
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
SOFIA WORD WAKKER 
 
Deur Johann Schutte 
 

 1



INHOUD      BLADSY 
 

1. Karakters     3     
2. Enkele aantekeninge    4 
3. Bedryf 1 Toneel1    6 
4. Bedryf 1 Toneel 2    8 
5. Bedryf 1 Toneel 3    12 
6. Bedryf 2 Toneel 1    18 
7. Bedryf 2 Toneel 2    22 
8. Bedryf 2 Toneel 3    29 
9. Bedryf 3 Toneel 1    31 
10.  Bedryf 3 Toneel 2    35 

 2



11. KARAKTERS  
 
Sofia: ‘n Prostituut en dwelmverslaafde. Alhoewel haar regte naam, Sofia is, verkies 
sy  die naam, Maria om mense om die bos te lei. Voor potensiële kliënte sit sy haar 
soet dogtertjie/ verleidster masker op. Sy weet goed dat mans wat prostitute besoek ‘n 
onskuldige meisie, en ‘n slet soek. Sy adverteer beide, en hou eers die een dan die 
ander voor terwyl sy die mans deursoek om te kyk aan watter aas hulle sal byt. Sy is 
ver heen in haar dwelm verslawing en sal enigiets doen om geld in die hande te kry 
vir nog dwelms. Haar soet dogtertjie/ verleidster masker is ‘n skrille kontras met die 
ware “sy”, wat ‘n bondel pyn en woede, selfs raserny is en waaroor sy geen beheer het 
as dit eers uitborrel nie. Hierdie teenstrydigheid in haar karakter bring haar gedurig in 
konflik met, Rasta. Sy sukkel om ‘n gepaste masker te kry om aan Woordman voor te 
hou, en dit is eers aan die einde, wanneer sy vrede gemaak het met wie sy regtig is dat 
sy haarself voor hom kan wees. Sy verteenwoordig die “siel”. 
 
Woordman (WDM): ‘n Jong digter. Woordman is sy skuilnaam en ons vind nooit uit 
wat sy regte naam is nie. Om Sofia van die strate af te kry word ‘n alles oorheersende 
begeerte. Hy verteenwoordig die “logos, hoër self of ware minnaar in die kosmiese 
huwelik”.  
 
Rasta: ‘n Dwelm handelaar. Soos enige dwelm handelaar is hy doodbang om alleen 
te wees, en dat mense geen respek vir hom sal hê nie. Hy is obsessief oor beheer. Hy 
voel net waardig genoeg om op hierdie planeet te wees as mense voor hom kruip. As 
hy mense nie kan beheer nie, probeer hy hulle bekoor of selfs koop, as dit moet. As hy 
nie sy sin kry nie of voel hy is nie in beheer van ander mense nie, kom sy ware 
karakter na vore. Hy gee om oor aan woede buie en tree op soos ‘n gewonde buffel. 
Hy verteenwoordig die “valse beminde, trickster, laer self of bose wêreld wat die siel 
gevange hou”. 
 
Candy: ‘n Prostituut wat haar lot in die lewe aanvaar het. Sy het ‘n kind by Rasta en 
probeer net om die beste te maak van haar omstandighede. Sy voel vaagweg aan dat 
Sofia se rebelsheid iets waardevols verteenwoordig, maar sy het haar kind en haarself 
om aan te dink.  
 
Robocop: ‘n Tipiese polisieman.  
 
‘n Baba. 
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Enkele aantekeninge 
 
Allegorie van die siel: Die storie is losweg gegrond op die allegorie van die siel 
binne die Sofiaanse tradisie van die gnostiese skool van die Christendom. Die 
allegorie vertel die verhaal van Maria Magdalena wat die reis van die siel 
verteenwoordig. Die volgende is geneem uit: “Living gnosis: a practical guide to 
gnostic Christianity”, deur Tau Malachi (2005).  
 
“Maria kom uit ‘n gegoede familie, en soos die gebruik was in daardie dae, word sy as 
bruid belowe aan ‘n ryk man in Babel. Oppad na Babel word haar karavaan 
oorrompel deur booswigte, en almal behalwe Maria word om die lewe gebring. As 
gevolg van haar skoonheid word haar lewe gespaar, maar sy word in Babel as 
prostituut verkoop. Sy gebruik haar skoonheid en intelligensie om byval te vind by al 
die vernaamste mans in Babel. Mettertyd word sy self ryk en invloedryk en koop 
uiteindelik haar vryheid. Tog pla haar verlede haar so, dat sy nie kan ontsnap uit haar 
omstandighede nie. Op n dag kom ‘n heilige man na haar en vertel sê aan haar dat sy 
moet teruggaan na haar geboorteland. By die poorte van Jerusalem, hoor sy die 
Meester preek. Sy word betower deur sy boodskap, en staan nader om meer te hoor. 
Hulle oë ontmoet en hulle raak dadelik verlief op mekaar. Die Meester doop haar en 
dryf die bose uit haar uit. Hy sê aan haar dat sy die bruid is, waarop sy skaam en 
bedroef antwoord dat sy nie waardig is nie en dat Hy haar nie ken nie, en daarom nie 
weet watse lewe sy gelei het nie. Hy verseker haar dat sy deur die doop haar ou lewe 
afgelê het en derhalwe vlekkeloos is, net soos Hy. Drie dae later trou hulle”. 
 
Dit is belangrik om te besef dat hierdie verhaal nie handel oor die geskiedkundige 
Maria nie. Die verhaal is aangepas om die verhaal van Sofia, die godin van wysheid te 
vertel. Maria verteenwoordig die siel, wat van God af kom. Die siel word in hierdie 
wêreld gebore, en vergeet mettertyd dat dit eintlik goddelik is. Hoe langer die siel in 
hierdie wêreld vertoef hoe meer word dit deel daarvan. Die siel word dus ‘n prostituut 
van hierdie wêreld. Wanneer die siel die “ware boodskap hoor”, naamlik dat dit 
onlosmaaklik deel is van God, en dat verknogtheid aan hierdie wêreld die oorsaak is 
van pyn en dood, word die siel bevry, en gaan in ‘n mistiese/ kosmiese huwelik met 
die logos, die woord wat vry maak.  
 
Dit is belangrik om iets te verstaan van die sosio-politieke konteks van daardie tyd. 
Die Joodse koninklikes sowel as die Sanhedrin, die Joodse godsdienstige leiers het 
hulle by Rome geskaar vir veiligheid en materiële voordeel. Die gewone Jode was 
uitgelewer aan die Romeine wat hulle vir enige oortreding gekruisig het. In hulle 
desperaatheid en leierloosheid het hulle godsdienstige splinter groepe begin stig. Een 
hiervan was “Die Weg” waarvan Jesus die leier was. Die Jode was desperaat vir iets 
om in te glo, wat hulle kon bevry van die Romeinse juk. 
 
Dit was ook algemeen geglo in daardie tyd dat slegs spesiale mense sou hemel toe 
gaan; konings en geestelike leiers was natuurlik die aangewese hiervoor. Gewone 
mense, en veral vrouens het geen aandeel gehad aan die “koninkryk van God nie”. Dit 
is dan geen toeval dat veral vrouens aangetrokke gevoel het tot die leer van Jesus, wat 
verkondig het dat almal deel het aan God, want almal kom van God af. Dit is net dat 
jy moet “wakker word” en dit besef. Die ou “sondige” lewe moet dus afgeskud word, 
en die ware, goddelike “self” sal dan vir ewig voortleef.  
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Om die reis van die siel op hierdie aarde deur storie, allegorie en mitologie uit te 
beeld word verstaanbaar as ons dit sien in die lig van die agtergrond waarteen dit 
geskep is. 
 
Irigaray: Die allegorie en die transformasie van die siel leen dit ook vir die 
feministiese teorieë van die Franse feminis, Irigaray. Sy was ‘n radikale feminis wat 
in haar fenomenale werk, “Ventriloquism” aanvoer dat vrou nie meer bestaan nie. Die 
vrou is deur eeue van patriargale dominansie gereduseer tot ‘n leë dop. Trouens die 
moderne vrou is niks meer nie as ‘n buikspreker pop wat op die man se skoot sit en 
alles sê wat hy wil hoor. Spottend sê sy dat die ideale vrou dus ‘n prostituut is. Sy stel 
voor ‘n aggressiewe en radikale skep van ‘n eie ruimte waarbinne die “ware” vrou 
weer tot uiting kan kom.  
 
Aan die begin van die drama snou Sofia, ‘n vrou, vir Rasta, ‘n man die volgende toe: 
“Jou poes”! dit wil voorkom of die buikspreker pop die man/ wêreld se taal teen hom 
inspan. Sy het nog nie haar eie ruimte geskep nie, en gebruik sy taal teen hom. Dit is 
‘n makabere wakkerword van ‘n “pop”. Die hele verhaal gaan verder oor haar 
“wakker word”, haar eie spasie skep. Aan die einde van die drama trek sy haar kop 
weg as Woordman haar wil soen. Hierdeur bevestig sy haar vryheid en individualiteit. 
Die drama gaan verby die godsdienstige en feministiese, en word die allegorie van 
een en elkeen se “wakker” word en die skep van ‘n eie ruimte binne ‘n wêreld/ Suid- 
Afrika wat van ons prostitute en buikspreker poppe gemaak het. 
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    BEDRYF 1 
    TONEEL 1 
 
[ Laat in die nag buite Rasta se hool in Sunnyside. ŉ Meisie kom dronk 
die trappe op. Sy hou haar maag vas asof sy maagkrampe het. Sy klop 
aan die deur, eers sag, en wag. As niemand oopmaak nie, klop sy weer, 
harder dié keer. Weer wag sy. Dan hamer sy met haar plathand teen 
die deur.]   

