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[DIE STUK BEGIN MET CD SE LIRIEK “SLAAPTYDSTORIE”]  

Lank, lank gelede,  
in my bantamland 
het die koning geval  
en die hekse gebrand 
 
lank lank gelede  
het die son vergaan 
die see het verdamp  
tot stof op die maan 
 
onverklaarbaar  
het die wind verdwyn 
en grysklip kloosters  
het uit die grond verskyn 

 

[DIE LIED KRUISDOOF NA SOWAT SEWE TELLINGS MET DIE VER 

KLANKE VAN BRANDERS EN SEEMEEUE  WAT IN DIE VERTE KRYS. DIE 

DRAMA SE TITEL KAN INDIEN VERKIES HIER AANGEKONDIG WORD. 

KRUISDOOF DAN MET DREUNING VAN POLISIEWA WAT AANKOM EN 

STOP. DEUR WAT OOPGAAN  EN WEER TOEGESLAAN WORD. ] 

 

1.Mike : [ROEP] Wat het jy gekry, Jack? 

2.Jack : [VERDER] Hier is iets, Sersant. Kom kyk.  

3.Mike : O, ja? Wat? Jy staan so krom asof jy ge-hipnotize is! 

4.Jack :    [EFFENS NADER OMDAT MIKE NADER BEWEEG] Hier is drie  

bloedkolle op ‘n klip in die sand, sersant. 

5.Mike : Bloedkolle? Dit wil ek nog sien! [LAG] En wat nog, ou Sherlock?  

 

[VOETSTAPPE DEUR BOSSE EN TAKKE]  

 

6.Jack : [NABY]‘n Soort sleepsel in die sand, sersant. Kom kyk maar. Ek  

dink ons is nou op die spoor.  
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[DOWWE GELUID VAN KNUPPEL TEEN BEEN] 

 

1.Mike : Vir wat slaan jy die knuppel so teen jou been, man. Asof jy nou  

baie in jou noppies is oor ‘n groot fonds. Weet jy, ek is al sat en 

moeg van soek en soek.  Dit moet nou wragtag end kry. Maar 

drie bloedkolle klink meer promising as enige ander leidrade wat 

jy tot nog toe kon kry. Indien enige. [LAG SPOTTEND] Ja, eintlik 

het jy boggerôl gekry! 

2.Jack : Kyk daar! Dis tog ‘n vreemde sleepsel in die sand, nê? Sien jy? 

3.Mike : Weet jy wat daai sleepsel is, konstabel Jack? [VERMAKERIG] 

4.Jack : [ONSEKER] Nee, sersant, maar dit lyk nogal fishy. 

5.Mike :  Wat bedoel jy – fishy? 

6.Jack : Dit kan die sleepsel van ‘n voet wees. Of ‘n slang. Ons moet  

net  ‘n bietjie dieper ingaan tot waar die groot bosse begin. Maar  

kyk eers hier, sersant. Hierdie bloedkolletjies. 

7.Mike : [KORT STILTE] Ja, wragtag, die kolle op die klip is nogal  

duidelik. Onteenseglik bloed. [BEVELEND EN BELANGRIK] Al 

klaar droog, ja. Jack, sper die gebied onmiddellik af. Dis dalk die 

vrou se bloed. Dis ‘n leidraad. Ons moet dit opvolg. 

8.Jack : Maar wat van die mense in die dorp? Ons moenie dinge in hulle  

koppe sit nie. Ons kan nie nou al die gebied afsper nie! 

9.Mike : Sper af,  Jack, sper af! Waar is die linte? Hierdie bosse,  

hiérbinne, ons moet dáár ook soek, ou maat. 

10.Jack:  Nee, hel, ek weet daar is slange in daai bosse. 

11.Mike: Dan is jy so wragtag bang?  
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1.Jack:  Ek sê mos dis ‘n sleepsel daai en jy het self gesê dis miskien ‘n  

slang, sersant. Dalk wás hier ‘n slang wat ‘n bosmuis of ‘n haas  

gevang het? 

2.Mike : Die bloed van ‘n haas? Kom nou, ou Jack, ons het te doen met  

‘n moord hier. Die eerste een sover ek weet in hierdie klein  

 baaitjie van ons. 

3.Jack :  [LAG EFFENS] Die vrou kon ook verdrink het, sersant. Dalk  

was sy vasgekeer in die grot met hooggety. Sy is mos net  

missing! Ek wonder of dit die regte ding was om sersant van die  

bloedkolle te vertel.... Soos ek vir Sant ken, sal ék wat Jack is  

nou die een moet wees wat die bos moet oopkap en deursoek.  

Ons moet tog eers forensiese toetse op die bloedkolle doen en  

kyk of dit nie dalk ‘n dier se bloed is nie. En dis ook darem  

moersver van al daai grotte af waar ou tant Helen gedink het die  

vrou so misteriously heen verdwyn het. 

4.Mike : Ou maat, die moordenaar kon mos wel die lyk tot hier gesleep  

het, of hoe? [KORT STILTE] 

5.Jack : Waarna kyk sersant nou so?  

6.Mike : Net na die baai. Daar was net-nou nog drie skuite. Nou is daar  

net  twee. [KLINK ONSTELD] Magtig, waar is die derde skuit? 

7.Jack : Skuite? Waffer skuit?  

8.Mike : Dêmmit, Jack, het jy nie die see dopgehou nie? Die derde  

skuit is nou  missing! 
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1.Jack : [VIES] Hel, sersant verwag tog nie dat ek die see ook moet  

staan en eye nie? Ek kyk mos nou in die bosse! Ek het  

nie tien oë in my kop nie! Ek het ten minste bloedkolle ontdek.  

Meer as wat sersant nog ooit van gedroom het. En niemand het  

nog ‘n lyk gevind nie. Vir wat neuk oor die skuite? Dink sersant  

die lyk sit in ‘n skuit? [LAG SPOTTEND] So kiertsregop tussen  

die vissers? 

2.Mike : Moet jou nie so dom-astrant hou nie, Jack. Ek is jou senior hoor!  

Kyk, daarso, [BEWEEG WEG] daar is die ander ander een nou,  

die derde skuit. Moes ‘n golf gewees het. Hulle roei verby daai  

rotsbank. Die skuit is verdomp te gevaarlik diep in die see ...  

3.Jack : [VER] Sersant, kom hier! Kom kyk hier.  

4.Mike : [KOM NADER] Waar foeter jy nou heen? [TAKKE KRAAK] 

5.Jack :  [KOM OOK NADER] Hierso, kyk. Die spore van ‘n kar in  

die pad. Hulle draai weg na die kant waar die bosse begin. En  

dáár hou dit op. Beslis ‘n 4x4, en moontlik ‘n leidraad. Die spore  

loop hier weer dood. So reg in die bossies in. Hulle mag mos nie  

hier ry nie! Die reservaat begin hier. 

6.Mike : [POUSE] Waarheen gaan jy nou, Jack. Alweer terug na die  

voetpaadjie?  

 

[TAKKE WAT KRAAK EN BREEK] 

 

7.Jack :  [VERDER WEG.] Kyk hier sersant . Dit pas sowaar netjies in my  

hand... 
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1.Mike : Jack, gaan sit daai bleddie klip terug op sy plek! 

2.Jack : [KOM NADER] Hoe nou? 

3.Mike  :  Ek sê, gaan sit daai klip terug! Jy kan nie leidrade verskuif nie! 

4.Jack: Sant, ek los wragtag nie hierdie klip daaronder nie. Ons moet  

die bloed toets. 

5.Mike : [WAARSKUWEND. AGGRESSIEF] Ou maat,  as ons nóú iets  

verkeerd doen, enige dêm ding verkeerd aanvat, dan is die  

superintendent op ons. Jy kan jou job verloor. Ek ook. Gaan sit  

jy nou daai klip terug op sy plek. Jy het sowaar die klip opgetel  

met jou kale hande! Jy weet mos jy moet die plastic handskoene 

dra as jy enige leidrade van die scene af wil verwyder? Besef jy 

dat jou vingermerke op daai klip sit? En in alle waarskynlikheid 

saam met die moordenaar s’n?  

 

[BRANDERS DOOF IN OP AGTERGROND. SEEVOëLS WAT HARD KRYS.] 

 

6.Jack : [VIES] Moordenaar?! Okei, okei sersant, ek sit die klip  

terug...my vingerafdrukke langs die moordenaar s’n? Ag nee  

wat, enige bobbejaan kan mos sien dat hierdie klip nog nooit  

deur iemand opgetel is nie. En g’n kop is hiermee verbrysel nie.  

Dan sou die kolle nie so klein en koeëlrond daar gesit het nie.  

Hier het ‘n ding verby beweeg, só hoog, - ‘n meter van die  

sandoppervlak af, het die dier of slagoffer, wat ook al, geloop,  

en daar het bloed uitgetap. Drup, drup, drup. Drie druppels het  

op die klip geval. Ek sal dit so in my verslag skryf....  
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[BRANDERS KRUISDOOF MET VOETSTAPPE OOR GRUIS VIR VYF 

TELLINGS. KLOP AAN DEUR. EEN KEER. STILTE. KLOP ‘N TWEEDE 

KEER AAN DEUR] 

 

1.Tante:  [VER. KOM DAN NADER] Ek kom….ek kom! Jaaa….wie’s 

  daar? 

 [SLEUTEL DRAAI EN DEUR OOP.]  

 

2.Tante: [VERVOLG. NADER] Ja….? 

3.Ben : Ekskuus mevrou. Goeie middag. Ek hoop ek is by die regte  

adres. My naam is Ben…Ben Scholtz. Ek kom net hoor of  

hulle Carla al gekry het? Ek het onlangs in die koerant gelees sy  

word vermis…. 

