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Juffrou sê ons moet 'n opstel skryf oor ek en my ma.  Sy lees toe van die 

kinders se opstelle voor.  Meeste kinders se ma's werk.  Hulle is 

gegradueerdes of igiloë of antropoloë of hulle bak terte vir die kerkbasaar en 

behoort aan klubs waar hulle bespiegel oor "Hoe moet ek my kind reg 

grootmaak" terwyl die ousies by die huis die kinders oppas as ma die 

bespreking bywoon.  My ma sê geleerdheid is nie alles nie, want kyk vir 

Koning Salomo; hy was nie op universiteit nie en was so 'n wyse man. 

Toe juffrou my opstel lees, sê sy dit is absorb.  Geen kind van my ouderdom 

kan sulke snert skryf nie.  Sy dink my ma het dit self geskryf.  Toe sê ek nee 

my ma is te ordinêr om sulke goed te skryf.  Juffrou sê mens begin nie elke 

sin met "My ma sê…" of "En toe nie…", dit is swak smaak en nie stylvol nie.  

My ma sê Afrikaans is vrot van styl.  Jy kan ons taal proe.  Dit smaak soos 

nagmaalwyn; dis amper Bybelsmooi soos 1 Korinthiers 13 voor die Nuwe 

vertaling gekom het.  Juffrou sê ek wyk af van die onderwerp van die opstel, 

want daar staan niks van "Ek" nie, dis net die heel tyd "My ma". 

As sy vir my Amakeia voorlees wil sy huil en sê Amakeia moes 'n volksheldin 

gewees het. 

Ek dink mense is dom om so min blomme te plant.  Blomme sal groei tot op 

die laaste dag (as dit reën bygesê), want as 'n blom doodgaan, is die belofte 

van sy lewe in die kern van sy hart.  Ek verstaan ook nie aldag al die goed 

nie.  My ma sê ons hoef nie alles te verstaan nie.  Dit is onnodig.  Ons moet 

glo soos 'n kind.  Alles is tydelik en eendag sal die groot verstaan aanbreek. 

Juffrou sê ek hoef nie so diep op die saak in te gaan nie.  Ek moet by die 

onderwerp bly. 

Ek het vir mamma gehelp koekies vir die basaar bak.  Sy het sewe dosyn 

gemmer koekies op die lys geskryf.  Ons het sommer in die bababad al die 

goed bymekaar gegooi.  Voor die eerste baksel het ma gesê, bid vir die koek 
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gaan nie help nie, ons moet liewer sing "Ruwe storme woed alom" en toe sing 

ons. 

Ek en my ma bad saam.  Ons tap soveel water in die bad dat ons byna 

verdrink.  Dan steek sy 'n kers op en lees gedigte vir my in die bad.  Sy sê ek 

hoef nie nou al my oor "saks" of iets te bekommer nie.  Dis oumensgrafte en 

kinders peuter nie by oumensgrafte nie.   

Later vertel sy alles en noem hom op die eerlike naam.  Al wat ek van weet is 

'n oksilholte en pubishare wat so skaam-skaam… Juffrou weet. 

Sy leun toe vooroor en praat so sag dat ek byna niks kan hoor nie. 

My ma sê sy hoop daar is kaalgat perskes in die hemel.  Ek dink dit is toé dat 

juffrou sê my opstel is absorp. 

Ja juffrou ek weet, ek weet. 

Die tannie oorkant die straat het gesê my ma is 'n "freak", want sy hardloop 

om die huis met haar kort pajamas.  Die tannie het dit vir iemand vertel en 

toe vertel die iemand dit weer vir my ma.  Toe lag my ma en sê sy sal haar 

vergewe, maar eers 'n bietjie later.  Vergifnis maak iets niks.  Soos 'n fout wat 

jy uitvee en oorskryf, tot sewentig maal sewe toe.  Die tannie oorkant die 

straat het nog nie gesien as die dagbreek kaal en alleen oor die rantjie 

aangestap kom nie.  Sy weet nie dat engele hulle speelbal kom soek as die 

son kom dagsê nie.  Sy weet eintlik so min.  En dit het my ma gaan afloer 

met haar kaal voete en nagrok aan.  My ma dink vriendskap is 'n geskenk wat 

ons gekry het voordat ons nog kon vra.  Daarom moet ons mekaar vergewe.  

Ons moet meer mekaar se voete was in plaas van mekaar se koppe.  Dan sal 

ons vriende wees en nie mekaar se tone seermaak nie.  Maar juffrou, as die 

aand kom en in elke hoekie inklim en voor my ma my vir die donker gee en 

vir oulaas kom kyk of ek slaap, voor dit alles, vou sy eers haar twee 

onafgewerkte, afgestompte handjies saam.  Dan bid ons. 

Ek en my ma. 

---ooOoo--- 

Kopiereg SABC. 

Hierdie stuk van Helene Dennis is uitgesaai in Vrouerubriek op 7 Junie (ek 

weet nie watter jaar nie). 