 
SOFIA: [roep in ‘n gedempte stem] Rasta! [Wag] Rasta! Dis ek, Maria. [Wag. 

Dan roep sy harder] Rasta, maak oop, man! [Baie hard] Rasta! [ Sy 
druk haar oor teen die deur en luister. Dan begin sy die deur moker en 
skop] Rasta! Hou op met jou kak en maak oop die deur! 

 
[ Daar is ‘n gevroetel van sleutels in die deur en dit word op ‘n skrefie 
oopgemaak. Candy se gesig verskyn ] 

 
SOFIA: Candy, vir wat laat jy my so staan en skree? Maak oop.  
 
CANDY:  [hou die deur op ‘n skrefie] het jy die geld? 
 
SOFIA:   Ja, man. Laat my nou inkom. 
 
CANDY:   Wys my. 
 
SOFIA:   Ag, speel jy jou Robocop? Maak oop. 
 
CANDY:   Jy weet wat Rasta gesê het. Wys my. 
 
SOFIA:    [vroetel in haar sak vir geld. Sy hou ‘n opgefrommelde bondel note in 

die lug   op]  Hier. Sien jy nou. Maak nou oop die deur. 
 
CANDY:  [hou haar hand uit] Gee. 
 
SOFIA:    [druk die geld in Candy se hand] Ok. Ek is ‘n bietjie short, maar net 

tien rand. 
 

CANDY: [skud haar kop en hou die geld vir Sofia] Nee. Jy weet wat 
Rasta gesê het. [As  Sofia dit nie vat nie, laat sy dit eenvoudig val en 
probeer die deur toemaak. Sofia druk vinnig haar voet in die deur en 
probeer dit oopstoot. Die twee worstel aan weerskante van die deur.] 

 
SOFIA:    Ag laat my net inkom, man. Laat ek net met rasta praat. 
 
CANDY:   Ek kan nie. Jy weet wat hy gesê het. Dis jou eie skuld. 
 
SOFIA: [roep verby Candy] Rasta! Rasta! [‘n Baba begin huil. ‘n lig gaan aan              

binne die hool] 
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CANDY:  Nou gaan jy kak. Hoekom loop jy nie net nie? 
 
SOFIA:   Waarnatoe moet ek gaan? Ek het nêrens om heen te gaan nie. 
 

[Rasta se kop verskyn in die deur] 
 
 
RASTA:  Vir wat skree jy so? Is jy mal? 
 
SOFIA: [daar is iets nederig in haar stem of miskien is dit net vrees] Rasta 

asseblief kan ek inkom. 
 
RASTA:  Het jy die geld?  
 
SOFIA: [voel eers in haar sakke, en onthou dan. Sy kruip rond om die geld op 

te tel] Ek, ek short tien rand, maar ek sal nog kry. Ek belowe ek sal 
alles wat ek jou skuld more terug gee. More sal ek genoeg maak om 
alles vir jou terug te gee. Ek belowe. 

 
RASTA: [vat die geld en tel dit] Wat is dit dié? 
 
SOFIA: Asseblief, Rasta. Ek sal more die res kry. 
 
RASTA:  Nou kom dan more terug. [hy begin die deur toemaak, maar sy druk 

weer haar voet in die deur] 
 
SOFIA: Rasta, maak my net een. Asseblief. Ek het ‘n kak aand gehad. 

Asseblief, man. Ek smeek jou. 
 
RASTA: Fôkkof hiersô. As jy die gattas hiernatoe bring, bliksem ek jou. [hy 

stamp haar weg en maak die deur toe] 
 
SOFIA: Rasta! [wag] Rasta! [sy begin besete aan die deur skop en slaan] Maak 

oop! Ek betaal ook huur! Rasta! Nou gee my geld terug! Jou poes! 
 

[die deur gaan oop en Rasta storm uit. Hy klap haar twee keer hard 
deur die gesig. Sy hou haar kop toe. As hy wegdraai storm sy hom en 
begin hom toetakel. As hy omdraai spoeg sy hom. Hy slaan haar so 
hard met die vuis dat sy agteroor val. Dan begin hy haar skop. Hy hou 
aan skop en trap tot Candy hom weg trek. Sofia lê in ‘n bondeltjie 
opgekrul en maak onaardse bulk geluide.]  

 
 
CANDY: [hou Rasta vas. As sy sukkel om hom in toom te hou begin sy hom oral 

soen] Kom, baby. Kom in. Los haar. Sy’s net gesuip. Kom in. Netnou 
kom die gattas. 

 
[Rasta begin wegstap, maar swaai skielik om. Voor hy haar weer kan 
skop, gooi Candy haarself om sy nek en probeer hom wild soen. Sy kry 
‘n dwarsklap en gaan sit onmiddellik op haar hurke en hou haar kop 
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toe. Rasta storm by die woonstel in. Ons hoor ‘n harde skop. Vir ‘n 
oomblik is dit stil dan skree die baba histeries. Rasta kom uitgestorm, 
besig om ‘n leerbaadjie aan te trek. Hy verdwyn by die trappe af. Die 
vrouens waag dit nie om te beweeg voor hy nie heeltemal weg is nie. 
Dan vlieg Candy op en hardloop na haar baba toe. Sofia lê steeds in ‘n 
patetiese bondeltjie] 

 
 
CANDY: [op met baba. Sy probeer Sofia oplig, maar sy bulk van die pyn en krul 

weer op in ‘n bondeltjie] Sien jy nou! Wanneer gaan jy leer, Maria? 
[sy gaan sit langs Sofia met die baba] 

 
        [ligte] 
 
   ---------------------------------------------------------------------------------- 

 
 
 

Bedryf 1 
       Toneel 2 
 

[Rasta se hool. Sofia lê en slaap op die matras. Candy maak hier en 
daar aan die kant met die baba ongemaklik op haar heup.] 

 
CANDY: Maria. [geen reaksie] Maria, word wakker. [geen reaksie] As Rasta 

hier inkom en jy lê nog en slaap, gaan hy jou weer moer. [Sofia druk 
haar kop toe onder die kussing] Jy weet, ek dink julle geniet julle siek 
speletjie. Hou jy daarvan as hy jou so slaan? [Candy trek die 
kussingAweg van Sofia se gesig. Sodra Sofia die hand naby haar gesig 
voel, klap sy dit beangs weg] Kyk net hoe lyk jy. Hy’t jou lelik geslaan 
dié keer. Jy moet leer om nie kak te soek met hom as hy so is nie. Toe, 
maak klaar en kom hier uit voor hy terugkom. 

 
 [Sofia staan swaar op. Haar gesig is pimpel en pers geslaan. Sy hou 

haar ribbes vas en hink na die badkamer. Krane word oopgedraai. 
Rasta op] 

 
RASTA: [opgewek. Soen Candy en die baba]  Goeie more, julle pragtige goed. 
 
CANDY: Koffie?  
 
RASTA: [vat die baba by haar] Ag dankie, skat. [hy koo-chi-koo die baba soos 

‘n trotse pa] 
 
CANDY: Waar was jy? 
 
RASTA: Stock gaan koop. 
 
CANDY: Het jy genoeg geld gehad? 
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RASTA: Ek het vir eers ‘n half moon gevat. Ek sal net geen krediet kan gee nie. 
 
CANDY: [gee sy koffie vir hom en ‘n piksoen] That’s cutting it a bit fine, is dit 

nie. Wat van jou gereëlde kliënte? 
 
RASTA: Nee, Maria wil mos nie gaan werk nie. En ons moet hierdie week nog 

huur betaal ook. Vandag beter daar geld inkom. [hy klop teen die 
badkamerdeur] Maria? 

 
CANDY: Hoor hier, Rasta.... 
 
 [Sofia maak die deur oop. Sy kom skuifel-skuifel uit, en gaan kop-

onderstebo voor hom staan. Candy vat die baba by Rasta] 
 
RASTA: [fluit] ai jai jai! Kyk net daai shiner. [sy draai haar kop weg] Nee, ou 

girl, jy kan net jouself blameer. [Hy lig haar hemp op en besigtig sy 
handewerk op haar ribbes] Nommer een, het jy my stock gesteel. 
Nommer twee, het ek vir jou gesê jy sit nie weer jou voete hier voor jy 
nie elke pennie terug betaal het nie. En drie, het jy ‘n moerse geraas 
hier kom maak. Wat as die gattas hiernatoe gekom het? So, wat moes 
ek doen? Hmmm? Sê my, watter keuse het ek gehad?  

 
[hy soen haar opgeswelde oog. Weer draai sy haar kop weg. Rasta sit 
sy arms teer om haar en soen haar liggies in haar gesig en nek. Sy laat 
dit toe, maar trek weer haar kop weg as hy haar op die mond wil soen. 
Hy probeer ‘n paar keer, dan gee sy in en soen hom terug] 

 
RASTA: [klop haar op die boud] Toe, alles is vergewe. Gaan maak jou mooi en 

gaan werk. 
 
SOFIA: Rasta, hoe wil jy hê ek moet gaan werk as my gesig só lyk?  
 
 [hy sit sy arms om haar skouers en sy krimp ineen] 
 
RASTA: [gooi sy hande in die lug] Ek verstaan nie, wil jy hê ek moet jou moer? 

