA  : Dokter Brown  

12.TIRSA : Hy is goed vir my. En dokter Reitz? 

13.MA  : Nie gesien nie – hy is seker maar iewers rond.  

14.TIRSA : Brown kom gee my soms ‘n inspuiting.  

15.MA  : Hy is baie besorgd oor jou, my kind.  

16.TIRSA : Ma, trek die gordyne oop. Asseblief. Ek wil die son in die  

kamer hê.  

[GORDYN WORD OOPGETREK] 



 

 

7 

7 

 

1.MA  : [BEWEEG WEG] Daarsy – die kamer het nogal ‘n mooi  

uitsig op die tuin.  

2.TIRSA : Is daar ‘n boom voor die venster? 

3.MA  : Ja, daar is. 

4.TIRSA : Watse boom is dit? 

5.MA  : [BEWEEG NADER] ‘n Jakaranda,  en een van die dae sal  

dit blom. Ek is so bly jy is uit die intensiewe eenheid.  

6.TIRSA : Wanneer kan ek huistoe gaan, ma? 

7.MA  : Hulle sê….[KLINK ONSEKER] Ek weet nie. Binnekort.  

8.TIRSA : Ek het baie pyn.  

9.MA  : Dit sal beter word. Glo my. 

10.TIRSA : Wat sê dokter Brown? 

11.MA  : Ek weet nie. As hy kom, sal ek hom vra.  

12.TIRSA : Ek wil huistoe gaan, ma. 

13.MA  : Jy moet hier bly Tirsa, totdat jy heeltemal reg is. 

14.TIRSA : Ek het baie pyn. My kop...my oë… 

15.MA  : Jy’t ‘n groot operasie gehad.  

16.TIRSA : Ek kan skaars beweeg, ma. 

17.MA  : Jy sal later beter voel. 

18.TIRSA : Alles …is … so deurmekaar.  

19.MA  : Dis die verdowing. Die pille. 

20.TIRSA : Ma, ek verstaan nie altyd wat het gebeur nie. 

21.MA  : Niemand weet regtig wat het gebeur nie. 

22.TIRSA : Ek wil alles weer vertel. Ons moet weer praat. 
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1.MA  : Ja, vertel weer. Praat dit uit, meisiekind. Praat. Elke  

   keer onthou jy iets meer.  

2.TIRSA : Pa was so vreemd daardie oggend, ma. So…kwaai met  

my. Van die heel eerste oomblik af, toe ek die helmet vir  

hom aangegee het.  

3.MA  : Hy was die vorige aand al so rusteloos. 

4.TIRSA : Het hy iets gesê? Dit moes tog oor my gewees het. En  

oor George.  Hy het al in die kar gesit, reg om te ry, toe  

sê hy ek moet George uitlos. Hy was so onredelik, so  

woedend, hoekom? 

5.MA  : Hy kon nie tot rus kom nie, ek onthou ek was besig om ‘n  

boek te lees, dit was al laat – seker amper twaalfuur -  ek  

weet nie meer nie.  Ek was besig om die boek te lees. Ek  

het gedog hy slaap al. Toe staan hy skielik op uit die bed  

en gaan sit die lig af…. 

[DOOF IN NAGGELUIDE] 

6.MA  : Danny, hoekom sit jy die lig af? 

7.PA  : Sjuut, ek iets gehoor. Wag. [SAG EN VERDER WEG] 

8.MA  : Ek is dan nog besig om my boek te lees. My bedlamp se  

lig  het geblaas – ek het die hooflig nodig. Sit dit aan!  

9.PA  : Moenie so hard praat nie, Matty.  

[GORDYN WORD OOPGETREK] 

10.MA  : Wat dóén jy? [GEIRRITEERD] Wat maak jy by die  

venster? 

11.PA  : Ek kyk net gou. Ek het iets gehoor.  
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1.MA  : Danny, kom weg daar! 

2.PA  : Praat sagter, Matty - ek hoor iets. [STILTE] 

3.MA  : Ek hoor niks nie. [PRAAT EFFENS SAGTER] Net krieke  

en honde wat iewers blaf. Sit die lig nou weer aan. 

4.PA  : Ek het iets gehoor. Hier buite. 

5.MA  : Maak toe die gordyne! Wat het jy gehoor? 

[GELUID VAN IEMAND WAT WEGHARDLOOP. STEM  

VAN MAN NOU NADER EN DIE VROU VERDER] 

6.PA  : Daar’s dit weer! 

7.MA  : Wat!? Jy maak my bang. 

8.PA  : Daar is iemand buite die huis. Ek het hom gehoor. 

9.MA  : Wat het jy gehoor? [BANG] 

10.PA  : Iemand wat hardloop. 

11.MA  : Wie? 

12.PA  : Ek weet nie… Nee wag, ek dink ek weet wie. 

13.MA  : Danny, kom slaap nou. Ek gaan nie verder lees nie.  

14.PA  : Ek het hom hoor hardloop. 

15.MA  : Jy verbeel jou, daar is niemand nie.  

16.PA  : Nee, ek het my nie verbeel nie. Hy is daar, ek weet. 

17.MA  : Wie?  

18.PA  : Hy. 

19.MA  : Verdomp. [WEER GEIRRITEERD] Wie is hy? 

20.PA  : Die ou wat vir… Tirsa… 
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1.MA : Ek wil nou nie meer verder lees nie. Maak toe die gordyn.  

En kom slaap. Jy moet rus – môre is jou laaste  

 - wel hopelik jou laaste - wedren. 

2.PA  : Die laaste wedren, ja.  