4.Tante: Ja? [ONSEKER] 

5.Ben  :  Ek is ’n vriend van haar, mevrou. Lank gelede…ek… 

6.Tante: O ja…ek weet so bietjie van jou! Sy het my so iets vertel.  

Julle het mos …maar wag, kom binne, kom binne…net die ou  

veiligheidshek ook oopsluit. Waar is daai sleutel dan nou? O,  

hierso, ja.  

 

 [SLUIT VEILIGHEIDSHEK OOP EN WEER TOE. VOETSTAPPE VAN 

TANTE EN BEN] 

 

7.Tante: [VERVOLG.  BEWEEG WEG] Hier deur…kom binne, meneer,  

hierlangs na die sitkamer... 
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1.Ben : Dankie. Ek is jammer om te pla, maar… 

2.Tante: Kom sit asseblief. 

3.Ben :  Ben ... Noem my sommer so. 

4.Tante: [KOM NADER] Meneer Ben. Ek is tant Helen. Sit maar. 

5.Ben : Dankie, tante. Dis … ontstellende nuus van Carla. Ek verstaan  

dit nie. En ek glo dit nie! Ek het gelees hulle soek haar,  

bespiegel selfs nou dat sy…  

6.Tante: Dis mos die soort land waarin ons leef. Niemand is daarvan vry  

nie, meneer Ben. Niemand is ooit iewers meer veilig nie. Nie  

eens op die strande nie. Nêrens nie. Wil jy ’n koppie tee neem? 

7.Ben:  Uh, nee dankie, tante. Kan u my vertel wat gebeur het… ek  

bedoel wanneer het u haar laas gesien?  

8.Tante: Meneer Ben, hoe sal ek nou sê? Carla het gaan stap soos sy  

mos maar altyd maak. Elke dag gaan stap. Soms lank 

weggebly. Doer vér gaan stap, na die grotte toe partykeer. Dis  

toe dat ek haar laas gesien het. Was seker so twee weke 

gelede. 

9.Ben:  Twee weke? 

10.Tante: Miskien drie. My kop kan ook nie meer so goed onthou nie. 

 Maar ek is nog sterk, hoor! Ek het eers na ’n dag of twee  

agtergekom sy is nie meer in die rondte nie. Sien, ek en my ou  

man, Freddie, het ons eie kombuisie hier. Bly in die flêtjie hier  

agter en kom nie altyd die huis in nie.   

11.Ben: Die koerante sê dis al drie weke. In watter rigting het sy  

gestap, kan tante dalk onthou? Het ander haar dalk gesien?  
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1.Tante : Sy het net nooit teruggekom nie…. Hoe sê jy?  

2.Ben:  [HARDER] Watter kant toe het sy gestap? Hawe se kant toe of  

af na die strand toe?  

3.Tante: Nee, hoe sal ek nou weet? Meestal stap sy daai kant toe, grotte  

toe. Sy het gehou van die grotte. Daar is ’n groot swemgat as dit  

hoogwater is. Sy kon mos duik ook, so met die snorkel en 

al…Ek het gaan kyk daar….nou nie met my ou Freddie tesame 

nie. Hy het mos net die een been. Maar ek kan nog flink loop, 

hoor. En daai twee konstawels was saam. Maar hulle is nou 

sowaar ’n treurige, onnosele ou spul. Ek het ok gaan kyk, maar 

daar is niks nie, geen teken nie, behalwe nou die dag…was 

nogal aardig. 

4.Ben : Nou die dag? [POUSE] Kan tante my meer vertel? 

5.Tante: [AFSYDIG. MOMPELEND] Nee, dit was sommer niks nie wat. 

[KORT STILTE] 

6.Ben: Het iemand saam met haar gaan stap? 

7.Tante:  Nee, nooit nie. Sy is ’n eenkantmens, meneer.  Altyd so  

alleen mos. So by haarselwers. Stil ook maar. Net partymaal die  

musiek. Die kitaar. Sit ure op die stoep en speel. Ek weet nou  

nie wat gaan gebeur nie. Hulle moet vir haar kry…[ANGSTIG]  

want wat word dan nou van ons? Wat gaan word, meneer? Ons  

huur is goedkoop by haar, amper niks nie….ander mense sal  

ons meer laat betaal. As hulle net ordentlik wil soek, daai  

konstawels! Ai. Het vir hulle gesê om in die grotte te gaan kyk.  

Al die grotte. Iedere enkelte een. 
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1.Ben : Is daar dan meer as een grot? 

2.Tante: [GEHEIMSINNIG] Baie wat ons nie altyd van weet nie, meneer.  

Maar sy sou weet…sy sou weet, ja.  Hoe ken jy dan vir Carla? 

3.Ben : Hoe ken ek haar? 

4.Tante: Ja, van waffer tyd af? 

5.Ben : O, al lank. Ek bedoel ons het mekaar geken toe ek jonger  

was en onlangs weer ontmoet. Net een keer. Hier, op die strand.  

Juis daar bo by die rotse gaan sit.  Naby ’n grot se kant toe... 

 

[DOOF IN ’N MOTOR WAT RY. VYF TELLINGS LANK. MOTOR HOU STIL. 

ENJIN AF. DEUR GAAN OOP. DOOF IN SAGTE GEDREUN VAN 

BRANDERS, EN SEEVOËLS WAT KRYS. DEUR GAAN TOE. SEEKLANKE 

GAAN VOORT.] 

 

6.Carla: [VER] Haai! Hier is ek! Haai daar! Ben! Kom af hiernatoe! 

7.Ben : [NABY] Carla? [OORGANG TOT HOMSELF. ] Dis sowaar sy… 

[PRAATSTEM. ROEP] Haai Carla! Ek kom af soontoe!  

[OORGANG TOT HOMSELF]  Nou waarom wag sy daar onder   

op die sand? Het tog gesê hier by die bordjie wat sê Strand. En  

hier is die bankie ook. Ek moes seker my kierie saamgebring het  

vir dié ou stappie…[PRAATSTEM. ROEP] Ek kom…ja, ek kom  

af soontoe… 

 

[GEDREUN VAN BRANDERS NEEM WEER OOR VIR VYF TELLINGS]  
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1.Carla: [KOM NADER] Ben! Hello jong...hemel, ek sou jou nooit herken  

het nie! 

2.Ben : [NABY] Is ek darem betyds? 

3.Carla: Ek het vir jou gewag. Liewer hieronder op die strand as daar  

bo by die pad…ek was bang jy gaan nie kom nie.   

4.Ben: Carla, ai! Haal af jou sonhoed, laat ek eers sien hoe lyk jy…..ja, 

ai tog, jy’t min verander….nog dieselfde ou sproete. 

5.Carla: Sproete! [LAG] Ek het nog nooit een enkele sproet in my lewe  

gehad nie! [KORT POUSE]. Ben, jy het so grys geword! Maar  

dis …. mooi! Ja, vreeslik mooi! Gelukkig is jy nie bles nie!  

6.Ben : En hoekom nou die strand vir ons belangrike ontmoeting?  

7.Carla: Ag, ek weet nie. Dis al waaraan ek kon dink. Miskien is ons tog  

meer privaat hierso? Buitendien is hier net een eetplek op dié ou 

dorpie. En almal gaan altyd soontoe. En by my huis…ag nee 

wat, dis mos goed hier, of nie? 

 

[DOOF AF EN TOE GEDREUN VAN BRANDERS EN SEEVOëLS IN] 

 

8.Ben : So baie voëls…Ja, dis goed hier. Kom ons stap na daai rotse  

toe. Lyk nie te ver nie… 

9.Carla: Ja,  …ek het self so gedink.  

10.Ben: Ons kan op die rotse gaan sit. 

11.Carla: Hoeveel tyd het jy?  

12.Ben: Genoeg tyd. [POUSE] Hang seker van jou af… 

13.Carla: [GESPANNE] Dit sal nie lank neem nie. 
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1.Ben:  Maak nie saak nie. Ek het genoeg tyd. Ek is mos my eie baas. 

2.Carla: Jy’t ’n boer geword. Ek het jou foto in die koerant gesien.  

Een of ander kongres. En so kon ek jou toe darem opspoor.  

3.Ben:  Ja, jy ‘t my vertel oor die foon. Maar ek rus nou meer op ’n  

stoepstoel as wat ek boer, hoor. Sal miskien die plaas verkoop.  

En jy? Jy sê jy het glo ’n musiekonderwyseres geword,  en is  

nou afgetree. Nou het jy mos meer tyd om liedjies of musicals te  

skryf, of hoe? 

4.Carla: Nee wat, die passie daarvoor het mettertyd verdwyn. En ek  

was nooit werklik goed nie. Weet jy, ek het gedog jy gaan ’n  

komponis word! Het jy nie destyds oor so iets tussen al jou  

kantoorvergaderings gedroom nie? [LAG SENUAGTIG] 

5.Ben : Nee, dit kan ek nou nie onthou nie, hoor! Daar is baie om  

te vertel…té veel eintlik. Baie omswerwinge voordat ek my 

hande in die grond kon insteek. 

6.Carla: Of dalk niks om te vertel nie. 

7.Ben : Wel, ons gaan sekerlik nie praat oor die prys van eiendomme, of  

brood en melk  nie? [LAG]  

8.Carla: En ook nie oor misdaad of geweld nie. Ag, Ben, ek weet nie of  

ek meer weet wat ek alles wou sê nie. Dis nogal ’n vreemde  

gevoel  om jou weer sien… 

9.Ben : [POUSE] Dis ’n bietjie vreemd, ja. En tog ook nie. Ek  weet net  

nie hoekom jy my so dringend wou sien nie. Jy het …gespanne  

geklink. Jou oproep was so uit die bloute… ’n totale  

verrassing… 
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1.Carla: Miskien weet jy tog. 

2.Ben : Jy kan maar praat. 