[hy kyk vraend na Candy] Maria, my meisie, ek probeer ‘n huis vir ons 
skep. ‘n Veilige plek vir ons almal. Vir jou, vir Candy, vir die baba, vir 
ons almal. Al wat ek vra is dat ons almal moet saamwerk om dit 
moontlik te maak. Is dit te veel gevra? Weet jy hoe worry ek oor ons 
almal? Weet jy? Vra vir Candy. Ek kners op my tande in my slaap van 
worry. Vra vir Candy. En al wat ek vir jou vra is dat jy net ‘n bietjie 
make-up sal aansit en vir ‘n rukkie uitgaan om te gaan werk, sodat ons 
almal gelukkig kan saambly. 

 
SOFIA: Rasta, ek kan nie eers loop nie.  
 
RASTA: Nou hoe het jy tot by die badkamer gekom? Ek sal jou sê wat jou 

probleem is. Jy is selfsugtig. Jy dink net aan jouself. Dit maak nie saak 
of die res van ons vergaan nie, solank Maria net kan kry wat sy wil hê. 
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CANDY: Ek sal gaan. 
 
RASTA: En wie moet na die baba kyk? Ek? 
 
CANDY: Rasta, sy kan nie so gaan werk nie. Laat ek gaan. 
RASTA: Jy sal nie gaan nie. Sy sal gaan. Sy gaan werk in die dag, en jy gaan 

werk in die aand. Dis hoe dit werk.  
 
CANDY: Ag, dit hoef ook nie altyd so te werk nie.  
 
RASTA: Ja, dit hoef. 
 
SOFIA: Hoekom? 
 
RASTA: Omdat ek so sê. Daar sal vandag geld inkom in hierdie huis. Verstaan 

ons mekaar? Ek gaan nie op straat sit nie. 
 
CANDY: Man, jy sal nie met jou gat op straat sit nie. Maria kan net nie loop nie. 

Sy moet hospitaal toe gaan. Laat ek nou net vandag gaan werk. More is 
alles weer terug na normaal. 

 
RASTA: [Begin sy humeur verloor] Ek het gesê ek gaan nie na hierdie baba kyk 

nie. Ek het my eie goed om te doen. Maria moet my nou nie die 
bliksem in maak nie. Gaan maak klaar.  

 
 [Sofia begin skuifel-skuifel na die badkamer beweeg] 
 
RASTA: Jy sit aan, Maria! Moenie dat ek my humeur verloor met jou nie. 
 
SOFIA: [in ‘n huil stemmetjie] Ek kan nie. 
 
RASTA: Moet ek jou wys jy sit aan? 
 
CANDY: Rasta!  
 
 [hy stap oor na die middel van die vloer, druk sy hand voor by sy broek 

in en vroetel na aan iets. Hy kom te voorskyn met iets wat in ‘n 
plastieksakkie toegedraai is – die half moon] 

 
RASTA: [aan Sofia] Kom hier. [sy bly staan] Ek sê: kom hier. [sy bly staan] 

Maria, kom hier. 
 
CANDY: Moet nou nie weer met ‘n ding begin nie, Rasta.  
 
RASTA: [aan Candy] Bring die lemmetjie. 
 
CANDY: Dis in die badkamer se kassie. 
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RASTA: Ek het nie gevra waar dit is nie. Ek het gesê bring dit hier. Is jy dom of 
doof, jou fokken vigs-koek? 

 
CANDY: Moenie weer daarmee begin nie.  
 
RASTA: [aan Candy] gaan haal die lemmetjie jou fokken vigs deurdrenkte 

koek. 
 
CANDY: Gaan haal dit self, man. 
 
 [almal staan net waar hulle staan en gluur mekaar aan. Rasta gaan 

krap onder die bed en kom te voorskyn met ‘n rockpyp en ‘n CD-kassie. 
Hy haal ‘n mes uit sy kous, gaan sit, haal die half moon uit die sakkie 
en sny ‘n groot stuk af] 

 
RASTA: [hou die rock vir Sofia] Toe, die klip is so groot soos vyf rocks. Dis 

joune. Kom sit en rook. [Sofia beweeg nie. Hy sit die rock, die pyp en 
‘n lighter op die CD-kassie en staan terug] Alles net vir jou. 

 
 [Sofia probeer beweeg, maar gryp haar sy vas] 
 
CANDY: Sy kan nie. Jy’t haar ribbes afgeskop. Los haar, Rasta. Sy’t seer. 
 
RASTA:  Hou jou bek! Hierdie rock is vir jou, Maria. Al wat jy hoef te doen, is 

om dit te kom haal. 
 
CANDY: Moenie, Maria. Moenie vir hom daardie satisfaksie gee nie. Wys hom 

tog net eenkeer jy is nie sy slaaf nie.  
 
RASTA: As ek hierdie rock wegvat, verval die aanbod. 
 
 [niemand beweeg nie] 
 
RASTA; Nou goed. [hy buk af en begin alles weer optel] Dit is die laaste keer 

dat ek jou iets verniet gee. [Sofia begin nader hink. Sy vou omtrent 
dubbel van die pyn, maar sy hou aan] Daar’s hy. Mooi so, my bokkie. 
Come to daddy. [hy pak alles weer voor voor haar uit] 

 
CANDY: [bly langs Sofia] Hy wil net wys hy besit jou. Moet dit nie doen nie. 

Stuur hom in sy moer.  
 
 
 [Sofia bly nader skuifel. Rasta wink triomfanklik] 
 
CANDY: [sis in Sofia se ore] Jy weet, Maria, jy’s ‘n uitgeknipte hoer, want jy 

dink soos ‘n hoer. Jy het vergeet wie jy regtig is. En dit is wanneer ‘n 
meisie soos jy doodgaan; as jy vergeet wie jy werklik is, en jy net kan 
onthou wat hulle van jou sê. Moenie dat dealers vir jou sê wie jy is nie! 

 
 [Sofia skuifel tot by Rasta en gaan sit met groot moeite] 
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CANDY: Jy het een van daai poppe geword wat op mans se skote sit en alles sê 

en doen wat hulle wil hê jy moet sê en doen, Maria. 
 
 
 
 

[Rasta lag en klap op sy been. Hy brand die rock vir haar in en hou die 
aansteker vir haar as sy trek. Sodra sy die rook uitblaas spring hy op 
en klap haar in die verbyloop teen die kop] 

 
RASTA: Nou toe, as jy tot hier kan loop, kan jy tot op die straathoek loop. Maak

 klaar en gaan verkoop jou doos. O ja, en ek sit vyf rocks by die bedrag 
wat jy my reeds skuld. 

 
SOFIA: Maar jy het gesê dis verniet! 
 
RASTA: Wat kan ek sê, ons het altwee gelieg. Sit nou make-up aan daai 

opgefokte gesig, en gaan werk. 
 
CANDY; [maak ‘n buikspreker na] Jy’s net ‘n druggie en ‘n doos. Ja – ja, ek is. 

Jippie! Jy’s op jou laaste, ou girl. Daar is niks van jou oor nie, net ‘n 
leë dop met ‘n poes vir mans om te naai en te skop. 

 
RASTA: Hey, jy met die poes! Ek praat nie weer nie. 
 
 
       [ligte] 
 
      ----------------------------- 
 
      Bedryf 1 
      Toneel 3 
 
 

[Rasta se hool. Sofia se gesig lyk beter. Sy sit op die vloer en maak 
“scratches”, en “spot” soos verslaafdes maak as die dwels opgeraak 
het en hulle “hang”. Rasta lê op die matras en blaai deur ‘n koerant. 
Candy lê langs hom en speel met die baba] 

 
 
SOFIA: Rasta, maak my ‘n kleintjie, toe.  
 
RASTA: [in ‘n eentonige stem, sonder om op tekyk van die koerant] Nee. 
 
SOFIA: Ag toe. Net ‘n klein baba enetjie. 
 
RASTA: Nee. 
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SOFIA: Net iets om by my scratches te sit, toe. 
 
CANDY: Nee. 
 
SOFIA: Ok, kyk net of jy crumbs het. Ek wil net een ordentlike hit maak, man. 
 
RASTA; Nee. 
SOFIA: Goed, hoor hier, ek sal........ 
 
RASTA: Nee. 
 
SOFIA: Luister nou net. Ek sal....... 
 
RASTA: Nee. 
 

[Sofia kruip verleidelik hande-viervoet na hom toe, en begin oor sy 
broek vryf] 

 
SOFIA: Ek weet wat gaan werk. Ek blow jou terwyl jy koerant lees. Jy hou nog 

altyd daarvan. 
 
RASTA: Nee dankie. Nie vandag nie.  
 
SOFIA: Ag toe. Ek belowe ek sal nie weer vra nie. 
 
RASTA: Nee. 
 
SOFIA: Moet ek helder oordag daar voor die gattas rond paradeer in ‘n mini? 
 
RASTA + CANDY: Ja. 
 
 [Sofia sit vir ‘n ruk met haar kop in haar hande. Sug dan hard en staan 

op] 
 
SOFIA: Daar is ook fôkkol liefde in hierdie wêreld. Goed. Dan gaan paradeer 

ek maar in ‘n mini voor die cops rond. As hulle my weer verkrag, dan 
verkrag hulle my maar weer. Who gives a shit.  

  
 [sy kyk hoopvol na Rasta, maar hulle ignoreer haar. Sy gaan sit voor 

die spieël om make-up aan te sit. Daar is ‘n klop aan die deur. Sofia se 
gesig helder op. Sy klap hande soos ‘n dogtertjie en stoot haar borste 
reg. Sy hou haar hande onder haar ken en hang haar tong uit soos ‘n 
klein hondjie] 

 
CANDY: [Terwyl sy die deur oopmaak] Kyk nou net vir Pavlov se poedel. 
 
