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"Wat Hanna aandryf is dus nie haat nie, maar liefde.  Haar bemoeiing om die 
rewolwer vloei nie voort uit 'n wraakplan nie; dis 'n verborge selfmoordplan: 
sy sal tussen die vyand instap en skiet sodat hulle haar teen die muur kan 
plaas waarteen sy sal staan en sing en singend "huis" toe gaan."  Bartho Smit 
 
 

HANNA: 

Laat my staan.  Ek makeer niks. 

Ek het Ouboeta net op sy plig gewys Maria - en jy weet dit.  Hoe kan 

jy sê ek het hom na sy dood gejaag?  Ek kon hom tog nie hier by die 

huis laat sit terwyl sy broers daarbuite in wind en weer lê nie; en sy 

pa…  Want hoe kon ek weet dat sy pa self ook…  O, dis om oor te huil, 

Maria! 

Nee, nee, ek verstaan dit nie.  Dit gaan my verstand te bowe…  

Onthou jy die aand…?  Nee, jy sal dit nie onthou nie, jy was te jonk.  

Hulle het die vlei gebrand hier onder in die leegte.  En toe trek daar 'n 

dwarrelwind oor die vuur.  Soos 'n vinger uit die hemel was dit.  En toe 

ons weer sien, was jou pa vasgekeer tussen die vlamme…  Hy het 

probeer uitvlug, maar hy het geval.  En ek dag dis klaar, dis die end - 

geen lewende wese kon dit in daardie vuur waag nie.  Maar toe spring 

die vyf van hulle daarin - dit was nog voor jou broer Arend se dood - 

en hulle bring vir hom uit.  Soos vyf vlamme het hulle daar uitgekom - 

hulle moes hulle klere van hulle afskeur - maar hulle het hom 

uitgebring… 

Daar sal niks met jou pa gebeur nie.  Hulle maak vrede. 

Wat kon 'n rewolwer hom teen die swartes help?  En buitendien jou pa 

het gesê hy sal regkom daarsonder. 

Wie sê vir jou ek het dit nie nodig nie?  Ek wil die Engelse skiet?  Vir 

wat is jy so begaan oor die Engelse?  Plaas dat jy jou liewer bekommer 

oor jou broers wat bedroë daarbuite lê. 
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Jou pa-hulle draai vannag om - en jou broers bly agter in die veld. 

As die Engelse ons teen 'n muur sit en ons skiet, sal ek staan en sing 

teen daardie muur.  En jy is bang?  Jou broers was nie bang nie.  Julle 

maak 'n afgod van die lewe - 'n goue kalf.  En omdat hulle nie bang 

was nie, omdat hulle nie aan hulleself gedink het nie, moet hulle maar 

weggesmyt word op die vlakte - sommer vir niks, sommer vir die grap?  

En die res kan maar hulle hande in onskuld was en by die huis kom sit? 

Om die vrouens en kinders wat so sterf in die kampe?  Dis hulle 

stories, ja.  Ek sê dit want dis waar!  Wat het hulle anders verwag in 'n 

oorlog?  Dis met lewens wat mens in 'n oorlog koop wat jy wil hê - dís 

jou geld.  Maar om dié waarmee reeds betaal is - om dit weg te smyt 

asof dit niks was nie, asof dit valse geld was…? 

Hulle moet tog red wat te redde is?  En ek?  Moet ek nie ook red wat 

te redde is nie?  En jy? 

Is dit dan 'n trop honde wat daar doogeskiet lê, dat almal maar kan 

omdraai en wegstap en hulle maar laat lê?  Is dit wat ander se lewens 

vir hulle werd is? 

Ek sal spook by hulle - dis wat ek sal doen! 

Laat hulle maar terugkom en by die huis kom sit.  Ek sal soos 'n swart 

spook deur hulle gewetes dwaal.  Dís wat ek sal doen! 

Sê vir jou pa, as hy terugkom, ék het sy plig vir hom gedoen. 

Moenie "moeder, moeder" roep nie.  Roep die ongebore kinders in jou 

skoot, want hulle is vervloek! 

'n Waterloot - dís wat hy is - 'n waterloot aan die boom van die geslag.  

En jy is die vrug daarvan.  Goddank dit was nie een van my seuns nie.  

Vir julle - dis vir julle wat hulle daarbuite lê - nie vir hulle plesier nie.  

Gee hulle terug, dan kan julle maak wat julle wil!  Gee hulle terug! 

Daar klop een.  Wie is daar?…  Maria, hoor wat hy wil hê?...  Wat wil 

hy hê?…  Hulle het jou pa geskiet - die swartes?… 

Ek wis hy sou hulle nie alleen laat nie… ek wis: want daar was 'n 

blydskap in sy hande, toe hy my groet vanaand, asof hy huis toe gaan.  

En nou ís hy tuis…  Hy was geen verraaier nie - nee - hy was 
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vasgekeer in die verraad wat soos 'n veldbrand oor die land gekom 

het!  Maar sy seuns - sy seuns het hom weer uitgedra.  En laat God die 

res vergewe… 

Gee hulle vrede, Pa.  Ons het die saad in die grond - die oes sal ons s'n 

wees. 

Maria, bring vir my 'n kom water, my kind.  En sê vir die Engelse hulle 

moet loop.  Ons had genoeg van hulle. 

 

---ooOoo--- 

(DALRO) 