3.Carla: Ons is nog nie by die rotse nie.  Nie meer ver nie. [EFFENS  

UITASEM] 

4.Ben:  Ek sien jy is kaalvoet. 

5.Carla: Ja, mens kan mos nie met skoene deur die sand loop nie. Dis  

tog absurd, wil jy nie joune uittrek nie?  

6.Ben:  Nee wat, dis ’n paar ou vellies en ek stap nog goed met hulle.  

Ek mis net my kierie.  

7.Carla: Lyk nie juis of jy so iets nodig het nie! [LAG] Maar ons hoef nie   

vinnig te loop nie. [POUSE] Dis mooi hier, dink jy nie?  

8.Ben:  Ja, dit is. [POUSE] Hoekom… hoekom wou jy my hier ontmoet?  

9.Carla: Ek weet nie, ek hou van die plek. Buitendien ek bly mos hier! En 

dis nie so ver van jou plaas af nie. Ek kon tog nie uitry na jou toe  

nie Ek ken ook gladnie die naaste dorp aan jou nie. 

10.Ben: Nie so ver nie? Ek moes dan meer as 200 kilometer ry om hier  

te kom!  

11.Carla: [TERGLUSTIG] Wel, ek moes ’n kilometer stap om hier te kom!  

Boonop kaalvoet oor die duine. 

12.Ben: [LAG] Ag toe nou! Laat ons liewer nie oor afstande praat nie. Dis  

minstens stil hier. Min huise. En so mooi deel van die land hier. 

13.Carla: Ja, dis ’n stil strand. Nie uitbundig soos ander nie. Meer ingetoë,  

byna somber, maar altyd verrassend as jy weet waarna om te  

te kyk. En die branders. Hulle is soos diep, donker orreltone,  

altyd aanwesig, so versadig aan lig en klank. [KORT STILTE]  
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1. Carla: [VERVOLG] Niemand sal ons hier sien nie. Die hawetjie is dáár,  

aan die anderkant van die punt. Van my huis af kan ek die  

vissersskuite sien.  

2.Ben : Bly jy…alleen? 

3.Carla: Alleen ja, maar nie heeltemal nie. Ek verhuur ’n woonstel aan  

die kant van die huis aan ’n ou tannie en haar man. Liewe 

mense. Hulle voel soos familie.  

4.Ben : Dan is jy nie getroud nie? 

5.Carla: Nee. [EFFENS KORTAF] Ek het nooit getrou nie.  

6.Ben:  Nooit? [POUSE] Hier…hier begin die rotse nou. Wat van daar? 

7.Carla: Bietjie hoër op. [DRAAI EFFENS WEG] Kyk, hier is ’n effense  

inham en die rotse is platter.  En dis beskut. 

8.Ben : Ja, net lekker om gemaklik te sit. 

9.Carla: Byna soos op ’n bankie nie waar nie?  

10.Ben: Met ’n uitsig op die see.  

 

[KLANKE VAN BRANDERS EN SEEVOëLS MOET TUSSENDEUR 

GESPREK IN EN UITDOOF] 

 

11.Carla: Mens sou sweer iemand het dit uitgebeitel. 

12.Ben: ….spesiaal vir strandlopers soos ons.  

13.Carla: [POUSE. NABY] Ek is bly jy het gekom. Ek was bang jy sou  

nie… 

14.Ben: Ek is darem nog ’n man van my woord! 

15.Carla: Gee jy om as ek rook?  
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1.Ben:  Nee.  

2.Carla: Wil jy ook? 

 

 [VROETEL NA DIE PAKKIE] 

 

3.Ben : Ek rook lankal nie meer nie.  

 

[AANSTEKER KLAP. TREK IN. BLAAS ROOK UIT] 

 

4.Carla: Het jy ooit? Vreemd, ek kan dit nie onthou nie. 

5.Ben : Ek het ja. Nie veel nie. Maar JY het nie.  

6.Carla: Het nie wat nie?  

7.Ben : Gerook nie! Jy het dit verafsku. Ek weet nie wat intussen gebeur  

het nie?  

8.Carla: Ek weet self nie. Mens leer nuwe gewoontes aan voordat jy  

besef wat aangaan. ’n Mens verander so baie met die jare. Nie  

net fisies nie, emosioneel ook, behalwe sommige goed. Ek het  

koeldrank in my ou lapsak hier. Wil jy daarvan hê? 

9.Ben : Nee dankie, nie nou nie. Speel jy nog skaak? 

10.Carla: [LAG] Nee, gladnie. Met wie sal ek nou speel? Met die vissers  

  en die meeue? 

11.Ben: Hou jy nog van klassieke kitaar?  

12.Carla: Natuurlik! Dis darem een ding waarna ek steeds luister. 

13.Ben: En speel jy nog? Jy het altyd jou eie liedjies getoonset, en hulle  

vir my gesing. 
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1.Carla: Gesing?! Dat jy dít nou sowaar kan onthou! [POUSE] Maar ek  

  skryf nie meer liedjies nie.  

2.Ben:  Nooit meer nie? 

3.Carla: Ag, net soms. Dis lank gelede dat ek iets geskryf het… 

 
[BRANDERS DOOF NA DIE BEGIN VAN DIE LIEDJIE SAAM MET ’N 
KITAAR WAT DIT BEGELEI: 
 
Lank, lank gelede,  
in my bantamland 
het die koning geval  
en die hekse gebrand 
 
lank lank gelede  
het die son vergaan 
die see het verdamp  
tot stof op die maan 
 
onverklaarbaar  
het die wind verdwyn 
en grysklip kloosters  
het uit die grond verskyn 

 
KRUISDOOF VER-AF BRANDERS IN BY LAASTE STROFE] 

 

4.Ben : Carla? [POUSE] Carla, ons moet praat as jy wil praat. Dis  

hoekom ek hier is.  

 

[DOOF BRANDERS. STILTE VIR DRIE TOT VIER TELLINGS. TERUG BY 

TANTE SE GESPREK. BEN HERHAAL SY GEDAGTEGANG HARDOP]   

 

5.Ben : [TOT HOMSELF]….moet praat as jy wil praat. [PRAATSTEM]  

Dis hoekom ek hier is.  

6.Tante: Wat sê jy nou?  
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1.Ben : Nee, ekskuus tant Helen. En toe lees ek die beriggie. Ek was  

bekommerd. Wou net kom hoor het, as tante verstaan? Dis  

hoekom ek hier is. Sy kan mos nie  sommer so wegraak nie.  

Dis mos veilig hier. 

2.Tante: Veilig? Dis nêrens meer veilig nie. Sawens sluit ons mos nou die  

  deure toe. Loop ook nie donkerte in die straatjies nie. Hier is nie  

straatligte nie, jy weet. Carla het partymaals laatnag rondgeloop,  

maar ek het gedog sy weet wat sy doen…dat sy dalk maar net  

by iemand gaan inloer het. Dit was net so aardig daar by die 

grot…. 

3.Ben : Aardig? Het tante iets gesien?  

4.Tante: Ja, maar soos jy weet, niemand sal my mos glo nie! So, ek  

praat liewerster nie. Ek praat nie. 

5.Ben : Tante kan my maar vertel.  

6.Tante: Ja, kyk. Sal seker nie saak maak nou meer nie. Dit was nou toe  

ek daar buite by die wye bek van die grot gestaan het. Ek het 

daai konstawels ingestuur om te gaan rondsoek daar diep 

binne. Met hulle toortse. Waar dit donker is.  En toe gaan sit ek  

daar en wag en het so uitgekyk oor die waters. Ek was skielik  

so…[POUSE]  

7.Ben : Skielik so wat, tante? Praat maar.  

8.Tante: [MEER EMOSIONEEL] Ek het gehuil, meneer.  

9.Ben : Gehuil? 

10.Tante: Ek was hartseer, meneer.  

11.Ben:  Hoekom was tante hartseer?  
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1.Tante: Oor Carla mos! Ek het haar begin mis toe al. Want die huis was  

  so stil. Sy was darem ok geselskap vir my. Het ok altyd ietsie  

saamgebring van die winkeltjie af, vir my en ou Freddie. Groente  

en appels, anysbeskuit en ja, van daai marshmellow-lekkers  

waarvan ek so hou. En as daar vars vis is. Altyd lekker vis. 

Krewe en perlemoen by die mark gaan koop. Ek het toe op die  

rotse gaan sit en sommer net gehuil oor die verskriklikheid….sy  

het altyd gepraat van die grotte wat haar kloosters is. As sy sê  

sy gaan bietjie klooster toe, dan het ek mos nou presies geweet  

waar Carla heen gaan, en partymaals vat sy die kitaar ok  

saam….ai, meneer, dis so verskriklik, en toe ek nou daar op  

die rotsbank sit, wat nes ’n bankie lyk… 

2.Ben : [MYMEREND] Op die rotsbank, wat nes ’n bankie lyk? Ja, ek  

dink ek weet waar dit is… 

 

[DOOF IN SEEGELUIDE.] 

 

3.Carla: [HUIWERIG] Ek weet nie meer nie, Ben. Ek …ek het alles  

so reg agtermekaar gehad. Alles wat ek sou sê. Ek het dit selfs  

neergeskryf en opgesê voor die spieel. Skoon simpel. Nou voel  

dit skielik so onbelangrik. En tog is dit iets wat ek wil hê jy moet  

weet….Iemand het eenkeer gesê: “To deal with the moment,  

you first need to get to the moment.” Ek weet nou gladnie meer  

hoe om by dié moment uit te kom nie.  Ek …ek voel eintlik soos  

’n gek!  
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1.Ben : [SAG. INTIEM] Jy kan maar praat, Carla.  

2.Carla: Ons is nou soos vreemdelinge vir mekaar, nie waar nie?  

3.Ben : Dit was lank gelede. Ek dink dit was ongeveer dertig jaar gelede  

toe ek jou laas gesien het.  