[GORDYN TOE] 

3.MA  : So het jy gesê. Maar dit wil ek nog sien. [BEWEEG  

NADER] 

4.PA  : Dit moet so wees, ja, Matty. [AFGEMAT] Die laaste een.  

5.MA  : Kom slaap nou, in hemelsnaam. Daar is niemand buite  

nie.  

[STEUNGELUIDE.BED WAT KRAAK] 

6.PA  : Tirsa…. Is Tirsa in haar kamer?  

7.MA  : Tirsa? Ja, sy slaap al lankal.  

8.PA  : Gaan kyk gou, asseblief.  

9.MA  : Nee, ek gaan nie kyk nie. Sy sal dalk wakker word.  

10.PA  : Dit is hy. Niemand anders nie. 

11.MA  : Van wie praat jy, Danny?  

12.PA  : Jy weet van wie ek praat. 

13.MA  : Ek het geen benul van wie jy praat nie. [EFFENS  

SLAPERIG]  

14.PA  : Die outjie wat ek laas hier weggejaag het.  

15.MA  : Die man wat Tirsa wou sien? 

16.PA  : Ja, die man wat Tirsa wou sien. Die man wat met my  

dogter neuk. [KWAAD] 
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1.MA  : Belaglik! Danny jy verbeel jou. [VIES] Die outjie wou maar  

net kom kuier het. En toe jaag jy hom sommer weg. Asof  

dit hom nou sal keer om haar te sien.  

2.PA  : Matty, hy sal sy voete nie weer hier sit nie.[TOENEMEND  

AGGRESSIEF] Hy’s ‘n slegte invloed op my kind.  

3.MA  : Jou kind. Dis my kind ook – het jy vergeet? 

4.PA  : Sy’s nog jonk,  en onervare…sy ken nie die lewe nie.  

Ons moet haar beskerm. 

6.MA  : Beskerm? Waarvan praat jy, Danny? Jy is totaal  

oorhoeks met die ding. Tirsa is sewentien – die 

 jongmanne sal mos na haar begin vry. 

7.PA  : Tirsa is te jonk vir ‘n spul muisneste – dis vandat sy by  

die renbaan se mediese span aangesluit het, dat sy so  

parmantig geword het! 

8.MA  : Nonsens, Dan. Kom ons slaap nou asseblief. Jy moet 

uitgerus wees vir more se wedren. 

9.PA  : More, ha! Dis my laaste wedren en my dogter sal nie na  

my kyk nie! My nie ondersteun nie. Sy sal saam met die  

medics besig wees om haar duties uit te voer…en 

natuurlik saam met daai bullebak… skielik is dit 

belangriker! 

10.MA : Sy hou daarvan. Dis beter as…kyk Danny, sy het feitlik  

haar hele jong lewe aan jou gewy, sy was altyd saam met  

jou by die bane, sy was daar om na jou te kyk, om van  

jou te leer, om jou te bewonder, om eendag self te jaag.  
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1.PA  : Wat sy seker nie meer wil doen nie. 

2.MA  : Gun haar dit om jonk te wees, gun haar die nuwe werk,  

en haar nuwe vriende! 

3.PA  : Vriende! Almal skarminkels, gorriemorries van die bane –  

ek sal dit nie toelaat nie! Ek weet wie hier buite rondloop, 

wie haar snags wakker kom klop by haar venster. 

4.MA  : Jy’s laf! Niemand klop nie. 

[BED KRAAK, GLAS WATER VAL OM, GLAS WAT  

BREEK] 

[VERVOLG]  Maggies, kyk nou net, ek het my  

   glas water omgestamp. Alles jou skuld! Sit aan die lig!  

   Hier is glasskerwe op die tafel….en op die mat…vadertjie  

tog. 

5.PA  : [VERDER WEG, KLIK] Daarso… lig aan vir my geliefde,  

[SARKASTIES] Kan jy nou sien? [BEWEEG NADER]  

Wag, moenie daar trap nie…nog ‘n glasstuk…daar‘s  

hy…dis nie so erg nie. 

[KLANKE VAN GLASSTUKKE WAT IN ASBLIKKIE  

GEGOOI WORD] 

6.MA  : Daar’s water op die mat. 

7.PA:  : Dit sal droog word. 

8.MA  : Danny, as ons nie nou slaap nie, gaan ek loop.  

9.PA  : Loop? Waarnatoe nogal?  

 

 



 

 

13 

13 

1.MA  : Ek weet nie. Weg. Buite toe. En onder die naghemel  

staan en histeries skree totdat al die bure wakker is.  

2.PA  : Goed, ek sit die lig af. Kom ons slaap. 

 [BED KRAAK WEER. KRIEKE EN NAGGELUIDE  

VERDER WEG, HOND WAT BLAF. KORT POUSE]  

3.PA  : Is Tirsa in haar kamer? 

4.MA  : Jy het dit al gevra. [VAKERIG] 

5.PA  : Maar is sy? 

6.MA  : Sy is seker. 

7.PA  : Gaan kyk asseblief.  

8.PA  : Nee.  

9.PA  : Dan gaan ek maar. 

10.MA  : Nee, los die kind, sy sal wakker word as jy aan haar deur  

raak! 

11.PA  : Ek sal klop. As sy daar is sal sy oopmaak. 

12.MA  : En as sy nie oopmaak nie? 

13.PA  : Dan is sy weg, dan loop sy rond.  

14.MA  : En wat maak jy dan?  

15.PA  : Ek weet nie. Ek sal wag totdat sy terugkom.  

16.MA  : Jy is totaal besete! Sy sal nie rondloop in die koue nie.  

