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Grysie is ongeveer dertien jaar oud. 
 
 

GRYSIE: 

[Grysie lê op die vloer asof sy dood is.  Skielik sit sy regop] 

Wat is dit!  Ek het my net probeer voorstel hoe dit voel as 'n mens 

doodgaan, Reverend.  Het ek jou alweer laat skrik?  Wag moenie gaan 

nie.  Ek wil vir jou iets wys.  Jy't tyd hiervoor.  Sit daar! 

[Sy haal 'n skildery uit die kas, dan een uit 'n ander kas, en dan een bo 

van die kas af.  Almal is toegedraai.  Sy sit dit op die vloer.  Sy praat 

terwyl sy dit doen] 

Ek wou hulle nie eers vir jou wys nie, want ek het gedink jy sal hulle 

wil hê en wegneem.  Maar nou weet ek jy sal nie en ek wil hê jy moet 

hulle sien. 

Die skilderye is almal hier vandat my Pa dood is.  Daar's nog. 

Ek weet nou waar almal is maar ek hou van hierdie.  Hulle is almal van 

jou.  Ma sal my vermoor as sy weet ek het hulle.  Sy dink ek behoort 

hulle nie te sien nie.  Ek het altyd 'n speletjie gespeel… na Pa se dood.  

Ek het nie geweet waar Ma hulle weggesteek het nie en toe't ek 

wanneer almal slaap, die huis deurgesoek.  Selfs in die kamers waar 

daar mense was.  Ek het by hulle deure geluister en as hulle nog 

wakker was, het ek ingegaan en met hulle gesels en hulle gevra of 

hulle nie my Pa se skilderye gesien het nie.  Dan het ek rond gesoek 

en daar was altyd een of twee wat ek vir hulle kon wys.  Die wat ek 

van gehou het, het ek na my kamer gebring.  Dit was my speletjie en 

hierdie is almal my gunstelinge.  Hou jy van hulle? 

Ek wil weer 'n speletjie speel, Reverend, net gou voor jy weggaan…  

Dit sal nie lank neem nie.  Ek belowe.  Cross my heart, hope to die if I 

tell a lie.  Sien as Mostert, my broer weggaan en hier's nie loseerders 
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nie, dan word dit baie eensaam.  Dan moet ek alles alleen doen.  Dis 

hoekom dit lekker is om 'n maat te hê om te kan saamspeel. 

[Sy skakel die lig af en steek 'n kers op] 

Ag, dis alles deel van die speletjie, man.  Dis baie lekkerder by kerslig.  

Ek haat gewone ligte.  Sit net daar.  Dis baie maklik die speletjie.  Al 

wat gebeur is, ek vra vir jou vrae… enige soort.  En as ek dink jy lieg 

kry ek 'n prys.  [Wys na die skilderye]  Dis die pryse.  Reg? 

Kom ons begin, dan leer jy gou.  Hou op om weg te hardloop.  Dit 

sallie lank wees nie.  Ek belowe. 

[Grysie is skielik venynig]  Sit down!  [Sy dreig hom met 'n mes] 

Ek doen niks.  Ons speel net.  Die een wat antwoord moet sit.  Sit!  Is 

jy gereed? 

Eerste vraag: Wat het jy aan my pa gedoen? 

Na die laaste keer wat jy hier was, het jy hom toe baie gesien?  Jy 

moes, want hoe anders kon hy al die kaal skilderye geskilder het?  Ek 

is moeg daarvan om alles te probeer verstaan en alles self te probeer 

uitwerk.  Niemand wil vir my sê wat gebeur het nie.  Maar jy gaan.  

Wat het julle gedoen? 

Niks!  Jy lieg!  Nou kry ek die een.  [Sy neem 'n skildery]  Sien dis hoe 

die speletjie werk.  En nou vra ek weer.  Hoekom het jy teruggekom? 

Jy't vir die skilderye teruggekom, nè?  Het jy gedink jy kan hulle 

sommer van ons kom afvat?  Het jy? 

Hulle behoort aan ons en hulle gaan hier bly.  Hy wou hulle weggee vir 

'n man.  Hy't my laat belowe dat die man hulle sou kry.  Maar hulle 

hoort hier, want hy was my pa en ek het hom hier nodig.  Hy't 

buitendien van plan verander.  Hy't my self vertel.  Hy wil nou hê hulle 

moet hier bly sodat ek hulle kan oppas en seker maak dat hulle veilig 

is.  Maar ek wil hulle nie meer hê nie, ek wil nie meer met hulle 

saamleef nie.  Nou gaan niemand hulle kry nie.  Nie eens ek nie.  [Sy 

probeer 'n skildery aan die brand steek.  Die Reverend probeer die 

vuurhoutjies uit haar hand gryp] 

[Byna histeries]  Los dit! 
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[Sy staan tru]  Raak net daaraan! 

[Sy pluk die mes weer uit] 

Moenie aan my raak nie.  Dis jou skuld dat pa hel toe is.  Waar kom jy 

vandaan Reverend Stevens?  Het die duiwel jou gestuur? 

[Sy skrik toe haar ma binnekom]  Ons skree nie, Ma.  Ek wys die 

skilderye vir hom.  Hy wou dit sien. 

Kyk Ma, hulle is almal van hom.  Hy't vir die skilderye teruggekom.  

Reverend Stevens.  Ek het my pa gesien Reverend Stevens.  Ek het op 

hom afgekom…  Ek het die bloed op die vloer gesien… ek het sy gesig 

gesien… daar was trane.  Pa het nooit gehuil nie. 

[Sy hou die mes uit na hom toe]  Hy't dit hiermee gedoen.  Vat dit vir 

jou.  Dit was syne. 

Neem dan dié skildery.  Dis die een wat hy spesiaal vir jou gemaak het.  

Kyk, daar's 'n boodskap agterop. 

[Net soos hy die skildery wil neem, sny sy skielik dwars oor die skildery 

en gooi dit op die vloer.  Maak die mes toe en steek dit in haar sak en 

gooi die skildery op die grond neer] 

Was dit baie seer, Reverend?  [Sy begin lag] 

Kyk, ek het jou ketôter afgesny. 

 

---ooOoo--- 

(Teks: DALRO) 