4.Carla: Ja, min of meer. Ons het oud geword. Het ons nie?  

Ek moet seker soos ’n ruïne, ja, ’n ou vervalle murasie vir jou  

lyk, [LAG] met net hier en daar die nabootsing van vorm en  

lyne wat die oorspronklike konstruksie verraai – die eens  

perfekte simmetrie van die lyf!  

5.Ben : Kom nou! Jy lyk nog goed. Jy is wel maerder as toe.  

6.Carla: Jy ook.  

7.Ben : En ek is ouer.  

8.Carla: Heeltemal grys. So toegeskuim!  Ek onthou jou hare was  

donkerbruin, byna swart. …..[POUSE]   Is jy gelukkig, Ben? 

9.Ben : Gelukkig? Ja, ek is. Ons is goed vir mekaar. 

10.Carla: Ek bedoel nie die huwelik nie. Ek bedoel net… is jy gelukkig –  

met jouself?  

11.Ben: Myself? Is mens ooit heeltemal gelukkig nét op jou eie?  

12.Carla: Natuurlik kan ’n mens wees! 

13.Ben: Regtig?  

14.Carla: [POUSE] Nee, seker nie regtig nie.  

15.Ben: En is jy gelukkig?  
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1.Carla: Ek weet nie. Soms is ek. En soms nie. Niks is ooit heeltemal  

  gelukkig of heeltemal ongelukkig met my nie. Maar ek weet van  

hierdie een ding wat al jare lank aan my vreet, wat ek aan jou  

moet vertel.  

2.Ben : En dit is?  

3.Carla: Ben, die feit is, - en ek kan dit nie ontken nie -  ek het so ’n  

gemors van my hele lewe gemaak,  ’n totale gemors! 

4.Ben : [VERBAAS] Hemel, hoekom sê jy so?  

5.Carla: Want dit is so.  

6.Ben : Ag nee, Carla, jy het mos ook jou keuses gemaak en dan  

daarvolgens geleef of nie?  

7.Carla: [BESLISTE TOON] Nee, ek het keuses gemaak en dan nooit  

daarvolgens geleef nie. Soos met jou.  

8.Ben : Met my? Ek verstaan nie. 

9.Carla: Jy verstaan tóg, hoor. Jy vermy net my invalshoek.  Ek het  

gekies om jou nooit weer te sien nie, onthou jy? Ek het my redes  

soos ’n onvermydelike strategie gehad. So het ek gedink. Ek het  

later eers besef dat dit ’n fout was en daarna het ek eenvoudig  

al hoe meer foute gemaak.  Asof dit ’n kettingreaksie veroorsaak  

het, asof die een fout die volgende ene uitbroei. Ons verhouding  

was soos ….’n verruklike skaakspel wat skielik in die middel ge- 

eindig het, omdat ek een fatale fout gemaak.  

10.Ben: Ek kan dit nie sien as ’n fout nie. 

11.Carla: Wat ánders? 

12.Ben: Dit was keuses, was dit nie?  
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1.Carla: ’n Keuse kan ook reg of verkeerd wees, Ben. As ons albei  

foutloos gespeel het en die spel sou deurgaan na die eindspel  

toe wanneer slegs die twee konings met enkele stukke op die  

bord oorbly, dan sou dit …. 

 

[DOOF IN SAGTE, MEESLEURENDE KITAARMUSIEK]  

 

2. Carla: [VERVOLG] …. soos ’n lieflike sensuele dans gewees het,  waar  

ons mekaar vreesloos deur die middelspel heen en weer sou  

stuur en ons sou om mekaar dartel en draai, met mekaar  

flankeer, mekaar rondstoot, eers dié kant toe en dan weer  

daai kant toe, in ’n subtiele ritme van vermyding, van nadertrek  

en ontglipping, totdat ons uiteindelik in die eindspel teenoor  

mekaar te staan kom, weerloos, óóp,  met die minimum van  

beskerming of beskutting.[POUSE] 

3.Ben : [SAG] En dan, Carla? Een moet wen en die ander een moet tog  

verloor? Het ons dan nie maar albei verloor nie? 

4.Carla: Die mees bevredigende slot vir die dans is ’n gelykop uitslag,  

waar albei mekaar in die oog kan kyk en kan sê: “Dankie vir die  

mooi spel wat ons saam kon skep.” Maar toe het ek die  

noodlottige fout gemaak. En ek moes vroeg reeds die spel  

prysgee. 

 

[STOP KITAARMUSIEK ABRUP] 
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1.Ben : En waar is die konings nou? 

2.Carla: Hulle kon saam in ’n lieflike kasteel gewoon het. Ná die  

gelykopspel sou daar vrede wees. Harmonie. Sou hulle gelukkig  

gewees het vir die res van hulle lewens. Nou sit die een wel in  

sy kasteel. Die ander een is nog alleen, toegesluit in ’n vervalle, 

donker klooster.  

3.Ben : Carla, ons maak almal foute. Die lewe is so. Maar ek het nie  

gedink dat jy dit later so sou sien nie! 

4.Carla: Het jy nie? Dis waaroor ek wil praat. Ek wil eintlik ook vir  

jou sê …. [HUIWER] ek wil eintlik sê … dat ek só jammer is.  

Jammer dat jy seergekry het, jammer dat ek so wreed was om  

alles te vernietig, en jammer dat ek nie eens die menslikheid  

aan die dag gelê het om te verduidelik nie, dat ek sommer net ’n  

soort vermydingstegniek toegepas het, soos ’n lafaard uit die  

danssaal weghardloop het, maar … dit was nie maklik vir my  

nie, Ben. Ek was so jonk gewees. Ek was onkundig en ek was  

paniekerig. Ek was verward. Dit  was alles te veel vir my om te  

hanteer. 

5.Ben : Is dit waaroor jy wou praat? Dat jy jammer is?  

6.Carla: Ja én nee. Daar is ook iets anders wat ek moet vertel.  

7.Ben : Hoekom nou? Na soveel jaar?  

8.Carla: Omdat ek ouer word. Omdat ons die laaste reis nou moet  

aflê na die ewige nag toe, omdat jy alles moet weet. 

 

[BRANDERS. SEEMEEUE KRYS HARD] 
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1.Ben : Die laaste reis? Só wil ek nie daaraan dink nie! 

2.Carla:  Kyk die meeue! Is hulle nie ritmies op die wind nie! So lig, altyd  

so sierlik…’n ander soort dans, met die wind. Omdat ek nie  

meer tyd oor het om …ek het so ’n gevoel in my…ag, ek weet  

nie. Ek dink dis ’n skuldgevoel waarvan ek wil ontslae raak.  

Miskien. Of miskien straf ek myself nog steeds vir dinge wat  

verkeerd gegaan het. 

3.Ben : Carla, ai, asseblief, moenie. Dis nie nodig nie. Daar is niks om te  

vergewe nie! Ons het keuses gemaak en daarvolgens geleef.  

Goed of sleg, dit maak nie saak nie. Mens weet nie altyd vooruit  

wat gaan gebeur nie. Mens weet nie altyd waarom jy ’n ander 

rigting inslaan nie. Mens weet dit dikwels eers later en soms 

weet jy dit ook nooit nie.  

4.Carla: [POUSE. SAGTER, MAAR SAAKLIKE STEMTOON] Ons kon  

gelukkig gewees het.  

5.Ben : Ons wás gelukkig.  

6.Carla: [MET MEER GEVOEL] Ons kón voortgegaan het.  

7.Ben : Jy wou nie. Ek wou.  

8.Carla: Ek weet. Jy sou. En ek wou nie. Dit was nie omdat ek jou nie  

meer liefgehad het nie. Dit was oor die hele kompleksiteit van  

alles.  

9.Ben : Goed, vertel my dan daarvan. Die kompleksiteit. Hoe jy dit  

ervaar het.  

10.Carla: Ek is so jammer.  
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1.Ben : Vertel my. Wat was kompleks? Vir my was alles glashelder. Ek  

  sou skei en ons sou later trou. Jy was die een mens wat ek nie  

wou verloor het nie. En jy het dit ook geweet. 

2.Carla: Toe verloor jy my wel.  

3.Ben:  Omdat jy dit so wou hê. En ek weet, ja…dit was ék wat aan die  

verkeerde kant gesit het. Jy was aan die regte kant. Jy was  

vry…sien, ek het ook skuld daaraan gehad. Al het ek nie toe  

so daaraan gedink nie.  

4.Carla: Ek was nie seker of dinge regtig vir jou verby was nie. Jy het net  

gepraat van jou lewe oormaak. Jy het in metafore en raaisels  

gepraat en ek het dit nie altyd verstaan nie. Jou beste vriend het  

my vertel, een aand. Onthou jy hom? Stefan? Hy het gesê dat  

jy nooit sal skei nie, en dat ek jou heeltemal moet vergeet. Jy  

het ook jou kinders gehad, baie kinders.  

5.Ben : Baie? 

6.Carla: Ja, daar was mos drie en daar was glo nog een op pad. Stefan  

het so gesê. 

7.Ben : Néé, daar was net die twee! [LAG] En nie nog een op pad nie!  

8.Carla: Ek kon sweer Stefan het gesê drie. Maar ek kan ook nie meer  

goed onthou nie. Jy het nie baie oor hulle gepraat nie. 

9.Ben : Niks was oor jou nie, Carla. Die vervreemding was daar, lánk  

  voordat ek jou ontmoet het. En ons was mos reeds by ’n  

prokureur, nog voordat ek jou geken het. En later het alles wel  

deurgegaan.  

10.Carla: Veel later eers, het ek gehoor. 
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1.Ben:  Nie so veel nie. ’n Paar maande. Ek het jou daarna probeer  

kontak. Jy wou nie met my praat nie. Ek het ’n jaar later ook 

probeer, maar toe was jy weg. Jy het net verdwyn.  