17.PA  : Dis nie eintlik koud nie.  

18.MA  : Dis nog koud in die nag. Die lente het maar pas  

begin.  

19.PA  : Ek sal onder haar venster sit en wag. As hy in haar kamer  

is, sal ek hom sien uitklim. 
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1.MA  : Slaap nou. Jy moet rus vir more. 

2.PA  : Van wanneer af is jy so besorg oor my? Jy kom nooit na  

die renbane toe nie. Wat dit betref het ek jou lankal  

verloor.  Kyk al jarelank nie hoe ek jaag nie. Dit beteken  

niks vir jou nie.  En nou niks meer vir Tirsa ook nie. 

3.MA  : Ek vrees die karre.  

4.PA  : Dis net ‘n verskoning.  

5.MA  : Ek vrees die spoed en ek vrees vir jou lewe. 

6.PA  : Dis die laaste wedren. Ek dink so. Ek is nie meer jonk nie. 

7.MA  : Dis goed dat jy dit uiteindelik besef. Tot jou sinne kom.  

   En jou oordeel is nie meer wat dit was nie. Jy kan selfs  

nie eens die veranderinge in Tirsa raaksien nie. Sy is nie  

meer ‘n kind nie, sy het grootgeword. Kan jy dit dan nie  

sien nie? 

8.PA  : Te groot vir haar skoene, ja.  

9.MA  : Nag. [ABRUP] 

10.PA  : Miskien moet ek tog net gaan kyk of Tirsa in haar bed is.  

11.MA  : Nee. Haar deur is buitendien gesluit. 

12.PA  : Gesluit? 

13.MA  : Ja, gesluit. Sy sluit dit deesdae. 

14.PA  : Vir wat sluit sy dit?  

15.MA  : Sy is ‘n jongmeisie, Danny. Sy is seker geregtig op haar  

   privaatheid?  

16.PA  : Privaatheid! Since when? Dis mos almal se huis dié.  
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1.MA  : Dis háár kamer. Sy mag privaat daarin wees as sy wil. Sy  

mag haar deur sluit as sy wil. 

2.PA  : Sy steek iets weg.  

3.MA  : Sy steek niks weg nie.  

4.PA  : Jy soek my, Matty.  

5.MA  : Dis jy wat op loop gaan met dinge.  

6.PA  : Daar wás iemand buite. Ek het hom hoor hardloop. 

7.MA  : Daar was niemand nie. 

8.PA  : Hy het van die huis af weghardloop.  

9.MA  : Bly nou asseblief stil. Jy put my uit!  Ek wil slaap. Kyk  

daar op die wekker, dis al twee-uur in die nag! 

10.PA  : Dis George Basson. 

11.MA  : George Basson?  

12.PA  : Ja, die ambulansman. Hy is ‘n freak met gans  te veel  

hormone. 

13.MA  : Jy praat onsin. Hy lyk vir my ordentlik. Maar jy het hom  

mos weggejaag… 

14.PA  : Ek hou nie van hom nie. 

15.MA  : Ek hou van hom.  

16.PA  : Ek vertrou hom nie. 

17.MA  : Gee hom kans. 

18.PA  : Jy ken hom nie. 
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1.MA  : Jy ook nie. [KWAAD] Nee, ek kon hom mos nie eintlik  

goed leer ken het nie. Hy het in die sitkamer gesit en ek  

het vir Tirsa gaan roep. Ek het ‘n ruk met hom gesels  

terwyl ons vir Tirsa gewag het. Hy was heel vriendelik. Sy  

gesig is oop, en sy oë het geskitter. Maar jy het hom  

weggejaag. Ja, toe kom jy grootmeneer in en konfronteer  

hom oor sy kuiertjie. Ek het my doodgeskaam vir jou,  

Danny! 

2.PA  : Hy het geen rede gehad om my huis binne te kom nie.  

Die vorige keer al sê hy nog ewe astrant vir my dat hy nie  

my toestemming nodig het om Tirsa te sien nie, het ook 

glo geen tyd vir ou mans wat hulle lywe jonk en 

boelterrier wil hou op die renbane nie. Hoe durf hy so met 

my praat? Klein niksnut! 

3.MA  : Jy het hom verwilder – die arme man. Soos ‘n hond  

weggejaag. 

4.PA  : En nou dwaal hy snags hier rond. Skelm klein bliksem! 

Dis nie die eerste keer nie….maar ek hou hom dop. 

5.MA  : Jy maak my mal met al jou paranoïese afleidings.  

6.PA  : Ek sal hom nog kry. 

7.MA  : Nag. [KORTAF EN BAIE KWAAD] 

8.PA  : Hy sal nog sy rieme vasloop met my. 

9.MA  : Nag. En dis nou finaal! [KORT STILTE] 

10.PA  : Nag, Matty 
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 [MUSIEK DOOF IN. BEGIN OPBOU, KARRE REF EN BEGIN WEGTREK. 

STEMME ROEP. DOOF. MAAR  IS NOG HOORBAAR IN AGTERGROND.] 

 

1.IGOR : Wat’s fout, meisie? Jy lyk so geworried. 

2.TIRSA : Niks nie. Sommer net. 

3.IGOR : Wat het die ou kêrel gesê? 

4.TIRSA : Sommer iets. Ag, dis niks nie! Pa is maar altyd so tense  

voor ‘n groot race. 

5.IGOR : Kom ons gaan staan by die muur. Kom. 

6.TIRSA : Nee, ek gaan nie weer daar by die wegspring staan en  

  wag nie. Nooit weer nie, Igor. Nooit nie.  