SOFIA: [knik haar honde-koppie opgewonde] Poedelkaal! Poedelkaal! 
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 [Woordman (Wdm) op. Hy haal ‘n rol note uit sy sak wat hy vir Candy 
gee. Sy tel dit en gee dit met ‘n kopknik vir Rasta, wat dit weer tel, en 
dan voor by sy broek indruk. Candy af, en kom na ‘n ruk terug met 
goed soos ‘n selfoon, ‘n dvd-speler, en ‘n paar reën stewels, wat sy by 
Wdm neersit. As sy die stewels neersit skud sy haar kop. Sofia kom 
staan langs Wdm] 

 
SOFIA: En wanneer laas was jy op ‘n date? 
 
WDM; Askies? 
 
SOFIA: ‘n Vrou weet altyd. Ek weet goed. En jy was lanklaas op ‘n date. 
 
WDM; Liewe aarde! Hoe weet jy dit? 
 
SOFIA: Kyk hoe jammerlik hang daai skouers. Kyk hoe moeg lyk daai oë. Jy 

lyk sommer uitgedroog. Jou arme man. [vly teen hom aan] kom ek 
maak alles beter. 

 
WDM: Vra jy my op ‘n date? 
 
SOFIA: [vat sy hand in albei hare] Laat ek daai koue, koue hart van jou weer 

warm maak. Watter aaklige vrou het jou so verwaarloos? 
 
RASTA: Maria, stop jou kak. Woordman is ‘n pastoor se seun. 
 
SOFIA: Oooe! ‘n Pastorieseun. Woordman, jy het ‘n vrou van die wêreld nodig 

om weer die vuur in jou aan te steek. Foeitog, is  dit hoekom jou naam 
Woordman is? Is jy ‘n man van die Woord? Nou kom ek leer jou al 
Hooglied se geheime. Die uncut version. Dan sal jy ten minste weet 
waarvan jy praat as jy jou skapies bearbei. Jy het nie ‘n ding vir skape 
nie, het jy? Ag, dan kan ek jou skapie wees ook. [sy blêr soos ‘n skaap 
wat seks vreeslik geniet] 

 
RASTA: Jirre, Maria! 
 
SOFIA: Sies! Mens vloek nie so voor ‘n man van die Woord nie. 
 
RASTA: Woordman, is sy skuilnaam. Net soos “Maria” jou skuilnaam is. 
 
SOFIA: Oe! Nou raak dit interessant. Waarvoor skuil jy? Is jy soos Jimmy 

Swaggart? Ag, toemaar. Jy kan maar by my kom skuil, hoor. 
 
RASTA: Wdm is ‘n skrywer. ‘n Digter. “Wdm” is die skuilnaam waaronder hy 

skryf. 
 
SOFIA: Ah, ek sien. En nou het jy hierheen gekom om inspirasie te soek. 
 
RASTA: [ondeund] Hoekom gebruik jy ‘n skuilnaam, Maria? 
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WDM; Ja, vertel ‘n bietjie 
 
SOFIA: Dit hou mens uit die “oë” uit. 
 
WDM: Uit die wat uit? 
 
SOFIA: Uit die “oë” uit. 
 
RASTA: Maria is bang vir die “oë”. 
 
WDM: O, die “oë.” Natuurlik. 
 
SOFIA: Maar ek is mal oor jou oë. 
 
WDM:  Dis nou interessant. Vir wie se oë is jy bang? 
 
RASTA: Die gattas se oë. 
 
WDM:  O, so ons klein flikvlooi is ‘n voortvlugtende van die gereg. 
 
SOFIA: Ja, ek was stout. 
 
WDM:  En wat het jy gedoen wat stout was? 
 
SOFIA: O, ek was vreeslik stout. Ek moet geraps word. Sal jy my raps? 
 
WDM:  Jy het nog nie gesê wat.... 
 
SOFIA: [kyk na die goed wat hy kom haal het] Pawn jy jou goed? Ai ai ai, en 

ek dog ek is stout. Gaan jy met my deel? 
 
WDM: Wat wil jy nou weer deel? 
 
RASTA: Woordman rook nie. Hy kom betaal net sy broer se credit. 
 
SOFIA: [gluur na Rasta en Wdm. Daar is skielik iets donker omtrent haar] Ek 

dink julle lieg vir my. Lieg julle vir my? 
 
CANDY: Niemand lieg vir jou nie, Maria. Woordman rook nie. Sy broer rook. 

Woordman is net ‘n goeie siel wat sy broer se credit vir hom kom 
betaal.  

 
SOFIA: Ag nou ja. Miskien is dit beter so. Ons gaan mos op ‘n date. Wat dink 

jy Candy? Dink jy nie dié man het ‘n date nodig nie? [vat aan Wdm se 
gesig] Kyk hoe uitgedroog lyk die arme man. 

 
CANDY: [gaan staan voor Wdm en bestudeer hom van kop tot tone] 

hmmm....[sy voel aan Wdm se voorkop en dan sy pols. Sy lig sy arm en 
laat dit val. Sy knik nadenkend] Noudat jy dit noem, Maria. Die man 
lyk nie vir my alte lekker nie. Kyk hoe hang sy skouers. [Wdm ruk hom 
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reg]....skaars ‘n pols aan hom. Wanneer laas het jy ‘n vrou gehad wat 
die poësie in jou laat opbruis.  

 
SOFIA: Oe! Ek wil! Ek wil! Ek wil sy poësie laat opbruis! 
 
WDM: Julle laat my klink soos ‘n loser. Rasta help! 
 
RASTA: Man, jare se ondervinding het my geleer dat ‘n man ‘n vrou maar moet 

vertrou met dié dinge. Hulle weet gewoonlik van beter, maar ek moet 
sê, jy lyk ‘n bietjie blekerig. Miskien moet ‘n vrou jou ‘n bietjie onder 
hande neem. En Maria is ‘n girl wat haar vat ken. Jy wil mos skryf oor 
die ware lewe. 

 
WDM: Wat ek nie alles sal doen vir kuns nie! 
 
SOFIA: [dans soos ‘n dogtertjie voor hom rond] Beteken dit jy sê ja? O, 

asseblief sê dit betekn “ja”. Ag toe, Pappie! 
 
WDM: Nou ja toe. Kom ons gaan. 
 
 [sy haak by hom in en saam stap hulle deur toe. Rasta maak keelskoon. 

Sofia kyk grootoog na hom. Rasta beduie met sy duim en voorvinger vir 
geld] 

 
 
SOFIA: [soen Wdm se hand en kyk pleitend na hom] Ag, ek is op die klok. 
 
WDM: Op die wat? 
 
SOFIA: Ek is nog op die klok. Dit is nog my werkstyd. 
 
CANDY: Wat sy probeer sê is dat dit driehonderd rand kos om haar op ‘n date te 

vat. 
 
WDM: Driehonderd rand! Sy het mý dan uit gevra op ‘n date. 
 
 [Sofia sit weer haar ag-toe-Pappie gesiggie op en hou haar hande 

smekend voor hom. Hierdie keer is dit hy wat terugstaan om haar te 
betrag. Sy slaan ‘n sexy pose en stoot haar borste met haar hande reg] 

 
WDM: Driehonderd rand? 
 
 [Rasta tel een-twee-drie op sy vingers] 
 
WDM: [tel die geld uit en gee dit vir Sofia. Rasta spring op, gryp die geld, tel 

dit weer en druk dit voor by sy broek in] Maria wanneer laas het 
iemand jou uit gevat vir ‘n milkshake? 

 
SOFIA: Oe! bruismelk! Wie se melk gaan bruis, myne of joune? 
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WDM: Die koei s’n. 
 
SOFIA: [in ‘n huilstemmetjie] Sies! Julle, hy noem my ‘n koei. 
 
CANDY: Woordman, skaam jou! 
 
 
WDM:  Dis nie hoe ek dit bedoel het nie. 
 
SOFIA: [steeds in ‘n huilstemmetjie] Nou hoe wil jy my melk bruis? 
 
WDM:  Ag, ek bedoel ‘n milkshake, wat ‘n mens drink. 
 
SOFIA: Ag sies, julle! Hy ken my nie eers nie, dan wil hy hê ek moet sluk! 
 
WDM:  Kom net. 
 
SOFIA: Sommer so? Hoe? 
 
WDM:  [skud sy kop en vat haar hand om te loop] Ek betaal, so ek besluit wat 

ons gaan doen. En ek sê ons gaan milkshake drink. 
 
 
SOFIA: Bruismelk. 
 
WDM: Bruismelk. 
 
CANDY: Soet wees. 
 
RASTA: Ja, gedra julle. Goed of sleg, maar gedra julle. 
 
 [by die deur draai Sofia om en beduie na die geld in Rasta se broek en 

dat sy haar oë op hom het. Hy hou die geld ‘beskermend” toe] 
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BEDRYF 2 
Toneel 1 

 
[in ‘n straat] 

 
SOFIA: Milkshake…Jy het my uitgevat vir milkshake. 
 
WDM:  Ek het mos gesê ek gaan jou uitvat vir ‘n milkshake. 
 
SOFIA: Ja, maar gewoonlik bedoel mans iets anders. Julle raak mos so 

dubbelsinnig as julle praat oor seks. 
 
WDM: Daar was niks dubbelsinnigs daaromtrent nie. Ek het gesê ek gaan jou 

uitvat vir ‘n milkshake, en ek het jou uitgevat vir ‘n milkshake. 
 
SOFIA: [klap haarself teen die voorkop] Milkshake. Die man het driehonderd 

rand betaal om my uit te vat vir ‘n milkshake. 
 
WDM: Bruismelk. 
 
SOFIA: Askies. Bruisemelk. Ek het laas bruismelk gehad toe my pa ons 

uitgevat het vir ete. [dink na] Hel, dit is ook al amper vier jaar gelede. 
 