2.Carla: Dit was eintlik iets wat jy nie geweet het nie… 

3.Ben : Ek het nie geweet wat Stefan alles kwytgeraak het teenoor jou  

nie. Ek het selfs nie geweet dat hy jou sien nie! 

4.Carla: Nee, jy het nie geweet nie. En ek het hom geglo, weet jy, ek het  

álles geglo wat hy my vertel het van jou. Hy was so … ernstig,  

so bekommerd. Hy het alles in sy vermoë gedoen om my te  

oortuig dit sal nooit werk nie en dat jy nooit so stap sal neem nie  

en dat ek later met die verwyte sal sit as ons voortgaan met die  

verhouding. Ek het baie gehuil, daai aand. Onophoudelik. En toe  

het ek baie wyn gedrink. Hy het die nag daar deurgebring. Ek  

was … kwesbaar. Ek het nie meer omgegee nie. Ons het ... 

5.Ben : Moenie, Carla. Jy hoef nie daaroor te praat nie. Ek weet  

buitendien wat gebeur het.  

6.Carla: Weet? [POUSE] Hy het jou dus vertel, nie waar nie?  

7.Ben : Ja, hy het.  

8.Carla: Sommer so? Uit sy eie?  

9.Ben : Nee, ek het hom gekonfronteer daarmee. Hy het iets gesê wat  

my laat vermoed het, en hy het ánders teenoor my opgetree. Ek 

kan nie onthou wat dit was wat hy gesê het nie. Hy het net iets 

gesê en ek het skielik angstig geword. Dit was die einde van die 

vriendskap.  
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1.Carla: Sien, selfs dít het ek vernietig! Julle jarelange vriendskap. Ek het  

alles uitmekaar geruk met my jeugdige onbesonnenheid.! Tog  

het ek jou liefgehad, meer as enigiets wat ek ooit beleef het.  

Selfs nou, na jare van rondswerf, van ander liefdes, kon ek nooit  

weer daardie gevoel terugvind nie…ek is jammer. Jy moet my 

vergewe, vir die pyn wat ek jou aangedoen het. Kan jy?  

2.Ben : Ek het nie…dit is so lank terug, ek kan die seerkry  

nie meer voel nie. Ja, ek was verpletter, vir ’n lang tyd, maar ag,  

Carla, mens staan mos weer op, jy gaan weer aan en later het  

ek weer iemand ontmoet en daar was iets van jou in haar, en  

daar was ook iets anders, en ons is gelukkig. Jy sien, dinge het  

tog uitgewerk vir ons.  

3.Carla: Vir ons?  

4.Ben : Ek en jy. Dan nie? 

5.Carla: Nie vir my nie. Want daarna was alles stukkend in my lewe.  

Ek het oor en oor probeer, dit was asof die fragmente van ’n  

verbrokkelde bestaan net nie bymekaar kon kom nie. Al het ek  

so hard probeer. Soveel liefdes , soveel verkeerde keuses.  

Nie eens ’n nageslag om …[POUSE]  

6.Ben : Jy moet ophou om jouself te blameer. Of die verlede. Jy het  

gesê daar is iets wat ek moet weet. Wat is dit, Carla?  

7.Carla: Een fout en die res volg. [DRIFTIG] Soos gebreekte skulpe wat  

jy aanmekaar probeer las om darem na iets te lyk, om darem die  

lewe mee te versier. [KORT POUSE] Kyk die meeu. Dáár. Hy  

dink seker ons het kos vir hom. 
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1.Ben : Miskien wil hy maar net geselskap hê. Of dalk wil hy ons  

afluister. 

2.Carla: Was ek maar sommer net ’n meeu.  

3.Ben : Wat dan?  

4.Carla: Dan kan ek wegvlieg. 

5.Ben : Waarheen?  

6.Carla: Net weg. 

7.Ben : Jy kan nie wegvlieg nie, Carla. Jy het jou lewe gehad en dit  

geleef of nie?  

8.Carla: Ja, Ben, ek het. Om te werk is ook ’n vorm van behoud. Van  

ontvlugting. Ek kon musiek maak saam met baie kinders…dit  

was soos om slaaptydstories  te vertel, om ’n sussende klank en  

ritme daaraan te gee. Maar die letsels – dit sal altyd daar wees.  

[SAGTER STEMTOON] Ek sou dit ánders wou gehad het.  

Veral dié één ding… 

9.Ben : [POUSE, VERSIGTIG] Wat sou jy anders wou hê?  

10.Carla: [POUSE. BYNA SAAKLIK] Ek sou ons kind wou behou het.  

11.Ben: [KORT POUSE] Ons kind!? [VERSLAE EN ONTSTELD] Goeie  

genugtig, waarvan praat jy nou? 

12.Carla: Ek praat van ons kind.  

13.Ben: [POUSE] Ons kind? [KORT POUSE. ] Gaan … aan. Ek luister. 

14.Carla: Ek het ’n kind verwag.  

15.Ben: [HUIWERIG. EMOSIONEEL] ’n Kind. Ons kind? 
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1.Carla: Ek het dit drie dae lank reeds geweet voordat ek daardie  

een aand saam met Stefan deurgebring het. Ek het drie dae  

lank met die wete rondgeloop. Jy was weg. Iewers heen vir twee 

weke. Ek was by ’n dokter. En toe kom Stefan by my woonstel 

aan.  

2.Ben  : En toe?  

3.Carla: Ek het toe nie meer omgegee vir alles nie. Ek het  histeries  

gelag en gedrink. Ek het baie gedrink en gedink dit sal die angs  

én die kind sommer laat wegspoel….[POUSE] Ben? Waarheen  

gaan jy? [ROEP ANGSTIG] Hoekom loop jy weg? [POUSE] 

[ROEP] Ben!  Ben! 

4.Ben : [BEWEEG WEG] Ek ….ek wil net ’n rukkie alleen wees…ek is  

  …ek het nie geweet hiervan nie, ek ... 

 

[SEEGELUIDE EN SEEMEEUE KRUISDOOF NA LIED : 
 
maar vanaand  
is vol van skitterskuite 
die gordyne is weggetrek  
van voor die ruite 
en die donker nag kom in  
en die donker nag kom in 
en my kloosters verbrokkel na buite 
 
lank lank gelede  
het n swaard geval 
om die witkopperd  
se dae te tel ..... 
 

 

 KITAAR EN LAASTE VIER REëLS VAN LIED KRUISDOOF MET 

BRANDERS WAT WEER BREEK. DOOF EFFENS. DIE GESPREK TUSSEN 

MAN EN VROU IS SENSITIEF, MAAR NOOIT MELODRAMATIES NIE] 
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1.Ben : [NADER. ONSEKER ] Carla, wat het van die … kind geword? 

2.Carla: [HUIWERIG] Die kind? 

3.Ben  : Ja, ons kind. Jy sê dan… 

4.Carla: Ek  is na iemand toe … wat my gehelp het.  

5.Ben : Na wie toe? 

6.Carla: ’n Vrou van wie ek gehoor het.  

7.Ben  :  ’n  Vrou?  

8.Carla: Ja.  ’n Verpleegster. ’n Aftrede Suster. So-iets. Ek kan nie meer  

onthou nie.  Sy het in ’n klein myndorpie gewoon. Tussen die  

swart steenkoolhope. 

9.Ben : Hemel tog… [POUSE] Hoekom? Hoekom het jy my nooit  

vertel nie?  

10.Carla: Ek kon nie. Dis eers nou dat ek móét.   

11.Ben: Kón nie? Ek was dan tog ook … 

12.Carla: Ek het gedink dat jy my nie sou wou hê nie. Nie op só manier  

nie. 

13.Ben: Nie wou hê nie?! 

14.Carla: Ek het gedink dat dit ’n slegte begin sou wees vir ons.  

15.Ben: En toe verskyn Stefan op die toneel… soos ’n aasvoël.[BITTER] 

16.Carla: En toe was dit ’n verdere terugslag…dit was soos verraad. Ek  

het jou verraai. Alles verraai. En ek het besluit dit moet weg.  

17.Ben: Die kind? 

18.Carla: Alles. Ek wou nie ’n las vir jou wees nie. Ek het besluit om dit te  

laat gaan. Daarna wou ek jou nie weer sien nie. Ek kón nie.  
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1.Ben:  [KORT POUSE] Jy het iets laat gaan wat kosbaar was. Iets  van  

ons, maar ek wil jou nie daarvoor verwyt nie. Ek mag nie, ek  

mag nie. Dit is net …’n verskriklike skok vir my. Ek dink ek 

verstaan hoekom jy bang was. Jy moes so ongoddellik alleen  

daarmee gewees het! En ek was nie dáár nie! Ek was nie… 

2.Carla: Ek het aan jou gedink. Ek het veral aan jou gedink. Dit sou jou  

gedwing het om met my te trou. Dit sou jou familie seergemaak  

het, vriende by jou werk, jou status … alles. Jy weet hoe dit toe  

was daai tyd, so iets was ’n enorme skande. [POUSE.  

WRANG] Iets wat almal eerder wou wegsteek. 

3.Ben : [SAG] Kom, kom hier. Ek wil jou vashou. 

 

 [SEEGELUIDE WAT SPOEL EN TERUGTREK EN KRUISDOOF MET 

SAGTE HARTSEER-KITAARMUSIEK] 

 

4.Carla: [EMOSIONEEL. NABY] Ja, hou my vas. Hou my vas. 

5.Ben : [NABY] Ek hou jou vas. 

6.Carla: Vergewe my. 

7.Ben : Ek vergewe jou, as dit is wat jy wil hoor. 

8.Carla: Dit is …wat ek wil hoor. Dit is. Sodat die pyn tog net kan ophou.  