7.IGOR : Dis nuus? Jy staan nog al die jare der jare daar as ou  

Danny  ry. Wassit nou met jou? Jy laaik dit mos? En  

eendag jaag jy ook – hy maak jou so oulik na sy hand  

groot daarvoor... 

8.TIRSA : [KORT LAG] Wel, blykbaar weet jy ok niks nie, Igor. Ek is  

nou ‘n paramedic. Maar ja, ek het gehou daarvan om so  

halflyf oor die muurtjie te leun en te kyk hoe die karre  

aankom, hoe hulle aspris so na as moontlik teen die  

muur afjaag sodat die lugleegte wat ontstaan die kar daai  

ekstra hupstoot vorentoe gee. Dis fantasties! Maar vandat  
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ek vir George ken, is ek deel van hulle span. Ek staan  

nou nie meer groot-oog met ‘n lollie langs die muurtjie  

nie! 

1.IGOR : O, ek sien hoe waai die wind.....is dit daai nuwe vent wat  

kastig die ambulansman is? 

2.TIRSA : [KWAAD] Hy is nie ‘n vent nie! Jy klink ok nes my Pa.  

Wat is dit met julle? En ek staan al lankal nie meer by die  

muurtjie nie – het jy dan nie opgelet nie? Ek help vir  

George en die medics....ek is ‘n paramedikus. Jy sien ok  

net wat jy wil sien...[BEWEEG WEG] 

3.IGOR : Moet jou nie so wip nie, Tirsie.  Hoe moes ek nou geweet  

het jy is ‘n para...watsenaam! En moenie jou slim hou nie,  

girlie, ek sien al die dinge raak, ek sien vir jou....so  

skielik ‘n wipgat lady geword. 

4.TIRSA : Koebaai, Igor .....sien jou later! [BEWEEG WEG.KORT  

POUSE] 

5.TIRSA :  [DINKSTEM, NABY]  En ek stap uit die kuipe weg. Ek  

   stap verby die wegspringrooster tot by die kliniek. George  

het agter die stuurwiel van die ambulans gesit. Ek het my  

sak opgetel en na hom toe gestap en ingeklim. 
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 Dokter Brown was besig om alles stelselmatig na te  

gaan, die noodsak met middels, die endotrageale buise,  

die laringoskoop, die spuite en naalde. Die res van die  

mediese span klim in. Ons ry uit na die eerste draai toe.  

En ek is vir die eerste keer verlief ... verlief op George  

Basson.  

[MUSIEK STADIG. DOOF] 

1.TIRSA :  [INTIEMER TEENOOR DIE MA] Dit was ‘n mooi dag op  

Killarney vir die kampioenskappe. Onthou ma nog?  

2.MA  : Ek onthou, ja. Ek onthou. Daar was ‘n ligte wind uit die  

ooste, met min wolke en die son was warm. Tafelberg  

was oop. Ek het soms in die huis voor die venster gaan 

staan en na die baan gekyk. Onrustig. Altyd onrustig. 

3.TIRSA : Dit is die begin van lente en om die baan is duisende  

   klein wit blommetjies in die veld. Seeperdjies het ek hulle  

genoem toe ek nog ‘n kind was. [KORT STILTE] Dit het  

lank geneem voordat ma my toegelaat het om saam met  

pa na die baan toe te gaan. 

4.MA  : Eers op tien jaar het ek. Toe jy gedreig het om vir altyd  

weg te loop.  Anders sou ek ook nooit nie. Die renbaan is  

tog nie vir dogtertjies nie. 
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1.TIRSA :   Ma ....  jy het nooit na die baan toe gegaan nie. Nooit  

   nie. Al is ons huis reg langsaan. 

2.MA  : Daar is ‘n strook portjacksons tussenin. En dan eers die  

baan.  

3.TIRSA :  Maar die baan is dan so naby dat ek die reuk van  

skroeiende teer en motorbande gekry het met elke 

wedren. Ek moes in die huis bly, ma, die hele dag die  

tergende, aanloklike gebrul van jaende karre in my ore,  

terwyl jy...onrustig en verwoed deur die kamers geloop  

het, jou kastig besig probeer hou het. [KORT STILTE] 

Soms het jy skielik gaan stilstaan en luister, en dan het jy  

hardop gebid dat God vir Danny uit die dreuning van die 

doodskaduwee moet red. 

4.MA  : Ek was ... áltyd bekommerd, Tirsa. Altyd. Wat kon ek  

tog daaraan doen? ‘n Ma is maar so, en jy is my enigste  

kind. 

5.TIRSA :  Dit was... JY wat in die kuipe by Pa moes wees, ma. Nie  

ek nie.  

6.MA  : Moenie my verwyt nie, Tirsa. Asseblief nie, nie nou nie. 

7.TIRSA  : Dit moes jy gewees het wat langs die baan moes  

staan en gekyk het. Nie... ék nie.  
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1.MA  : Jy het nie my wêreld verstaan nie, Tirsa. Ons huis – dit  

is tussen die doodskaduwees van stiltes aan die een  

kant, die vogtige soutreuk van die see as die wind waai  

en aan die anderkant die dringende dreuning van  

karre op sommige dae, veral op Saterdae. 

2.TIRSA : [DINKSTEM]... en altyd die vlugtige reuk van rubber,  

braaivleisvuur en olie.  Vuur en olie...o, die reuk van  

teer...en van vuur – hoe versot was ek nie daarop nie! 

 

[DOOF NA AMBULANS WAT RY] 

 

3.TIRSA : Dokter Brown, waarnatoe ry ons vandag? 

