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PROLOOG 

Die son maak ligstrepe oor die blink geelhoutlessenaar. Emma 

vryf daaroor asof sy die strepe wil wegvee.  

“Gaan jy asseblief alleen?” smeek sy sonder om op te kyk.  

“Jy kan dit nie aan hom doen nie, Emma. Jy het regdeur sy 

skoolloopbaan die skool vermy. Matriekafskeid is vir enige kind 

belangrik. Hoe gaan dit lyk as net sy pa daar opdaag?” 

“Ek kan nie. Asseblief, Dewald.” 

“Die mense op die dorp ken jou skaars. Jy is ŉ kluisenaar op 

die plaas. Jy moet een of ander tyd die ding oorkom.” 

“Die díng? Daaroor kom? Ek dink ek het daaroor gekom, 

maar die letsels sal vir ewig binne-in my wees. In die nag as ek 

nie kan slaap nie, of wanneer ek alleen is, dwing my gedagtes 

terug. Ek kan dit nie verhelp nie.” 

“Hoekom sê jy dit nie? Hoekom praat ons nie daaroor nie?” 

“Ons het ooreengekom om nooit weer daaroor te praat nie,” 

sê sy sonder om op te kyk. Sy kan nie vir hom kyk nie. Dit is soos 

ŉ skuldgevoel sonder enige rede. Sy draai weg en vee met haar 

hand oor die boeke in die boekrak, laat haar kop sak en sug. 

“Tye het verander.” Dewald staan op en kom staan agter 

haar met sy hande op haar skouers. 

“Ek kan sien hoe mense vir my kyk, die vrae en afleidings in 

hulle oë. Vir hulle sal ek altyd die inkommer wees. Ek sien net 

nie kans nie.” 

“Die mense weet nie. Dié wat weet, weet nie alles nie en dié 

wat alles weet, sal nie daaroor praat nie, want ons is lief vir jou,” 

sê hy en sy hande vou om haar lyf. Sy lippe teen haar kop. 



“Dankie, jy.” Sy draai uit sy arms uit en maak die studeer-

kamerdeur agter haar toe. 

Gerber kyk op toe sy die kombuis inkom. 

“Ma?” sy oë vraend. 

Het hy die gesprek gehoor? Sy kyk na Rosy wat sy leë beker 

optel en opkyk. Rosy se oë antwoord Emma se onuitgesproke 

vraag. Hy hét gehoor. 

“Gaan Ma saam?” 

Sy klink vir haarself vals wanneer sy sê: “Natuurlik gaan ek.” 

“Wat is die díng waaroor Ma en Pa praat? Hoekom wil Ma 

nooit dorp toe gaan nie?” 

“Eet, Gerber. Rosy wil klaarmaak met die skottelgoed,” 

antwoord sy met haar rug na hom gedraai. 

“Sê, Ma ...” hou hy koppig aan. 

“Kom ons stap olyfboord toe as jy klaar geëet het, dan praat 

ons.” 

Hy sit die lepel neer en staan op. “Ek het klaar geëet,” en 

stoot die stoel terug onder die tafel in. 

Sy loop gespanne agter hom op die stoep uit en die trappe 

af. Hoe gaan sy vertel? Hy móét weet ... of moet hy? Sy kan nie 

toelaat dat hierdie wonderlike kind blootgestel word aan die 

donker verlede van sy ma nie. 

By die eerste laning in die boord gaan hy staan. 

“Waaroor gaan die ding, Ma?” 

Sy kyk op na hom. Daardie iets delikaats aan sy profiel – die 

deeltjie van hom waaraan sy haarself herken. Die spanning is 

ongemaklik. Sy moet dit verby kry. 

“Ek gaan jou vertel, maar ek vra mooi, moet my nie 

veroordeel nie.” 

“Ek sal nooit nie. Ma is die beste mens wat ek ken.” 
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Sy kyk terug huis se kant toe, breek ŉ olyftakkie af en rol dit 

in haar hand rond. Dewald staan op die stoep, maar sy kan nie 

sien waarna hy kyk nie. Dalk of daar wolke vorm wat genadereën 

moet bring. 

Sy gaan sit op die grond en gooi die stokkie tussen die 

olyftakke in. 

“Dit het so lank terug gebeur dat ek nie seker is waar om te 

begin nie.” 

 

 