Die verskriklike verlies van iets wat nooit weer heel kan wees  

nie. [POUSE] Daar was komplikasies later. Ek sou nooit ’n kind  

kon hê nie.  

9.Ben : Ek is …jammer. 
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1.Carla: Ek wens alles wil net ophou om my so te jaag. Dis asof pyn  

later die eintlike drif word waaruit jy leef, wat jou láát leef. Soms     

… soms wil ek net slaap, vir ewig slaap, die nag laat inkom, vir  

altyd… ek is so moeg… 

2.Ben : [POUSE] Dis ook my skuld. Ek was net so verantwoordelik  

daarvoor, vir die hele situasie, maar ek het nie geweet nie,  

anders…ja, dan sou dit ánders gewees het. Daarvan is ek  

seker. Ek sou jou nooit dáárom gelos het nie! 

3.Carla:  Nie?  

4.Ben :  Ek sou bly gewees het, ek sou uitgesien het na die dag om  

ons eie kind te sien en vas te hou…ek sou… 

5.Carla: [DRINGEND, EFFENS OPGEWONDE] Sou jy van hom gehou  

het, en hom liefgehad het? 

6.Ben : Ja, ek sou. [KORT POUSE] Hy sou soos jy gelyk het. 

7.Carla: Hy sou jou swart oë gehad het.  

8.Ben : Sy hare sou roesbruin soos joune gewees het. 

9.Carla: Hy sou  jou hande gehad het. Lang vingers. 

10.Ben: Hy sou op een jaar begin sing het. 

11.Carla: Sy eie liedjies komponeer … wág, wat doen ons nou, los my  

maar… [KLINK MOEG] ons... moenie mekaar so vashou nie. 

Wag, laat ek opstaan. [BEWEEG WEG]  Ek...ek wou maar net  

práát. Ek wou net hê jy moet weet en verstáán hoe dit vir my  

was, my vergewe daarvoor. Dis maar al. 

 

[DOOF MUSIEK EN BRANDERS] 
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1.Ben:  Ek verstaan, ek verstáán Carla! Jy het geen keuse gehad as om  

weg te hardloop van alles nie…miskien om jouself te red, uit die  

hele warboel, die emosies wat begin wipplank ry het, en die 

onsekerheid wat vir jou voorgelê het. 

2.Carla: Ek was jonk. [ABRUP. STEEDS OP ’N AFSTAND] 

3.Ben : Ja, jy was jonk.  

4.Carla: Ek was skaars twintig. Ek het pas begin skoolhou. 

5.Ben : Nee, jy was een en twintig. 

6.Carla: Was ek? 

7.Ben : Ek het vir jou ’n kaartjie geteken met ’n sleutel daarop. Was  

maar ’n simpel tekening. Ek het ’n gedig daarby geskryf, wat  

maar ewe lomp was. 

8.Carla: [KOM NADER] Ek onthou nou. Die kaartjie. En die gedig was  

mooi. Ek was hartseer met die mondigwording, want jy kon dit  

nie met my deel nie. Ek het verjaar en jy was nie daar nie. 

9.Ben : Jy het soveel redes gehad om my te verwerp. Ek moes dit  

geweet het. Trouens, jy het eintlik eerbaar opgetree. 

10.Carla: [KORTAF. VERBAAS  AGGRESSIEF] Eerbaar! Niks is eerbaar  

om ’n kind te vermoor nie! 

11.Ben: Vermoor? Dit was nie moord nie! 

12.Carla: Dit wás! Wat ánders? Dit was iets van ons liefde wat ek  

vernietig het, die uitvloeisel daarvan. [DRIFTIGER] Die  

ganse vleeslike gestalte van wat ons was…’n nuwe lewe…hoe  

kon ek dit doen?!  Ek was tog oud genoeg gewees om na ’n kind  
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om te sien, was ek nie? As my ouma dit gedoen het op 

sewentien…Weet jy dat dit my lewenslank agtervolg het, dat ek  

altyd daarna terugkeer…soos om in ’n dolleeg put te spring,  

weer te soek na water om die dors te les, dat ek iets gedoen het  

wat ek nie regtig wou nie, dat ek soms fantaseer hoe hy sou  

wees, hoe hy lag en speel…. 

 

[BRANDERS DOOF IN (BY “…DAT EK SOMS FANTASEER…”, KIND WAT 

LAG, WAT VERAF ROEP NA SY MA; WOORDJIES FEITLIK 

ONHOORBAAR: IETS SOOS “KOM KYK HIER JULLE….HIER IS BAIE SKULPIES…HIER IS 

’N GROOT VIS…MAMA! KOM KYK GOU!” ENS. 

 

1.Carla: [VERVOLG. MOENIE HIER ONDERBREEK NIE. KIND SE  

WOORDE EN LAG MOET MET DIALOOG VERVLEG ] ….hoe  

sy lewe sou verloop het, dat hy nou al getroud sou gewees met  

sy eie kinders miskien, dat hy ’n suksesvolle loopbaan sou hê,  

gelukkig sou wees, ag, al die goeie dinge wat ’n ma haar kinders  

seker toewens, dat hy ook miskien bly sou wees omdat ek  

hom ’n kans gegee het…ek het hom nooit ’n kans gegee nie,  

Ben! Nooit nie…[BREEK AF. ONTSTELD] …ek het nie die reg  

gehad nie ! Ek het nie die reg gehad nie… 

 

[SEEGELUIDE DOOF. STILTE] 
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1.Carla: [VERVOLG. SAG] Hoekom sê jy niks nie, hoekom is jy nou  

so stil? Ben? 

2.Ben : [POUSE] Ek wens… dat jy my nooit gesê het nie. Want …van  

nou af, van hierdie dag af, van nou af sal ek ook daaroor  

droom. Skielik is daar hierdie kind, MY kind, ’n vreemde soort  

verbintenis, waarvan ek die gesig nie eens ken nie… 

3.Carla: Was dit ook ’n fout gewees? Om jou te sê?  

4.Ben : Om my te sê? Seker nie. 

5.Carla: Ek moes jou vertel het. Want ek wil vry wees hiervan. Ek wil  

nie meer alléén weet nie. [EFFENS MOEG] Ons…dit was ons  

kort stukkie gedeelde bestaan wat die beste was wat ek ooit  

geken het.  

6.Ben : Dit was so, ja. [MOEG] 

7.Carla: Só moet jy dit onthou. 

8.Ben : Hoe moet ek dit onthou?  

9.Carla: Dat dit die beste was. 

10.Ben: Die beste? Ek sal. 

11.Carla: Belowe? 

12.Ben: Ek belowe, want dis waar. Afgryslik waar. [SAG] Dit was die  

beste, Carla.  

13.Carla: En omdat dit die beste was, sal dit my dalk gelukkiger maak. Ek  

voel ligter  – ’n berg is van my af…hoe vreemd…ek voel  

ánders…byna soos….[POUSE] 

14.Ben: Soos wat? 
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1.Carla: Soos toe ek weer jonk was, en ek dans op ‘n partytjie … 

 

 [BRANDERS KRUISDOOF NA SAGTE DANSMUSIEK – UIT DIE LAAT 

SESTIGERJARE] 

 

2.Carla: [VERVOLG] …. en ek dans en ek lag en droom van jou en ek  

  verbeel my dit is jy met wie ek dans en ek weet dat ek jou weer  

sal sien, more miskien, of oormore, of volgende week. Ons sal  

saam weggaan, iewers ontmoet wat niemand van weet nie. En  

ek voel ekstaties oor die vooruitsig en ek onthou hoe koel was  

jou skouers, koel en glad soos vars lakens, ek onthou hoe sag  

was jou mond, en ek dans en ek dans totdat my bene begin lam  

voel… [KORT POUSE] Kyk, die meeu het opgevlieg.  

 

[MUSIEK KRUISDOOF MET GELAG VAN ’N KIND TUSSEN KLANKE VAN 

BRANDERS WAT WEER OORNEEM. HOU SKIELIK OP. STILTE.] 

 

3.Ben : Kom. Kom ons gaan. [BEWEEG WEG] Ek moet terug. 

4.Carla: [MYMER] Ja, jy moet terug. Ek weet jy moet terug. [OORGANG  

NA HAARSELF. MOEG] En alles sal weer word soos dit was.   

5.Ben : Alles sal ook ánders wees as wat dit was. 

6.Carla: Daar is die see soos wat dit was en daar is die see soos ek nou  

daarna kyk. Die see het my altyd vertel dat ek leef en nou wil ek  

die see vertel HY leef ook, sál leef, sonder my…sonder  

ons…sonder enigiets. Dit is so bestem. 
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[BRANDERS. KRUISDOOF MET MOTORFIETS. FIETS SKAKEL AF. 

VINNIGE VOETSTAPPE, EERS OOR GRUIS, DAN PLANKVLOER. ] 

 

1.Jack : [KWAAD] Hier is my bedanking, sersant. Gee dit maar self vir  

die superintendent. Ek kon hom nie kry nie. 

2.Mike : Jou bedanking? Wel, ou maat, dis geen surprise nie. Maar, waar  

gaan jy nou ‘n ander job kry?  

3.Jack : Ek gaan stad toe, Kaap toe. Dis geen probleem nie. My niggie  

woon daar. En daar is baie jobs. 

4.Mike : Ek sien. Wat is nog in dié brief? 

5.Jack : As jy dan moet weet, dis my verslag oor die ondersoek, die  

mislukte ondersoek na die mislukte moord. En my getuienis oor  

hoe ek deur jou onder verdenking geplaas is, hoe jy my plek  

deursoek het. My as verdagte dopgehou het, en dit terwyl jy nog  

nie eens ‘n dooie lyk kon opspoor nie! Hier is my knuppel. 

 

 [GELUID VAN KNUPPEL WAT OP TAFEL NEERGESIT WORD]  

 

6.Jack : [VERVOLG]  En hier is my dienspistool! Vat dit!  