4.DR BROWN: Weer na Continental Corner, my meisie.  Dis tog maar die  

beste uitsig op die eerste draai. George, ou seun....!  

Parkeer daar teen daai muur soos laas. Swaai net  

die neus van die ambulans in die rigting van die draai. 

5.GEORGE : Maak so, dokter. Ek sien die firebakkie is al daar.  

[AMBULANS SKAKEL AF. DEURE OOP EN TOE.  

STEMME,OOK VAN VROUE SAAM MET DIE MANS] 

 

 



 

 

22 

22 

1.TIRSA :   [DINKSTEM] Ek het saam met die span van vyf uitgeklim,  

dokter Brown en dokter Reitz, twee ander meisies  

wat soos ek paramedics was. Ek het ‘n ent gestap oor die  

kort gras en op die swart opgestapelde tyres aan die kant  

gaan sit, die ander het geselsend voor my rondgestaan.  

In die verte was Tafelberg, grotesk en drywend agter die  

helderoranje Continental vlae, wat so netjies in ‘n ry langs  

die binnebaan gewapper het in die wind. Op die groot  

halfmaanbrug naby die wegspringplek het die woorde  

GOOD YEAR gestaan – vreemd dat ek dit so duidelik kan  

onthou -  in ‘n boog van groot wit letters het dit  

uitgetroon. Agter die draadheinings, reg rondom die  

renbaan, het die mense saamgedrom, sommige van die  

mans met kaal bolyf en ‘n blik bier in die hand, luidrugtig.  

2.TIRSA : [EFFENS VERDER. STEMME IN DIE VERTE] Dokter,  

kyk daai ou brekers doer aan die oorkant! En die een met  

die wit pet op! Kyk sy lang wortelrooi baard – [LAG] ... en  

sy drillende ou vet maag!  

[KLANKE VAN ‘N KAR WAT SOMS VERBYJAAG EN  

LAWAAI VAN MENSE IN DIE AGTERGROND] 
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1..DR BROWN: Ja-nee, en teen vanmiddag is ’n hulle gaar! [LAG]  

Meisiekind, vandag gaan die testosteroon weer vloei! 

2.TIRSA : Wat sê dokter? [NADER]  

3.DR BROWN:  Ek bedoel die hoë-oktaan brandstof! Party karre loop mos  

   daarop, soos daai modified sedan met die V8-enjin wat  

jou pa het! Nice karre, maar hulle maak ‘n helse geraas! 

4.TIRSA : Brul erger as leeus,  ja. Maar dis hoekom hulle omtrent  

260 kilometer per uur op die agterste pylvak kan haal! Het  

dokter dit geweet? 

5.DR BROWN:  [LAG GESELLIG] Tirsa, jou pa se kar is wragtag ‘n super 

kar, ‘n streamline ysterperd wat die vuur so stertlangs  

uitspoeg. Boonop met ‘n fantastiese kragstuur en  

kolossale remme!   

6.TIRSA :  [DINKSTEM] Ek het gedink aan pa se kar, hoe hy die  

draaie kan vat dat jy net rubber ruik, en jy letterlik kan  

sien hoe stukkies rubber van die slicks afskiet! Soms het  

‘n buffer losgekom, maar ry het Pa soos ‘n helhond gery,  

al sleep die stuk metaal agterna. En ek onthou, toe ek  

jonger was, hoe graag ek die grassies, die klippies en die  

teerstukkies uit die gladde loopvlak van die bande  

gegrawe het. [KORT STILTE] 
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1.TIRSA : [PRAATSTEM] George het uit die ambulans geklim, ma. 

2.MA  : Hy het na julle toe gestap.  

3.TIRSA : Ek staan tussen George en Dokter Reitz. Langs Reitz  

staan Brown. Ons kyk almal vorentoe.  

[MUSIEK DOOF IN, SAG EN RITMIES.  

ONHEILSPELLEND.] 

4.MA  : Na die Good Yearbrug in die verte.  

5.TIRSA :   Ja, die Good Yearbrug. En ek weet dis die beste jaar in  

   my lewe. Dat ek verlief is – vir die eerste keer net  

halsoorkop verlief. [DINKSTEM] En ek  voel hoe George  

se hand teen my rug op en af streel, die holte in my nek  

saggies masseer. My gesig begin gloei. Ek luister na  

hulle gesprekke terwyl ons wag vir die eerste wedren om  

te begin. Pa sou eers in die vierde wedren wees. George  

skuif sy hand onder my hemp in. Die aanraking van sy  

vingerpunte teen my kaal rug .... dit laat ‘n rilling deur my  

gaan.  

6.GEORGE : [FLUISTER] In die vierde wedren, Tirsa, dan kom jy na  

my toe in die ambulans.  

7.TIRSA : [FLUISTER] Hoekom in die vierde, George? Dis wanneer  

my pa ry. 



 

 

25 

25 

1.GEORGE : [FLUISTER] That’s why, babe. Dan sal niemand jou sien  

loop nie.  

2.TIRSA : Ek is bang hy sien dat ek nie vir hom kyk hoe hy jaag nie. 

3.GEORGE : As hulle speed, sien hulle niemand langs die kant raak  

nie. Jy sien net die baan of die karre voor jou! 

4. TIRSA : Goed, ek sal kom. [LAG] In die vierde. Ek wil buitendien  

nie na hom kyk nie. Jy weet dit mos. [LAG WEER] Haai,  

jy kielie my! Wag nou! 

5.TIRSA  : [DINKSTEM] En ek druk met my heup styf teen hom aan. 