WDM: [gemaak geskok] Jy het vier jaar laas bruismelk gehad? Skaam jou! 
 
SOFIA: Ek het vier jaar laas my pa-hulle gesien. 
 
WDM: Snaaks, ek het nie aan jou gedink as iemand met ‘n pa en ‘n ma nie. 
 
SOFIA: Nee hoor. Ek het uit die lug uit geval. Natuurlik het ek ‘n pa en ‘n ma. 

En ‘n boetie. Hoekom sou ek nie ‘n pa en ‘n ma hê nie? Uit watse huis 
dink jy kom ek? 

 
WDM:  Ag, dit maak nie saak nie. 
 
SOFIA: Nee, ek wil hoor. 
 
WDM: Wel, ek het jou gepicture as een van daai tipiese straat girls. 
 
SOFIA: En wat is dit? 
 
SOFIA: Jy weet...wat kom uit ‘n gebroke huis, met werklose, alkoholiese ouers. 

‘n Pa wat met haar gelol het. 
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SOFIA: Dis creepy. 
 
WDM: Wel, dis die algemene.... 
SOFIA: Nee, dis creepy.  
 
WDM: Nou wat is jou storie? 
 
SOFIA: Nou daarin lê die penarie. [gooi haar arms melodramaties in die lug] 

O, wee my, kinders van Antigone! 
 
WDM: Wat is dit nou met jou? 
 
SOFIA: Dis nie my ouerhuis wat sleg was vir my nie. Ek was sleg vir my 

ouerhuis. My ouers is doodgewone Afrikaner- mense. Goeie 
Waterkloof mense. Kerk mense.  

 
WDM: So, jy kom nie uit ‘n minder gegoede huis nie? 
 
SOFIA: Wat? Inteendeel. My pa was jare lank ‘n CEO by ‘n maatskappy in 

Pretoria.  
 
WDM: Nou verstaan ek glad nie. Hey, gee terug my milkshake. 
 
SOFIA: [lig haar hemp op] Kom haal dit. My pa-hulle bly nou in Amerika. Ek 

het agtergebly omdat ek toelating gekry het om Drama te gaan swôt. 
My ouers het hierdie high hopes dat ek ‘n tweede Charlizie gaan wees, 
en met ‘n ryk Hollywood man gaan trou. Hulle wil ‘n fairytale oudag 
hê, soos dit deesdae in die mode is. 

 
WDM: En toe besluit jy dis alles net te veel gevra? 
 
SOFIA: Heelaas, ek het te veel geparty – soos dit maar gaan op varsity. 
 
WDM: Dramastudente se vermoeë om te party is legendaries. 
 
SOFIA: Dis onregverdig. Ons werk hard ook. 
 
WDM: Ja, maar julle party harder. 
 
SOFIA: Ons werk dônners hard! 
 
WDM: Okay, julle werk hard. I get it. 
 
SOFIA: Wel, in die begin het ek hard gewerk. Dit is al wat ek dag en nag 

gedoen het –werk werk werk. En toe ontmoet ek hierdie ou, en my hele 
lewe is in sy moer. 

 
WDM: Sommerso? 
 
SOFIA: Perfekte man + perfekte drugs = lethal kombinasie. 
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WDM: Is dit hoe jy in die ding in gekom het? Nou waar is mnr Perfek nou? 
 
SOFIA: Wie weet. Hy is weg, en ek sit waar ek sit. 
 
WDM: Hoekom jou jy nie net op en gaan huis toe nie? 
 
SOFIA: Die ophou het onmoontlik geword. Dit is nou wie ek is, en die huis toe 

gaan is ‘n ander storie. My pa-hulle betaal al drie jaar lank my studie- 
en verblyf, en is vas onder die indruk ek maak vanjaar klaar.  

 
WDM: Nou vat die geld en...aah, die geld is nie meer daar nie, is dit? 
 
SOFIA: Verstaan jy nou hoekom ek nie kan huis toe gaan nie. Dit kan eintlik 

nog gaan, maar die feit dat ek ‘n drug addict hoer geword het, na alles 
wat hulle vir my gedoen het. 

 
WDM: Ek sal jou help. 
 
SOFIA: Jy weet nie waarvan jy praat nie. Weet jy wat ek al gedoen het? 
 
WDM: Spaar my die graphic details. Ek weet dis hoekom jy jou naam 

verander het, hoekom jy vir die cops vlug, en hoekom jy wil vergeet 
wie jy regtig is. Wat is jou regte naam? 

 
SOFIA: Los dit. 
 
WDM: Ag toe, sê my. 
 
SOFIA: Ek sê, los dit. 
 
WDM: Ek het driehonderd rand vir jou betaal. Sê my ten minste wat jou regte 

naam is. 
 
SOFIA: Sofia. 
 
WDM: [lag] Sofia? 
 
SOFIA: Ja toe, lag. 
 
WDM: Dit is ‘n mooi naam. Die naam “Sofia” kom van die Griekse godin van 

wysheid. Jou naam beteken “wysheid.” 
 
SOFIA: Ag, stop jou kak. Ek is in elk geval lankal nie meer Sofia, die soet, 

grootoog meisiekind van meneer en mevrou de Klerk nie. Ek is nou, 
Maria, die hoer van Sunnyside. Ek het my lewe en al my ouers se 
drome weggesmyt. Nie baie wys nie , was dit?  

 
WDM: So what? Jy bly nog jou ouers se kind. Al wat jy hoef te doen is om 

huis toe te gaan. 
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SOFIA: Dink jy regtig dit is so eenvoudig?  
 
WDM: Al wat jy hoef te doen is om jou baggage agter te laat en huitoe te gaan. 

So eenvoudig soos dit. 
 
SOFIA: Weet jy wat mans met ‘n meisie doen as hulle vir haar betaal het? As 

hy weet sy kan nêrens heen vlug nie, veral nie na die polisie toe nie? 
Dink jy hy soek net seks – wham-bam-thankyou-mam? As ‘n man vir 
‘n meisie betaal het, dink hy hy is op enigiets geregtig, en kan met haar 
maak net wat hy wil. Hy het haar mos gekoop. 

 
WDM: Nou dan soek hy mos seks. 
 
SOFIA: Seks kan hy by sy vrou kry, of hy kan ‘n popsie dronk maak en huis toe 

vat. 
 
WDM: Nou wat dan? 
 
SOFIA: Hy wil ontslae raak van die vernedering wat sy lewe is. Hy wil sy rage 

op jou uithaal. Jy is sy sondebok. 
 
 [gedurende die volgende paar spreukbeurte word Sofia meegevoer in 

haar eie vertelling. Sy is fisies daar. Sy gaan van ‘n dominatrix na ‘n 
verkragte vrou. Aan die einde lê sy opgekrul in ‘n fetus posisie. As sy 
haar hande wegvat tussen haar bene, is daar bloed aan] 

 
SOFIA: Party mans wil verneder word. [sy word ‘n dominatrix] Hulle wil voor 

jou kruip en jou voete soen. Jy moet hulle slaan en sleg sê.  
 
SOFIA: ‘n Golden shower. Hulle wil hê jy moet op hulle pie. Maar die meeste 

wil voor jou kruip en jou voete soen. [sy hou haar voet voor haar uit en 
skel op ‘n kliënt] ‘Jy’s sleg man. Vat so! Moenie vir my askies sê nie, 
kruip’! As hulle klaar gespeel het dan wil hulle weer die leisels oorvat, 
dan wil hulle hulle vernedering weg spyker.  

 
 Ander wil niks hoor nie, hulle wil voel. Jy moet met jou hoë hakskoene 

op hulle loop. Jy moet op sy privates trap tot hy krul van die pyn. 
Ander wil weer ‘n golden shower hê. 

 
WDM: ‘n Golden wat? 
 
SOFIA: ‘n Golden shower. Hulle wil hê jy moet op hulle pie. O, en dan kry jy 

dié wat wil hê jy moet smeek: I’m sorry master [sy val op haar knieë 
en begin kruip] I’m a racist white bitch. Please forgive me, master! 

 
 Dan kry jy die ernstige siek bliksems. Hulle wil nie tyd mors met 

kinderagtige  rolspeletjies nie. They mean business. Een sal jou clit 
knyp tot jy jouself natmaak. ‘n Ander sal jou met die vuis wil bykom, 
of ‘n bottel, en dan moet jy nog maak of dit lekker is ook nog. ‘n Ander 
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fokker begin jou net slaan en skop, in jou maag en tussen jou bene, tot 
jy skree soos ‘n maer vark! Dan eers kry hy lekker. Jy moet voel, jou 
useless bitch![sy skree self teen die tyd] 

 
 [sy lê opgekrul in ‘n bondeltjie en ruk. WDM kom sit by haar en tel 

haar kop op sy skoot] 
 
WDM: toe maar, dis nou verby. Jy’s veilig.  
 
SOFIA: Ek’s jammer. Pappa, Mamma, ek’s jammer. Ek het alles weggesmyt.  
 
WDM: Kom, dis alles verby. Ek gaan vir jou sorg. Jy kom trek by my in, en ek 

sal jou ouers opspoor, en dan gaan jy huis toe. 
 
SOFIA: Nee! [kruip van hom af weg] Nee! Verstaan jy dan nie? Hulle kan my 

nie so sien nie. Verstaan jy nie? Ek is nie meer dieselfde mens nie! 
 
WDM: [hou haar weer vas] Ek verstaan. Ek verstaan. Maar kom bly nogtans 

by my. Ek sal jou help regkom.  
 
SOFIA: Ek kan nie, ek is ‘n drug addict hoer. 
 