 

[HARDE METAALKLANK VAN PISTOOL OP TAFEL] 

 

7.Mike  : [DREIGEND] Konstabel Jack, daar was perlemoen in jou huis! 

Ondermaat. Ons het nie ‘n saak teen jou gemaak nie. Ons kón,  

en jy wéét dit. 
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1.Jack : Dit worrie my nie die minste nie, want jy weet jy is éwe skuldig.  

Dit was omdat jy daai dooie seevoël aan my verbind het. En die  

voël weer aan die denkbeeldige moordenaar van die Carla-vrou! 

2.Mike : [VAL JACK IN DIE REDE NET VOOR SY LAASTE WOORD] 

 Jack, Jack, wag nou. Dis mos ou koeie daai. Byna ‘n maand  

gelede al. Toe ons die bosse afkap, het die dooie seemeeu daar  

gelê. Hulle het jou vingerafdrukke op die klip gekry. En toe,  

verlede week, is jou huis nog vol perlemoen en krewe wat jy  

seker met jou rubberduck in die slipway gaan vang het. ‘n  

Kreefpermit gee jou vier krewe. Jy het meer as vyftig bevrore  

krewe daar weggesteek in jou freezer! Praat nie eens van die  

perlemoen nie! Die eintlike verbode vrug van die see! 

3.Jack : Jammer dat hulle nie sommer jóú  plek ook omgedop het nie,  

sersant! Wat die meeu betref....daar is baie voëls wat vrek  

op die beach! Ek het nie die voël se bloed daar gaan ronddrup  

nie. Dis mos gek! En hoekom het julle dan nog steeds nie  

forensies gedoen nie? En wat daai vingerafdrukke betref  – jy  

weet dêm goed ek het met die klip in my hande gestaan, voor  

jou eie oë. Het jy dit ooit aan die superintendent vertel? Jy het 

nie. Want jy wéét hy favor my! Ek was ‘n bedreiging vir jou. Ek 

loop nou. Van jou wil ek niks meer weet nie.Tot siens! 

4.Mike : Ja, ou Jack, vat jou Harley en kry jou ry. Jy bly ‘n slapgat wat  

geen pressure kan vat nie! Jy sal nie één maand uithou in die  

groot stad nie. Die hoë crime rate sal jou laat uithak. En die  

forensiese toetse sal nog terugkom en bewys dit was wél ‘n  
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mens se bloed!  Daar was ‘n moord, make no mistake. Ons sal  

daai grotte nog fynkam en die vrou kry. Die ou huilende tante sal  

ons nog na al daai [grotte toe vat ... ]  

1.Jack : [VAL HOM IN DIE REDE] Ek het nie meer tyd vir jou storietjies  

nie, sersant. Tot siens, ek ry nou! Sorg net dat hulle my  

bedanking kry.  

 

[DEUR SLAAN TOE. VOETSTAPPE OOR PLANK, DAN GRUIS. 

MOTORFIETS WAT AAN DIE GANG GESKOP WORD EN WEGDREUN. 

DOOF. STILTE VIR VYF TELLINGS] 

 

2.Ben : Tante? Tante het gehuil. Daar by die rotse.  En toe? Wat het toe  

gebeur?  

3.Tante: Ja, ek het daar gesit. En toe sien ek so ent van my af….ag,  

seker so van hier tot doer by die voordeur…toe sien ek die  

sakdoek. 

4.Ben : Die sakdoek?  

5.Tante: Ja, die sakdoek. Sy het die sakdoek al ’n paar dae lank altyd by  

haar gehad. So in haar hande sit en frommel en opgevou en 

weer platgestryk met die ou vingertjies en weer opgefrommel. Ai  

tog, en daar was ok bietjie bloed op. Sy het nog gesê dis  

sommer ou bloed, niks belangrik nie. ’n Doring of iets. En dit  

was tóé al snaaks vir my. Mens maak mos nie so nie, meneer? 

6.Ben : Ja… seker nie.  



 39 

1.Tante: En sy wou nie eens die sakdoek uitwas nie. Sy het nog gelag 

toe ek haar sê om die ding in die wasgoed te gooi. En gaan stap  

sy, meneer, dan gaan die sakdoekie in die hand tesame. Gaan  

sy winkel toe, gaan die sakdoekie ook tesame. Ek verstaan nie  

hoekom sy nou so ’n kleintjie dood aan dié ou sakdoek gehad 

nie! 

2.Ben : Miskien het dit vir haar iets beteken. Maar wat het toe gebeur?  

Tante het die sakdoek sien lê. 

3.Tante: Ja, die sakdoek het daar gelê, doer eenkant. Met die vlekkies  

nog allietyd daarop. En ek het nie geweet of ek dit moet gaan  

haal of nie. Ek was bang om syntoe oor die rotse te klim. My ou  

bene sou mos ingee, of ek kan dalk gly…was te ná aan die  

sloep se kant. Ek wou ook nie die grot in om die polieste te  

roep nie. En toe, terwyl ek nog so sit, kom die windvlae weer  

op en waai die sakdoek op, óp in die lug in, hóóg op in die lug  

en dit val weer neer, verder af teen ’n laer rots. Toe kom die  

wind weer en suis by my ore verby, en die sakdoek waai op,  

hóóg, en al hoe hoër… 

 

[BRANDERS DOOF IN, MET DIE KRYS VAN ’N ENKELE SEEMEEU] 

 

4.Tante: [VERVOLG]  En dis wat so áárdig was daar.  Daar was ’n  

grote seemeeu. Sommer skielik. En die meeu het oor die rotse  

gevlieg, so op die wind gesweef en die sakdoek uit die wind met  

sy bek gegryp! Ek was skoon stomverbaas. En daar vlieg die  
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meeu, oor die kranse, oor die see, net weg, op in die hemel met  

die sakdoek in sy bek soos ’n wit vlaggie – hy het soos ’n skuitjie  

met ’n wit flentertjie seil gelyk deur die lug. Ek het lank   

daarna gekyk, totdat die voël net ’n klein stippeltjie in die verte  

was…en ek niks meer kon sien nie. Ek wou so graag, ag, dit  

klink seker verspot, ek wou die sakdoekie so graag hê – iets van  

haar wat sy nog vasgehou het voordat sy weggeraak het. En ek  

wou daai  mans die sakdoek gaan wys en dat sy daar iewers  

naby moet wees.  

 

[BRANDERS DOOF] 

 

1.Tante: [VERVOLG] Maar die konstawels het niks gekry nie. Nie ’n  

haartjie nie. Nie ’n lappentjie van haar klere nie. Het net  

altyd gepraat van die bloeddruppels daar iewers tussen die  

duinebossies en die kaalvoetspore. Simpel kinders, nog  

nat agter die ore! Ek het hulle sommer die grot ingejaag sodat  

hulle weer moet loop soek. Ek wou nog vertel van die sakdoek,  

maar hulle sal my mos nooit geglo het nie?  Wie sal ’n ou vrou  

tog glo?!  Nou hoor ek die een poliesman het ook al padgegee.  

Hulle het ok so stry gekry met mekaar, daai twee konstawels.  

Wie sal my glo, vra ek jou?  

2.Ben : [MOEG. AANGEDAAN] Ek glo vir tante. [POUSE] Ek gló….  

Want dit was … dit was … MY sakdoek. 
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[DOOF IN BRANDERS. KITAAR EN LIED KRUISDOOF DAARMEE:  

lank lank gelede  
het n swaard geval 
om die witkopperd  
se dae te tel 
 
lank lank gelede  
het n steenkoolgraf 
swaar diep tonnels  
deur my hart gedraf 
 
maar vanaand  
is vol van skitterskuite ..... 

 

EN DOOF LAASTE VIER ReëLS MET SEEGELUIDE. DOOF TERWYL MAN 

EN VROU WEER BEGIN PRAAT] 

  

1.Ben : Carla, wil jy nog praat? 

2.Carla: Nee.  

3.Ben : Kom dan. Laat ons loop. Die son het gesak. 

4.Carla: Ja, dit word skemer. Dan kom die nag. Sal jy my onthou as ek  

  weg is?  

5.Ben : [NABY] Ek sal. Ek het jou nog nooit heeltemal vergeet nie.  

6.Carla: Dan is dit goed so. 

7.Ben : Kom ons loop dieselfde pad terug. [VERDER] Strand langs.  

8.Carla: Nee, kom ons stap op na die pad toe, daar bo. Daar is ’n  

sandpaadjie hier tussen die duine deur. Dit sal makliker wees.  

9.Ben : Maar jy is kaalvoet.  

10.Carla: Maak mos nie saak nie.  

11.Ben: Dalk is daar duwweltjies.  

12.Carla: Nie in die bospaadjie nie. Vat my hand. 

13.Ben: Kom, ek sal jou teen die duin uittrek. 
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1.Carla: Tot bo?  

2.Ben:  [NADER] Tot bo.  

3.Carla: [SAAKLIKER, MOEG] Ons sal mekaar nie weer sien nie.  

4.Ben : Nie as jy nie wil nie. Ons gaan voort met ons aparte ….lewens. 

5.Carla: Dit sal anders wees.  Altans, vir my sal dit anders wees. 

6.Ben : Vir my ook.  

7.Carla: Maar ek weet net nie hoe dit sal wees.  

8.Ben : Dit sal goed wees.  

9.Carla: Ek sal dalk nou in vrede kan sterf, wanneer dit ook al gebeur. 

10.Ben: Jy sê vreemde dinge. Dis nog lánk voordat enigeen van ons  

sal doodgaan.  

11.Carla: Nie so lank nie. Wag, jy stap te vinnig. [HYG EFFENS NA  

ASEM] Die lewe gaan gou verby. En voor jy weet is jy by die  

einde daarvan. Ek het ’n voorgevoel dat my tyd naby is… 

12.Ben: Aggenee, Carla, jy het minstens nog twintig goeie jare voor jou!  