Sy hand gly gemaklik om my lyf tot voor by my naeltjie.  

Vinnig en ongemerk raak hy aan my oop tepels. Ek ruk  

effens vorentoe. Onwillekeurig en tog opgewonde oor sy  

blatante waagmoed.  Hy onttrek skielik, glimlag en  

maak of niks gebeur het nie. Hy staan ‘n tree weg van  

my. Ek kyk na hom, lag terug in sy gesig. Die wind kam 

deur sy hare – hulle waai op, en op, nes die oranje vlae.  

Ek hoor hom praat met Reitz. 

[MUSIEK DOOF] 

6.GEORGE :  Dokter Reitz, ek wonder nou net... wat maak nou van ‘n  

man ‘n goeie renjaer? Wat dink dokter? 
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1..REITZ : George, ja, daar is drie dinge wat jy nodig het om ‘n  

renjaer te word.  

2.GEORGE : En dit is? 

3.REITZ : Eerstens het jy ‘n goeie enjin nodig wat kan asemhaal, jy  

weet, en dan het jy goeie laeprofielbande nodig en  

laastens het jy ‘n paar moerse balls nodig! [GELAG VAN  

DIE DRIE MANS] 

4.TIRSA : [VERDER WEG] Ek hoor vir julle! Dis g’n so snaaks nie!  

My pa het sekerlik balls, maar hy het ‘n vierde ding ok:  

geloof! Krag van Bo, niks anders nie. En eendag, dit weet  

ek nou al, sal julle sien dat ek sy plek inneem. Sonder  

balls natuurlik!   

[WEER ‘N GELAG] 

5.TIRSA :  [DINKSTEM] En ek stap ‘n ent weg van die mans af, tot  

naby die karre se afloopplek waar dit opgevul is met sand  

en gruis en perskepitte. Ek soek die perskepitte, grawe  

rond. Ek hoor hoe die vlagbeampte teen die klein stukkie  

swart muur vir my skree. Hy waai sommer die blou vlag  

vir my. Wat dink hy miskien doen hy? Ek doen mos niks  

verkeerd nie? Hy beduie ek moet teruggaan. “Haai jy! Die  

karre gaan begin!” skree hy, “Hulle staan al op die  
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dummy grid!”.  Ek stap terug na die mediese ouens toe.  

Ek gaan sit op my hurke, leun met my rug teen die swart  

tyres, voel hoe die zip van my jeans in my maag indruk.  

[PRAATSTEM] Ons wag, gespanne. Ons wag ...en wag. 

1.MA  : En George? Was hy nog daar?  

2.TIRSA :   Nee, hy is weer terug na die ambulans toe, hy moes reg  

wees vir enige ongeluk wat met die wegspring kan  

gebeur. Toe hoor ek hoe die karre opref, brullend begin  

beur...en beur. Skielik was die lug vol elektrisiteit!  

[MUSIEK DOOF IN. SAG. RITMIES, BROEIND] 

3.MA  : En onder die Good Year brug sien jy die karre aankom.  

[DREUNING VAN KARRE WAT NADERKOM  

KRUISDOOF MET MUSIEK] 

4.TIRSA :  Verwoed en bankvas ja, soos ‘n klomp blink sardientjies  

pyl hulle af op Continental Corner. [TOENEMEND  

ENTOESIATIES, OPGEWONDE] My hart klop vinniger.  

En vinniger. Die spoed is altyd ysingwekkend, ek kon dit  

nooit gewoond raak nie. [DINKSTEM] My ore dreun. Die  

lig splinter. Die karre gly om die draai. 

 

 



 

 

28 

28 

 [KARRE HARDER – DAN WEER SAGTER, VERDER]  

[VERVOLG. STEEDS IN DINKSTEM] ‘n Prisma van  

bewegende kleure skaats oorverdowend voor ons verby!  

En ek het gaan platlê op die gras, gekyk hoe die  

linkeragterwiele oplig om die draai.  

[MUSIEK DOOF] 

1.DR REITZ:  Daai kar het beheer verloor! 

2.DR BROWN: Hy tol van die pad af. Jislaaik, tjek die deur! Dit swaai 

oop! 

3.DR REITZ:  Die ander kar het dit afgeruk! Sjoe! Die firebakkie is al op 

   pad....moet ons gaan, julle ouens?   

4.TIRSA : [DINKSTEM]... maar die man het reeds beduie alles is in  

   orde en hy swenk sonder ‘n deur terug in die baan in.  

[PRAATSTEM] Met die vierde wedren kom jy na jy toe,  

onthou ek George se woorde. Met die vierde wedren, het  

hy gefluister. En ma, ....my hart spring op in my keel. 

5.MA  : Vir die eerste keer, gaan jy nie na Pa kyk nie. Nie langs  

die baan staan en hom skreeuend aanmoedig nie.  

6.TIRSA :   Nee. Ek wou nie, Ma. Ek wou skielik nooit weer nie. Ek  

wou nie langer Pa se mascot wees nie, ek wou nie langer  

sy vertrooster wees nie, sy maat, of sy meeloper in die  
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spel van spoed nie. Nee, ek wou nie. Ek wou nie dat my  

jong lewe ongesiens by my verby spoed nie. Ek wou by  

hom wees, by George! En ek kyk om na George waar hy  

agter die glimmende voorruit sit. Reg agter die stuurwiel. 

1.MA  :  En jy waai vir hom. 

2.TIRSA :  Hy sien my ... en waai deur die oop venster terug.  

3.MA  : Ek kan my voorstel hoe jy lag. Opgewonde en verlief.  