 
        [ligte] 
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      BEDRYF 2 
       Toneel 2 
 
[Rasta se hool. Sofia klop aan die deur. Sy dra ‘n spul goed by haar] 
 
SOFIA: [dringend] Rasta, maak oop, man. [Rasta maak die deur vir haar oop]  
 
RASTA: Waar was jy, ou girl? Ek het al gedink ek moet een van my cops stuur 

om jou te gaan soek.  
 
SOFIA: Jy hou daai blêrrie cops van jou weg van my af. 
 
RASTA: Maar jy kan mos nie sommer so wegbly nie. Hoe moet ek nou voel? En 

wat van die geld wat nie inkom nie? [sy pak WDM se goed op die bed 
uit, maar dit is nie wat Rasta nou interesseer nie] So, waar was jy?  

 
SOFIA: Woordman het gesê ek moet by hom intrek. 
 
RASTA: Oe, dis lekker. Koekie op tap. En dit met een van my girls.  
 
SOFIA: Dis nie hoe dit is nie. Hy wil my rehabiliteer.  
 
RASTA: [lag kliphard] Ja, right. Jy is onrehabiliteerbaar, ou girl. Jy’s een van 

daai kamakazi druggies. Rehabiliteer! Asseblief. So, is jou nou 
gerehabiliteer? 

 
SOFIA: Ek het probeer. 
 
RASTA: [lag weer] Girls soos jy probeer altyd. Nou wat wil jy van my hê. 
 
SOFIA: Ek het dié goed by Woordman gelift. Hoeveel kan jy my gee? 
 
RASTA: Ek dag die goed lyk bekend. Dink jy nie, my liewe Maria Meraai, dat 

hierdie die eerste plek is waar hy gaan kom soek nie? 
 
SOFIA: Nie as ek gou maak en waai nie. 
 
RASTA: Ek weet nie, ou girl. Jy sit my in ‘n moeilike situasie. Wat verwag jy 

moet ek doen. Hier is huur om te betaal, en ek moet die cops betaal. En 
hier is ‘n baba in die huis. Weet jy waardeur ek alles gaan? Ek moet vir 
almal sorg. Ek moet sorg dat almal gelukkig en gesond is. En dan sit jy 
my in so ‘n benarde situasie.  

 
SOFIA: Rasta, asseblief. Ek het nie nou tyd vir jou kak nie. Ek het ‘n week laas 

gerook. Ek crave iets verkiklik. Hoeveel kan jy my gee vir die goed?. 
En maak gou, ek moet hier uitkom voor hy my hier kom soek.  

 
RASTA: Nee. Ek dink nie ek wil die goed hê nie, fraaiste Meraai.  
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SOFIA: Hoekom nie? Die goed was welkom toe Woordman se broer dit hier 

aangebring het.  
 
RASTA: Maar dis my punt, Maria, my meisie. Jaco het sy eie goed hier 

aangebring. Geen probleem nie, maar nou het jy dit gesteel. Nou is dit 
hot property. As Woordman hier aangesit kom met die gattas is dit ek 
wat weer koue storte moet vat saam met warm mans.  

 
SOFIA: Nou maak dan gou dat hier kan wegkom. As Woordman sien ek is nie 

hier nie kan jy mos net vir hom sê jy het my nie met ‘n oog gesien nie. 
Asseblief, Rasta. Ek crave verkriklik, man.  

 
RASTA: Jy hoor nie wat ek vir jou sê nie. As die gattas hier aankom gaan hulle 

die plek deursoek, en as hulle die goed hier kry, is dit in my plek. Ek 
wil nie weer genaai word dat ek vir weke aanmekaar bloei nie. Weet jy 
hoe voel dit om in die tronk te wees en die bloed stroom by jou 
poephol uit, en die bewaarders lag net vir jou. Nee, ek dink nie jy weet 
nie.  

 
SOFIA: Rasta, asseblief, ek smeek jou.  
 
RASTA: Jammer,my ding. Ek kan nie hierdie goed vat nie. [Sofia gaan af op 

haar hurke en krap haar kop] Vat die goed hier weg.  
 
SOFIA: [smekend in ‘n dogtertjie stemmetjie] Ag jissis, Rasta, asseblief. Jy 

weet jy kan hierdie goed enige tyd move. Jy fok nou net met my kop. 
Gee my net vyf rocks en twee bags, asseblief. Net dit.  

 
RASTA: Maria, vat daai verdomde goed hier uit, sê ek jou. As Woordman hier 

aankom met die gattas is daar moeilikheid. Vat nou daai goed hier uit 
voor ek jou bliksem.  

 
SOFIA: [steeds op haar hurke, met haar kop in haar arms] Asseblief, Rasta. 

Asseblief, asseblief, asseblief... 
 
RASTA: Twee, dan gaan werk jy. En jy trek nie weer daai disappearing act op 

my nie. Verstaan jy my? 
 
SOFIA: [soos ‘n klein hondjie voor hom] Vier, asseblief. Of drie. Maak dit drie 

en ‘n bag.  
 
RASTA: Twee! 
 
SOFIA: Okay, okay. Twee. En ‘n bag. Ek moet ‘n bag hê, anders kan ek nie 

afkom nie. Dan los my kop my weer. Asseblief maak dit twee rock en 
‘n bag.  

 
RASTA: Jissis, hoekom is ek so ‘n goeie mens?  
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RASTA: Nou goed dan. Kom. [hy begin sy gulp oopmaak] Kom suig my, dan 
gee ek jou ‘n bag ook. ‘n hele bag heroin, net vir my klein heroin.  

 
SOFIA: [Op haar knieë voor hom. Sy vryf voor teen sy broek]. Asseblief Rasta, 

sit net ‘n kondoom aan.  
 
RASTA: Moet ek dit los? Ek probeer jou ‘n guns bewys, bitch.  
 
SOFIA: Ek belowe jou ek gee jou die beste blow job wat jy in jou lewe gehad 

het, sit net ‘n kondoom aan, asseblief. Come on, baby. I’ll rock your 
world, hê? [sy vryf aanhoudend voor teen sy broek terwyl sy praat]  

 
RASTA: [stamp haar weg en stap ‘n paar treë na die deur toe] Nou fokkof dan. 

Voertsek! Vat daai goed en trap!  
 
SOFIA: Ag jirretjie Rasta, hoekom doen jy dit? Hoekom wil jy my nou jou 

Aids gee?  
 
 
RASTA: [Swaai om en sis] Het ek daarvoor gevra? Huh? Het ek daarvoor gevra? 

[hy maak die deur oop en beduie vir haar om te loop] 
 
SOFIA: [kruip na hom toe] Okay, okay. [sy vroetel voor aan sy broek] Twee 

rocks en ‘n bag? [hy knik] Let me rock your world, baby. 
 
RASTA: [haal ‘n selfoon uit sy sak en bel] Hey, bru. How’s my favourite cop? 

Luister, my ou maat, ek moet dringend ‘n paar items move, maar soos 
in onmiddelik, kan jy kom? Ek wil nie hê die verkeerde cops moet hier 
aankom nie. Dan kan ons sommer oor daai ander ding ook praat. Het jy 
jou ouens reg? Rêgso, my ou. En as jy gou maak is daar vir jou vars 
koekie wat wag. Natuurlik is sy skoon. Jy weet ek stuur al my girls 
gereeld vir Vigs toetse, en hulle weet om altyd aan te dring op 
protection. Okay, sien jou nou. [sit selfoon terug in sy sak. Hy gryp 
Sofia hardhandig aan die hare terwyl sy besig is om hom te stimuleer] 

 Dis wat julle wyfies eintlik hier by ou Rasta kom soek, nê. Die drugs is 
net on the side. Wat julle regtig by ou Rasta soek is ‘n man wat julle 
kan beheer. [hy bereik orgasme. Hy gryp haar onder die kakebeen] 
sluk! [as hy tevrede is dat sy ‘gesluk’ het stamp hy haar hardhandig 
weg. Sy lê vir ‘n oomblik op die grond en ruk soos sy wil-wil opgooi, 
dan kry sy haarself onder beheer].  

 
SOFIA: [spring op] Okay, gee dit nou vir my. 
 
RASTA: [hande in die sye] Nee, ek dag jy sê jy gaan my wêreld rock. Daar was 

geen fireworks nie. 
 
SOFIA: Rasta, jy’t belowe. [Die dogtertjie wil-wil weer uitkom] Rasta, jy’t 

belowe! [sy herm aan sy mou. Hy rul sy arm los en maak of hy haar 
gaan klap]  
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SOFIA: [amper histeries] Rasta! 
 
RASTA: Okay, man. Vat hierso. [hy haal eers twee rock uit ‘n pakkie, en dan ‘n 

bag uit ‘n ander pakkie en gee dit vir haar] 
 
SOFIA: [skielik heldhaftig noudat sy die dwelms in haar hande het] Jy hoef nie 

die goed vir my te gooi nie. Ek is nie ‘n hond nie. [oor haar skouer 
terwyl sy haar pyp en ander parapharnalia gaan haal] Jy is die 
ongeskikste blêrrie mansmens wat ek al ooit gesien het. 

 
[sy is besig om te rook as die voordeurklokkie lui. Sy maak alles 
haastig bymekaar en steek dit weg. Robocop op. Sofia is duidelik 
geïrriteerd hierdeur. Sy gaan haal haar dwelms en rook verder] 
 

RASTA: [wys na die gesteelde goed] Daar is dit. Vat dit. 
 
ROBOCOP: [aan Sofia] het jy die goed gesteel? 
 
  [geen antwoord] 
 
ROBOCOP: Hey, ek praat met jou. Ek vra of jy hierdie goed gesteel het? 
 