Mits jy baie oefening doen! 

13.Carla: En my slaaiblare eet. [POUSE]. 

14.Ben: Kom, ons is amper bo. Oppas vir hierdie takke. Nogal ruig  

hierso.  

15.Carla: Jy is nog so fiks…. Eina! Deksels! 

16.Ben:  Wat op aarde? 

17.Carla: ’n Yslike doring, hier in my hand! Eina, sjoe! 

18.Ben: Ek sê dan oppas vir hierdie bos met die dorings! 

19.Carla: Nee, jy ‘t gesê takke, nie dorings nie! Toe stoot ek hierdie  

takke weg, maar dis vol verskriklike groot dorings! Kyk net hier! 
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1.Ben:  Wag, staan stil. Waar is die doring? Nogal ’n ou knewel, hoor.  

Hou stil jou hand, laat ek dit uittrek.  

2.Carla: Eina! 

3.Ben : Daarsy, uit is hy! Alla wêreld, moes seer gewees het. 

4.Carla: Dit bloei. Kyk, die druppels. 

5.Ben : Hier. In my hemp se sak. Nee, wag, my broek se sak, ja.  

Hierso. Vat my sakdoek. Bind dit om. Sal help vir die bloed. 

6.Carla: Dankie.  

7.Ben : Is dit seer? 

8.Carla: Dis nie so erg nie, wat. [LAG EFFENS] Ek sal darem oorleef.  

Daar is die pad nou. 

 

[SEEGELUIDE NOU BAIE VERDER. DOOF NA GESTEUN SOOS HULLE 

KLIM] 

 

9.Ben : A, uiteindelik bo. Hier is spore in die pad. 

10.Carla: Ja,  vissermanne se 4x4’s, of mense wat die reservaat wil  

  besoek. Hier is ’n  groot grot hier anderkant, weet jy? 

11.Ben: Regtig? Waar?  

12.Carla:  Dié kant toe…ek kan jou eendag gaan wys. Hier is baie grotte,  

ek ken hulle almal … Mens moet met laagwater ingaan. Anders  

kan jy vasgekeer word en verdrink. Jammer…[LAG] ons  

sal mekaar mos nie weer sien nie!  So byna vergeet ek. 

13.Ben: Carla, ek wil iets sê. 

14.Carla: Sê. 
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1.Ben:  [SAAKLIKE STEMTOON] Ek het jou liefgehad.  

2.Carla: Ek weet.  

3.Ben : En op ’n manier, nou,  weet ek dat ek jou nog liefhet. Maar  

ek weet ook dat ons mekaar nie weer sal sien nie. Dis die beste  

so.  

4.Carla: Ja, dit is. Ons weet dit albei. Maar sal jy my tog …net so bietjie  

mis? 

5.Ben : Ek sal. En jy? 

6.Carla: Ook. Ons sal die goeie dinge onthou.  

7.Ben : Ons sal al die beste dinge onthou.  

8.Carla: Jy het my vergewe, nie waar nie?  

9.Ben : Daar is niks om te vergewe nie.  

10.Carla: Daar is ook niks om mee oor te begin nie.  

11.Ben: Daar is altyd weer ’n begin. Dit was goed dat jy gepraat het. En  

ons sal onthou. Ons sal begrip hê en verstaan. Ons sal nét met  

’n glimlag terugdink aan alles, met deernis… 

12.Carla: Aan die dae van jeuglike passie. [EFFENS VROLIKER] 

13.Ben: En onbesonne liefde!  

14.Carla: En roekelose dade!  

15.Ben: [ERNSTIG] En dit sal goed wees so. [POUSE] Hier is my kar. 

16.Carla: Gaan ons afskeid neem? 

17.Ben: Ek wil nie áfskeid neem nie.  

18.Carla: Hoekom nie? 

19.Ben: Ek wil jou net groet, Carla. 

 



 45 

[KITAAR BEGIN SAGGIES SPEEL. EERS SONDER DIE WOORDE VAN DIE 

LIED] 

 

1.Carla: Ek sal jou nie weer bel nie. Ek sal jou nooit weer sien nie.  

2.Ben : Ek verstaan.  

3.Carla: Nooit weer nie. Ek belowe dit. Trouens, ek wéét dit.  

[SAAKLIKER] Onteenseglik. Soos hierdie baai. Sy skitterende  

skuite. En die voëls van die see. 

4.Ben : Ons sal onthou. 

5.Carla: Ons sal altyd onthou, tot die einde toe. 

6.Ben : Tot die einde toe.  

 

[DIE LIEDJIE BEGIN WEER . SAG, MAAR HOORBAAR TUSSEN DIE 

GESPREK DEUR,  ASOF DIE WOORDE VAN DIE LIED EN HULLE SINNE 

DEURMEKAAR BEGIN VLEG EN HOU DIT VOL TOT DIE EINDE TOE]: 

...maar vanaand  
is vol van skitterskuite 
die gordyne is weggetrek  
van voor die ruite 
en die donker nag kom in  
en die donker nag kom in 
en my kloosters verbrokkel na buite 
 
as ons woorde  
n kwas loop deur die nag 
op jag na nuwe akkoorde 
deur die bos waar 
verlossing op die sondaars wag 
waar die eenbeenman en sy vrou 
die dag verag 
 
en vanaand  
is vol van visserskuite 
die gordyn is weggebreek 
van voor die ruite 
en die donker nag kom in 
en die donker nag kom in 
en my kloosters verbrokkel na buite 
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en die donker nag kom in  
en die donker nag kom in 
en my kloosters verbrokkel na buite 
 

1.Carla:  O, jou sakdoek! Hierso. Amper vergeet ek! 

2.Ben : Hou dit maar. 

3.Carla: [KORT POUSE] Daar is bloed op. 

4.Ben : Hou dit. Gooi dit maar weg.  

5.Carla: [POUSE] Ek sal eerste gaan. [KLINK HAASTIG] Ek bly nie ver  

nie.  Tweede straatjie…regs… 

6.Ben : [KORT POUSE] Carla? Moet ek jou…soen? 

7.Carla: Nee. 

8.Ben:  Net eenkeer? 

9. Carla: Nee, ek wil jou nie groet nie, op geen manier nie.  

10.Ben: Hoekom nie? 

11.Carla: Ek wil net stap, [BEWEEG WEG] liewer net terugloop… 

12.Ben: Jy móét my groet!  

13.Carla: Nee! 

14.Ben: Kom! Kom ons skud ten minste die hand.  

15.Carla: [NOG VERDER WEG] Nee, liewer nie!  

 
[SEEMEEUE KRYS VERDER WEG. DIE LIEDJIE BEGIN EFFENS HARDER  
 
WORD BY:  
 
 ….en vanaand  

is vol van visserskuite ...] 
 
 

16.Ben: [ROEP] Kom groet my! Asseblief… 

17.Carla: [KORT POUSE. VER] Nee, ek gaan nou… 

18.Ben: [ROEP] Tot siens dan…! 
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1.Carla: Tot siens, Ben! 

2.Ben : [POUSE. SAGTER, OORGANG NA HOMSELF, NET  

VOORDAT ’N VOLGENDE REëL UIT DIE LIED BEGIN] 

Tot siens… Carla. 

 

[LIEDJIE NOU HARDER: 

die gordyn is weggebreek 
van voor die ruite  
 
en die donker nag kom in 
en my kloosters verbrokkel na buite 
 
en die donker nag kom in  
en die donker nag kom in 
en my kloosters verbrokkel na buite... 
 

LAASTE STROFE SAGTER  EN DOOF] 

 

Einde 

 

 

  



 48 

die liriek met akkoorde vir kitaar:  

slaaptydstorie 
 

 
VERS 1 

 
B5th/7th 
lank lank gelede  

 

            A 
in my bantamland 

 

 G 
het die koning geval  

 
  A 
en die hekse gebrand 

 

 
VERS 2 

 
B5th/7th 
lank lank gelede  

 

 A 
het die son vergaan 

 

        G  
die see het verdamp  

 
  A 
tot stof op die maan 

 

 
VERS 3 

 
B5th/7th 
onverklaarbaar  

 

             G 
het die wind verdwyn 

 

        A 
en grysklip kloosters  

 
     D 
het uit die grond verskyn 
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REFREIN 

 
         F 
maar vanaand  

 
G             AM 
is vol van skitterskuite 

 

F   G 
die gordyne is weggetrek  

 
            AM 
van voor die ruite 

 

  DM 
en die donker nag kom in  

 

  AM 
en die donker nag kom in 

 
 G   AM 
en my kloosters verbrokkel na buite 

 

 
VERS 4 

 
lank lank gelede  

het ‘n swaard geval 

om die witkopperd  

se dae te tel 
 

VERS 5 

 
lank lank gelede  

het n steenkoolgraf 

swaar diep tonnels  

deur my hart gedraf 

 

 

REFREIN 

 
maar vannaand  

is vol van skitterskuite 

die gordyne is weggetrek  

van voor die ruite 

en die donker nag kom in  

en die donker nag kom in 

en my kloosters verbrokkel na buite 
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CODA 
 

E 
as ons woorde  

 

G   D 
n kwas loop deur die nag 

 
E G        D 
op jag na nuwe akkoorde 

 

E 
deur die bos waar 

 
G       D 
verlossing op die sondaars wag 

 
        G     
waar die eenbeenman en sy vrou 

 

 D 
die dag verag 

 
 

REFREIN 

 
en vanaand 

is vol van visserskuite 

die gordyn is weggebreek 

van voor die ruite 

en die donker nag kom in 

en die donker nag kom in 

en my kloosters verbrokkel na buite 

 

en die donker nag kom in  

en die donker nag kom in 

en my kloosters verbrokkel na buite 

 
[einde] 