4.TIRSA : [DINKSTEM] Die eerste skerp reuke van olie en teer vul  

my longe.  

5.MA  : Tirsa, dokter Brown is hier. En dokter Reitz. Tirsa? 

 

[MUSIEK DOOF IN. SOMS ‘N KAR WAT VERBYJAAG. VAN HIER AF BEGIN 

DIE STEMME TOENEMEND DRAMATIES VERTEL – DIT MOET ‘N SOORT  

MAGIESE REALISME SKEP] 

 

6.TIRSA : [DINKSTEM] Tussen die karavane in die verte warrel die  

grys rookkolomme van braaivleisvure, hoor ek die  

geklingel van stemme, die suisende spoed van karre.  

[PRAATSTEM]  Dokter Brown, ek hoor die  

brekers skreeu en lag. Skreeu en lag. Wat het in die  

tweede wedren gebeur? 
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1.DR BROWN:  In die tweede wedren? In die tweede wedren is ‘n  

   baanbeampte raakgery.  Ons hardloop almal na die  

ambulans toe, jaag uit na die ongelukstoneel toe. Die  

wedren word tydelik gestop. Die man het baie seergekry  

– die helikopter neem hom hospitaal toe. Miskien maak  

hy dit. Miskien nie. 

2.TIRSA  : Ja, ek onthou. En wat het in die derde wedren gebeur?  

3.DR REITZ:  In die derde wedren het die Superbikes gejaag. Jy is gek  

oor hulle. Ek sien jy staan en kyk gehipnotiseerd na die  

sierlike bewegings as die ystermeeue Continental Corner  

vat. Eintlik vat die draai vir hulle! Die ouens hang halfpad  

van die sitplekke af, gesuspendeer in die lug, die knieë  

skuur rakelings oor die teeroppervlakte. Die dreuning is  

vlymskerp... 

4.TIRSA :   .. en sny deur my lyf. Ek bewe van opwinding. Ek voel  

die adrenalien deur my pomp en ek kyk weer na George  

in die ambulans. Ná die bikes, nét ná die bikes, sal ek na  

hom toe gaan.  

5.MA  : En jy draai om en kyk hoe vlieg die blikmeeue in die  

buitebaan voor julle verby.  
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1.TIRSA :  Hulle is so weerloos, so oop.  Pa het ten minste die  

rolraam van staal en pype om hom.  

2.MA  : En die blusser.  

3.TIRSA : Toe die fietse verby is met die laaste rondte, sien ek weer  

die sirkels oor die teerblad lê. 

4.DR BROWN: Elke sirkel ‘n perfekte doughnut wat die wenner van  

die dag voor die skare kom maak. Dis die een oomblik  

wat jy nooit gemis het nie - die voorwiel stil en die  

agterwiel wat brullend in die rondte skuur oor die teer.  

5.DR REITZ:  En die wit rookwolk waarin die fiets feitlik heeltemal  

   verdwyn en dan jaag die wenner uit die ingebrande sirkel  

uit,  lig sy voorwiel hoog op en die mense juig, en die  

mense word stapelgek van vreugde. 

6.DR BROWN:   A, die groot manlike ego, deurdrenk met spoed in sy are,  

   omhoog, wuifend vir die skare. Sy wit ronde  

stempel getatoeër op warm teer! 

7.TIRSA :   Die vierde wedren begin. Pa se beurt. Eers die  

rolling start. En ek wag. Ek wag liewer tot die karre  

volspoed aankom, knersend die eerste draai gevat het.  

Ek sien hoe hulle verbete op mekaar se gatte sit. 
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[MUSIEK DOOF. DREUNING VAN KARRE DOOF IN.]  

[VERVOLG] Hulle gons soos ‘n swerm bye verby. 

1.MA  :  Stukkies rubber splinter van die breë bande af. Jou oë  

soek na Pa.  

2.TIRSA :  Ja, en ek spot hom in die tweede posisie. Ek druk my ore  

effens toe. ’n Kar tol, reg in die middel van die baan,  

swaai sy gatkant na vorentoe. Die vlagman waai twee  

geel vlae tegelyk. Toe is die eerste karre eenkeer om en  

vleg vernuftig om die stilstaande kar in die middel.  

3.TIRSA :  [JONG STEM WEER] Dokter Brown! Hoekom trek hy nie  

   af nie? 

4.DR BROWN: Die man is net bedonnerd! Maar miskien kry hy nie kans  

nie. Ek weet nie.  

5.TIRSA : Ek moet gaan. Ek moenie tyd mors nie.  

6.DR BROWN: Jy het jou  pet afgehaal en dit in die holte van die  

opgestapelde tyres gesit. Toe loop jy na die ambulans  

toe, klim voor langs George in. Ek het teruggedraai en  

weer na die karre gekyk.  

[MUSIEK DOOF IN] 
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1.TIRSA :  [DINKSTEM] George. Sy hand is meteens onder my  

hemp in. Hy frommel my tussen sy vingers. Hy maak die  

knoop van my jeans los.  My wange word warm. My slape  

klop. 

2.GEORGE : [FLUISTER] Tirsa, hel, Tirsa... jy is ‘n moerse girl! 

3.TIRSA : [FLUISTER] Oppas, die ander sien ons! Dokter Brown het  

   gekyk... 

4.GEORGE :   Waar? Nee, my baby, hulle kyk na die karre, hulle draai  

rond soos puppets, heen en weer, eers na die eerste  

draai toe en dan na die baan agter die tyres.  

Kom...gou! Gaan klim solank agterin. Wag vir my - ek  

kom nou-nou. 