SOFIA: [vat ‘n diep trek van haar pyp] Nee, hoor. Ek het die goed gekoop. Hoe 

ken jy my? 
 
ROBOCOP: Jy het ‘n houdingkie aan jou. Ek sal jou moet reg leer. [aan Rasta] Ek 

is haastig, waar kan ek haar vat?  
 
RASTA: Mi casa et su casa. 
 
ROBOCOP: [begin sy broek losmaak. Aan Sofia] kom. Ek het nie baie tyd nie. 
 
SOFIA: Betaal my eers. 
 
ROBOCOP: Hey, moenie wise raak met my nie. Kom, sê ek.  
 
SOFIA: Money talks and bullshit walks. 
 

[hy stap oor na haar en trek haar op aan haar hare] Niemand het jou 
opinie gevra nie. Jou enigste doel op hierdie aarde is om daai koekie vir 
ons rond te dra, sodat ons nie te ver hoef te loop om dit te kry nie. Nou, 
kom, sê ek! 

 
[Hy ruk haar romp af en vat haar geweldadig van agter. As sy haar 
probeer teësit, kry sy ‘n klap agter die kop]  

 
RASTA: Maria, moet nou nie vol kak wees nie. Jy het gehoor die man sê hy is 

haastig. Dit is after all hy wat vir ons ‘n guns doen.  
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ROBOCOP: Wil jy hê ek moet jou arresteer vir besit van gesteelde goedere? [hy 
swaai haar om sodat haar gesig na hom toe gedraai is en dwing haar 
om felacio te hê met hom. Hierdie keer doen sy wat vir haar gesê word] 
dit herinner my hoekom ek in die eerste plek ‘n polisieman geword het! 
[Rasta stap verby hom en hulle gee mekaar ‘n high five] Ek is 
Robocop! Ek is untouchable! [daar is ‘n gehammer aan die voordeur 
en Sofia byt van die skrik. Robocop vou dubbel van die pyn. Weer kry 
sy ‘n klap. Sy vloek binnesmonds en beduie dat sy nou gladnie verstaan 
wat aangaan nie. Weer maak sy al haar goed bymekaar en steek dit 
weg] 

 
 [Woordman op] 
 
WDM: [woedend] Sofia waar is my goed? 
 
RASTA: Jou goed is veilig, my ou. Die klein bitch het dit hier aan gebring en 

probeer verkwansel. Ek het dadelik die polisie gebel. Ek weet ek sal 
jou nie afrip nie. 

 
WDM: [terwyl hy die goed optel] Kom, Maria. 
 
RASTA; Wag ‘n bietjie, wag net ‘n bietjie. 
 
WDM: Wat? Wat Rasta? 
 
RASTA: [sit sy hand vertoulik om WDM se skouers. Praat asof hy nie wil hê 

Robocop moet hoor nie] Kyk, jy ken my mos. Ek sal enigiets doen vir 
die mense vir wie ek omgee. Jy ken my mos... 

 
WDM: wat wil jy hê Rasta? 
 
RASTA: Kyk, die saak staan nou so, ek moes vir haar gee wat sy wou hê, net om 

haar hier te hou tot die polisie kom. Kyk, ek haat dit dit om jou te vra, 
maar jy weet ek moet huur betaal, en ek het nog ‘n kind ook om voor te 
sorg.... 

 
WDM: hoeveel? 
 
Rasta: [ongemaklik] wel, Vyfhonderd rand. 
 
SOFIA: Jy lieg, Rasta! 
 
WDM: [beduie vir Sofia om stil te bly] Vyfhonderd rand? 
 
RASTA: Ek moes vir haar gee wat sy wou hê. Ek het jou goed probeer veilig 

hou. 
 
WDM: [haal sy beursie uit sy sak, tel die geld en druk dit in Rasta se hand] ek 

sê jou wat, hou die goed. Vat alles want ek kom nie weer hiernatoe om 
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jou te kom ryk maak nie. So, vat hierdie goed en druk dit in jou gat op. 
[hy vat Sofia aan die hand en begin loop]  

 
SOFIA: En die geld? 
 
WDM: Hou dit ook. Elke rand verteenwoordig ‘n hou wat ek jou gaan moer as 

jy haar weer hier toelaat. 
 
 [Rasta kyk vir Robocop en lag. Vol bravade begin hy ‘n paar dans 

passies uitvoer om WDM, en slaan ‘n paar houe in die lug soos ‘n 
bokser. Hy klop WDM op die skouer en lag weer in die rigting van 
Robocop, dan swaai sy gemoed. Hy stamp WDM en Sofia en begin 
skree] 

 
RASTA: Nou fokkof hiersô! Fokkof, en moet nooit weer terug kom nie. Hoor jy 

my, Maria? Ek maak julle vrek as julle ooit weer julle gevrete hier 
wys!  

 
 [Robocop staan dreigend nader, met sy hand op sy dienspistool. WDM 

en Sofia af] 
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   Bedryf 2 
   Toneel 3 
 
[Wdm se woonstel. Oral lê boeke opgehoop. Sofia lê op die bed en 
gaan deur ontrekkings. Wdm help haar deur dit alles. Hy gaan sit langs 
haar, lig haar kop op en voer haar ‘n glas Viseptone] 

 
WDM:  Maria, drink dit. 
 
SOFIA: [stoot die glas weg] Ek is naar. Wat is dit? 
 
WDM:  Viseptone. Dit help vir die ontrekkings. [as sy hoor wat dit is, drink sy 

dit gulsig op] 
 
SOFIA: Nog, asseblief. Ek voel of ek doodgaan.  
 
WDM:  [voel haar voorkop en streel oor haar wang] ek kan nie. Die dokter het  
  Gesê ek moet hou by die voorgestelde dosis. 
 
SOFIA: Die dokter se moer. Ek gaan dood. 
 
WDM:  Nie so maklik nie, meisiekind. Jy begin nou eers lewe. 
 
SOFIA: Fok jou. Wat weet jy? 
 

[sy begin toenemend besete voorkom. Op hierdie stadium jeuk haar 
hele lyf, en haar binnegoed brand soos vuur] 

 
SOFIA: Dan gaan kry ek dit self. [Wdm probeer haar saggies terug druk op die 

bed. Sy probeer hom wegstoot, maar het nie krag nie. Dan begin sy 
hom klap. Sy steier orent en strompel kombuis toe] 

 
SOFIA: Waar is dit? [sy kom terug en begin skree] Waar is dit? Jou bliksemse 

mansmens! Hoe durf jy my gevange hou? Ek sal jou laat arresteer, hoor 
jy my! Gee my daai goed, of laat my gaan! Ek wil uitgaan! [sy gaan sit 
op haar hurke en begin haar kop krap. Dan gaan sy lê in ‘n bondeltjie] 

 
WDM: Die dokter het gesê  dit sal gebeur. [lag] Hy het gesê ek moet my 

voorberei op Dracula. Hy het gesê as jou demons eers uitkom sal jy 
hulle nie kan keer nie. [hy gaan sit langs haar en streel haar kop] 

 
SOFIA: [klap sy hand weg] Voertsek! 
 
WDM: Jy kan maar vloek en skel, Mariatjie. Gelukkig is ek goed ge-brief oor 

wat gaan kom. Ek sal by jou bly tot hierdie monster uit jou is.  
 
 [Sofia lê haar kop op sy skoot. Vir ‘n oomblik lyk dit of alles oor is, dan 

begin sy oor sy broek vryf en druk haar hand onder sy hemp in] 
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SOFIA:  Ek weet wat jy regtig wil hê. Kom ek gee dit vir jou dan gee my daai 
bottel goed. 

 
WDM: Nee, dit gaan ook nie werk  nie. Hoe weet jy in elk geval wat ek wil 

hê? 
 
SOFIA: Nou wat wil jy hê, man? Jou verdomde mansmens! Ek het nou genoeg 

gehad van hierdie speletjie!  
 

[sy begin hom weer klap, en probeer hom byt. Wdm probeer haar 
vashou. Sy spook woes, dan begin haar lyf ruk en sy gooi op. As sy 
uiteindelik klaar is help Wdm haar terug in die bed] 

 
    
 
 
     [ligte] 
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     BEDRYF 3 
     TONEEL 1 
 
[As die ligte opgaan is sofia besig om uit die bed uit op te staan. Sy is nog baie swak] 
 
WDM:  Moenie opstaan nie. 
 
SOFIA: Ek wil gaan stort. 
 
WDM:  Lê. Ek sal vir jou ‘n nat waslap bring. 
 
SOFIA: Hou op om my te Pappa. Ek sê ek wil gaan stort.  
 
WDM:  [Sit sy arm ondersteunend om haar] Jirder, maar jy is hardkoppig. 
 
SOFIA: Raak gewoond daaraan. Jy wil mos nou die regte “ek” leer ken. Ek is  
  My pa se kind, so brace yourself. 
 

[by die badkamer stoot sy hom uit en maak die deur in sy gesig toe] 
 
SOFIA: Ek kan self, dankie. 
 

[ons hoor die krane oopgaan en Sofia sing ‘n deuntjie. WDM se foon 
lui. Hy praat met iemand en is duidelik opgewonde. As hy “totsiens sê 
klop hy aan die badkamerdeur] 

 
WDM:  Maria, jy gaan huis toe! [stilte] Hoor jy wat ek sê? Maria, jy gaan huis 

toe! [stilte] 
 
SOFIA:  [verskyn met ‘n handdoek om haar] Wat? 
 
WDM: Jy gaan huistoe! 
 
SOFIA: Ek gaan nie terug na daai vark toe nie. 
 