5.TIRSA : Sal iemand my nie sien nie? 

6.GEORGE : Hulle kyk almal vir die karre. Niemand sal jou sien nie! 

7.TIRSA : Is jy seker? 

8.GEORGE :  Natuurlik, baby. Gaan nou! 

   [MUSIEK DOOF] 

9.TIRSA :   Ek skuif vinnig van die sitplek af, maak die deur weer  

toe. Ek kyk of die ander my sien. Niemand kyk nie. Of het  

iemand? 

10.DR BROWN: Ek het niks gesien nie. Niemand het gekyk nie.  
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1.MA  : Niemand het gekyk nie. Behalwe... Miskien?  

2.TIRSA :   Ek klim vinnig in die agterste kajuit in.  

3.MA  : George klim ook in en skuif die deur toe. Jy hoor dit. Hy  

sluit die deur. 

4.TIRSA :   [DINKSTEM] Hy trek my skoene uit. Hy stroop my jeans  

af. En my bloes. Ek gaan lê op die smal hospitaalbed  

teen die een kant. Hy vou my ... soos ‘n knipmes oop.  

5.MA  : Jy hoor hoe dreun die motors verby, hoe die dak van  

die ambulans soms liggies tril. Wat het toe gebeur? 

Tirsa? 

 [MUSIEK DOOF IN. RITMIES, ONRUSTIG, SPANNEND, BOU OP NA 

CRESCENDO]  

6.TIRSA :   [DINKSTEM] My hart klop soos ‘n stoomroller. Ek voel  

hom  ... en my heupe lig.... George, George..? 

7.GEORGE : [FLUISTER]Jy ... jy maak ... my mal. Tirsa, [PASSIEVOL,  

KREUN EFFENS] Tirsa! 

8.TIRSA :  [DINKSTEM] En ek beur teen jou , ek gly teen jou  

    lieflike bors. [VINNIG, GEJAAGDE STEMTOON] Dit was  

die eerste keer George... Jou asem jaag langs my nek af,  

dreun teen my bors, ruk in my ore. Ek vou krampagtig om  

jou lyf.  Ons maak ... ritmiese bewegings, jy swaai heen  

en weer soos die karre as hulle die wiele voor die renne  

opwarm. Ons vat nie die draaie nie, nee, die draaie vat  
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ons,  stoot ons voort teen ‘n hartstogtelike spoed, gooi  

ons uit op die pylvak, ruk ons terug van die skouertjies af  

op die draaie. [PRAATSTEM] My ore... my ore dreun,  

vinniger, aanmekaar, aanmekaar, my asem jaag. Ek hoor  

die skare gil!  

1.MA  : Skerp soos metaal.  

 

[MUSIEK KRUISDOOF MET BANDE WAT SKREE, GELUIDE VAN GLAS,  

METAAL WAT SKEUR, GILLE] 

 

2.TIRSA :   En weer en wéér!  En ek kyk op na die dak van die  

ambulans. Ek sien splinters blou en silwer vuurwerk wat  

die dak afstroop. Spirale van rooiwarm draad.  

Verblindend.  Ek sien dit nog voordat ek die slag hoor, ek  

sien dit voordat George se liggaam soos ‘n lappop van  

my af wegskiet, en verswelg word deur die vlamme. Ek  

sien dit voordat my lyf oopskeur en die bloed deur my  

vingers stroom. Ek sien die helse vlammegloed oopbars  

in ‘n prisma van kleurtonge deur die lug, ek sien dit net  

voordat my mond gaap ... 

3.MA  : Net voordat jou kop agteroor tussen gefrommelde  

staal knak. Tirsa, lieflingkind, die naald sal  

nou ingly....om weer jou pyn te verlig ...dokter spuit jou  

in...ek hou jou hand vas...Tirsa ... 
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 [GELUIDE VAN ONGELUK DOOF GELEIDELIK UIT]. 

1.TIRSA : Ma, ek sien dit voordat ek die slag hoor, voordat  

Pa se gesig reg oorkant my neerval ... [STILTE]  

2.MA  : ... die helmet teen sy skouer ingedruk. 

3.TIRSA :  Sy een oog op die wang gesper en oop,  vir iets soos...  

krag ... 

4.MA  :  Krag van Bo? 

[MUSIEK DOOF IN, STADIG, MELANKOLIES] 

5.TIRSA : [DINKSTEM] Toe het die dag  swart ingetol ...na binne  

toe... ingetol. 

6.DR BROWN:  Rus nou, Tirsa, dis alles verby, rus maar. Dit was ‘n  

   ongeluk. 

7.MA  : Was dit, dokter Brown? Was dit? 

8.TIRSA :       [DINKSTEM, STADIG] Toe het die dag... diep ingevou. 

9.MA  : Was dit? Maar wat maak dit saak...hoe en hoekom dit  

gebeur het. Dit het ... my kind...kyk hoe ...lyk  

sy! [HARTSEER, ROU STEM] Tirsa!...[KORT SNIK] 

10.TIRSA :   [DINKSTEM, AL HOE STADIGER]... en stil.... al hoe  

stiller in my bors... 

11.DR BROWN: ....dis nou alles verby.[GERUSSTELLEND] Jou pyn sal  

weggaan.  
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1.TIRSA : [DINKSTEM]...al hoe stiller... 

2.DR BROWN: Toemaar......rus maar. 

3.TIRSA :     [DINKSTEM] in....my bors ... bly ...dreun. 

 

[MUSIEK. DREUNSANG. DOOF NA ‘N PAAR TELLINGS UIT] 

 

 

Einde 
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