WDM: Luister: [spel dit uit] Jy – gaan – huis toe. 
 
SOFIA: [dink steeds hy maak ‘n grap] So, die oomblik wie ek regtig is beskuit 

jy om my te dump en die hasepad te kies. Jou arme man! 
 
WDM: Ek het jou pa-hulle opgespoor, Maria. Jy gaan huis toe. Terwyl jy 

gedetox het, het ek jou pa-hulle opgespoor. 
 
SOIA: [koud] Sê vir my jy het dit nie gedoen nie. 
 
WDM: Ja, en weet jy wat: jou ouers weet. Hulle het al selfs ‘n privaat speurder 

aangestel om jou op te spoor.  
 
SOFIA:  Wat weet hulle al lankal? 
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WDM: Die universiteit het jou ouers laat weet dat jy verdwyn het. Omdat jy 
nie die geld wat jou ouers vir gestuur het vir die universiteit betaal het 
nie, het die universiteit vir hulle weer ‘n rekening gestuur. Dis waar jou 
pa snuf in die neus gekry het en jou begin soek het. 

 
SOFIA: Ag nee. Net nie dit nie. 
 
WDM: Wag, hulle is nie kwaad nie. Hulle is net tot die dood toe bekommerd.  
 
SOFIA: [asof sy hom nie hoor nie] Ag jirretjie tog, wat nou? 
 
WDM: Hoor jy wat ek sê? Jou ouers is nie kwaad nie.  
 
SOFIA: Wat het jy gedoen? 
 
WDM: Jou pa het jou broer gestuur om jou te kom soek... 
 
SOFIA: My broer? Nou praat jy twak. My broer het gesweer hy sal nooit weer 

sy voete in hierdie land sit nie, en ek ken my broer.  
 
WDM: Jou broer het sy werk gelos in Taiwan om jou te kom soek, Maria. 

Maar jou spoor het opgedroog. Al wat hy by jou koshuismaats kon 
uitvind, was dat baie snaaks begin optree het, en toe uitgeskop is toe 
almal se selfone, beursies en radio’s begin verdwyn het. Toe huur jou 
pa ‘n privaat speurder om jou te soek, maar hoe kon hulle jou opspoor? 
Jy het dan jou naam verander. Hoe moes hulle weet hulle soek nie meer 
na hulle dogter, “Sofia” nie, maar na druggie genaamd, Maria? 

 
[Sofia gaan sit op haar hurke, druk haar ore toe en skud haar kop 
terwyl sy by haarself mompel. WDM kniel by haar en sit sy arm om 
haar. Sy stamp hom weg] 

 
 
SOFIA: [half tot haarself] Hoekom moet mense altyd met hulle vuil pote oor 

jou lewe kom loop? Wat laat mense dink hulle kan jou lewe uit jou 
hande gryp dit opneuk, en dan terug sit in jou hande en verwag jy moet 
dankbaar wees? 

 
WDM: Maria, iemand moet jou help om uit hierdie hel te kom. Dis nie ‘n lewe 

hierdie nie. Dis nie regtig jy nie. En jy het tog self gesien dat jy dit nie 
op eie houtjie kan doen nie. Laat ek jou net help. 

 
SOFIA: Help? Dink jy jy help? 
 
WDM: Maria, jy het die pad bietjie byster geraak. Jy kon nie jou pad terugkry 

huis toe nie, en jou ouers kon jou nie in die hande kry nie. Verstaan jy 
nie dat jou ouers hulle dogter wil terug hê nie? 

 
SOFIA: Verstaan jy nie dat hulle my nie so kan sien nie? 
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WDM: Hoe sien nie? Hulle gee nie om wat jy gedoen het nie. Hulle soek hulle 

dogter.  
 
SOFIA: Hoe gaan ek verduidelik wat ek van my lewe gemaak het? Hoe gaan ek 

die afgelope paar jaar verduidelik? Kyk hoe lyk ek! 
 
WDM: Hoe lyk jy? 
 
SOFIA: Soos ‘n vloerlap. Ek het addict hoer oral op my lyf geskryf. [wys hom 

haar arms] Kyk hierdie track marks. Elke aar in my arms het al 
platgeval. Hoe steek ‘n mens dit vir jou ouers weg? 

 
WDM: Maria, jy is nou net hardkoppig. Jy weet jou ouers gee op hierdie 

stadium nie ‘n hel om hoe jy lyk nie. Hulle soek hulle kind terug.   
 
SOFIA: En hoe moet ek nogal daar kom? Dink jy hulle gaan my vertrou met 

nog ‘n tjekkie in die pos?  
 
WDM: Alles is gereël. Jou pa het vir ons altwee vlugkaartjies gekoop, en 

iemand by die ambassade reël vir ons visums. 
 
SOFIA: Ons? 
 
WDM: Ja, ons. Jou pa het gesê ek moet jou nie onder my oë laat uitgaan voor 

ek nie sy “stoute godinnetjie” aan hom terug besorg het nie.  
 
SOFIA: Hoe weet jy my pa noem my sy “stoute godinnetjie”. 
 
WDM: O, ek en jou pa het mekaar nogal goed leer ken die afgelope ruk. 

Lekker gesels. 
 
SOFIA: en wat het julle nogal gesels? 
 
WDM: O, ek het hom allerhande dinge vertel van sy dogter. 
 
SOFIA:  Ag nee. Hier kom dit nou – soos wat? 
 
WDM: O, net die waarheid. 
 
SOFIA: Jy sal dit nie waag nie. Soos wat? 
 
WDM: Soos dat ek jou op die paal gesit het, en dat sy kleinkind nie ‘n ryk 

Amerikaner gaan wees nie. 
 
SOFIA: [lag verlig] stront, man. My pa sal jou ontman. 
 
WDM: Inteendeel. Hy het nogal opgewonde geklink oor die idee van oupa 

word. 
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SOFIA: Dan glo julle twee seker in windbestuiwing. In elk geval het my ma 
gesê sy wil nie ouma word voor sy honderd jaar oud is nie.  

 
WDM: Jou arme ma is in vir ‘n surprise. 
 
SOFIA: [gooi haar hande in die lug] Nou toe, vertel my jou meesterplan, 

meneer. 
 
WDM: Aha! Die meesterplan. Goed, maar eers moet ek energie opbou. 
 
SOFIA: en wat het jy in gedagte? 
 
WDM: ‘n Steak. En milkshake. 
 
SOFIA: Bruismelk. 
 
WDM: Wie se melk gaan bruis, myne of joune? 
 
SOFIA: Die koei s’n. 
 
WDM: Sies, noem jy my ‘n koei? 
 
 [hy trek haar nader om haar te soen. Sy laat hom toe om tot by haar 

lippe te kom, en trak dan haar kop weg] 
 
SOFIA: Dan beter ons gaan, meneer Woordman. Ek vergaan van die honger. 
 
 
 

- ligte – 
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BEDRYF 3 
TONEEL 2 

 
[ WDM se woonstel. Die hele plek is nou leeg, behalwe vir ‘n matras, waarop Sofia lê 
en slaap. WDM op met koffie] 
 
WDM:  Maria! Hey, word wakker. [hou die koffie naby haar neus] word 

wakker en ruik die koffie [geen reaksie] Maria, word nou wakker. [sy 
roer, maar trek haar kop stywer toe. [ WDM sit die koffie langs haar 
neer en klap sy hande] Toe, toe. Dis ‘n groot dag vandag. [geen 
reaksie. WDM af en kom op met ‘n twee potte wat hy hard teen mekaar 
slaan] Opstaan, opstaan! 

 
SOFIA: [sit vervaard regop] Okay, ek is wakker. Ek is wakker. [vee oor haar 

gesig en kyk vervaard rond. WDM hou die potte gevaarlik naby haar] 
Ek is wakker! [Sy kyk om haar rond en fluit] Die plek lyk so leeg. 

 
WDM: Jip, die bakkie is klaar weg.  
 
SOFIA: Behalwe die matras. Maar die ou ding kan maar regtig bly. 
 
WDM: Ja, kyk, die matras....[ hy vee die hare uit haar gesig en soen haar teen 

haar slape] Jy’s pragtig. 
 
SOFIA: [Vee haar hare terug oor haar gesig] As dit is wat jy dink is ek 

bekommerd oor jou. 
 
WDM: [vee weer haar hare uit haar gesig en soen haar weer] Jy’s pragtig. 
 
SOFIA: Jy mag maar. 
 
WDM: Mag maar wat? 
 
SOFIA: My op my naam noem. 
 
WDM: [oordrewe] Jou op jou regte naam noem? Ek mag jou op jou regte 

naam noem? [harloop na die venster en skree na buite] Dames en here, 
ek mag haar op haar regte naam noem! 

 
SOFIA: Stop dit, jou simpel. 
 
WDM: [gaan sit langs haar] Sofia [hy soen haar] Sofia [hy soen haar weer] 
 
SOFIA: Ja, my naam is Sofia. Stop dit nou. Woordman en Sofia – wat gaan my 

pa sê? 
 
WDM: Hy gaan ons sy blessing gee, natuurlik. 
 
SOFIA: En sê nou hy skiet jou? 
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WDM:  Net een manier om uit te vind. Kom, ons moet oor twee ure board. 
[hulle stap na die deur] Is jy seker jy wil hê ek moet saam gaan? 

 
SOFIA: Mannetjie, waag dit om nou kop uit te trek. Jou melk sal bruis. 
 
WDM: Noem jy my al weer ‘n koei? [ons hoor hulle stemme skersend 

wegsterf] 
 
 [ Marlyn Manson se : I don’t like the drugs, but the drugs like me] 
 

- ligte –  
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