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LENA: 

Sy was 'n liegbek, Dina Swart, sommer 'n ou skinderpot.  Dit wás lekker 

in ons huis en Pa wás lief vir Ma; hy was vreeslik lief vir Ma, lief, lief.  

Nou die anderdag het hy nog weer vir haar 'n mooi borspeld gebring; dis 

toe hy so lank weg was na die vendusie toe.  Ek het self gesien hoe sy 

dit in die lig om en om draai toe Pa weer uit was, en sy was bly daaroor, 

baie bly, daar was eintlik trane in haar oë.  Laat Dina nou net hiernatoe 

kom dan steek ek my tong vir haar uit.  Sy's mos die een wat vertel van 

my Pa se motor wat kamtig die hele tyd voor die huis staan, en waar is 

die motor dan nou miskien?  Ek is al byna die hele dag hier en daar is 

nog niks nie.  As jy my vra bly daar nie eers mense in die huis nie - 

kamtig 'n vrou met geel hare.  Dis nou vir jou 'n grap.  Ou Dina weet nie 

eers dit is 'n leë huis nie, en wat sou my Pa miskien hier kom maak het?  

Hy het mos 'n huis vir my en vir Ma. 

Soe, maar die blare is darem dig, nes 'n klein kamertjie.  Dis net die ene 

blare.  Eina!  Die bas krap vreeslik.  As my klere skeur is dit haar skuld.  

Ek sal vir Ma so sê as sy raas. 

By dié mik is 'n venstertjie in die blare, so 'n oulike ronde enetjie.  Nou 

kan ek die hele huis sien en die voordeur ook.  Dis van rooi glas, nes sy 

gesê het, maar dit is pottoe.  En dis sommer 'n klein ou huisie.  Ons huis 

is baie groter.  En kyk net die lang gras op die werf.  Sies, dit is sommer 

slordig.  Outa Jim sny elke week ons gras af.  Ma verdra nie so 'n 

wildernes nie; sy sê as 'n mens nie oppas nie neem die slegtigheid jou 

sommer in. 

Dis vir jou 'n yslike deur, hè?  En al die glasruitjies.  By Gansie-hulle is 

ook so 'n deur, maar daar is net 'n paar ou blokkies in en gladnie so 

mooi soos hierdie nie.  As 'n mens hierdeur kyk, sowaar…  [Die deur 

gaan oop en die vrou staan op die drumpel.  Sy kam haar hare]  Lang 



 2

geel hare.  Sy steek die kam bo in en dan trek sy dit dwarsdeur, nes die 

vrouens van die see.  Hulle kam ook hulle hare so en dan sing hulle en 

dan lok hulle die mans in die golwe in. 

Ek het vir Ma gevra wat is 'n geskeide vrou, gister toe ek van die skool af 

gekom het.  Sy het spierwit geword en toe sê sy sommer vinnig "Dis 'n 

vrou wat haar man weggegooi het." 

Dit is ons motor.  Ek kan hom altyd van ver af hoor aankom; hy maak so 

uitasem: huf, huf, huf.  Hy is al sommer naby; Pa moet seker na koeie 

op Elandsheuwel gaan kyk.  Daar koop hy altyd baie beeste.  Nou-nou 

sal hy teen die opdraand uitdreun, en dan sal 'n mens hom nie meer 

hoor nie.  Baie mense ry hierlangs Elandsheuwel toe.  En as hy klaar 

gekoop het sal hy reguit huistoe gaan, reguit.  Laat hy verbyry, asseblief 

tog.  Juffrou het gesê as ons net hard genoeg bid…  Wikkela, Wakkela, 

Wyna.  As ek net die ster gehad het, vas aan die wilgerstaf.  Ek sou hom 

swaai en swaai en drie keer buig na die oostekant, en dan sou die motor 

weer begin ry.  Hy sou oor die bult ry, ver weg.   

Daar loop sy nou na die motorpad toe.  Wikkela, Wakkela.  Ek sal haar 

wegvee van die aarde af soos die Rooisee met die Egiptenare gemaak 

het, ek sal die pilaartjies van die stoep inmekaar vou, nes Simson, dat 

die dak inmekaar val.  Daar het hy nou uitgeklim.  Dina sê hy soen haar 

altyd.  Dit is 'n sonde!  Maar sy het hom gelok nes die vrouens van die 

see.  Sy't hom getoor, haar hare! 

Nou sal ek haar wys.  Ek sal vreeslik hard skreeu, dieselfde woord wat 

Dina op haar lei geskryf het, die een wat sy met haar spoeg uitgevee het 

toe juffrou aankom.  Maar sy was nie vinnig genoeg nie, want juffrou 

kon nog die h en die o uitmaak.  Dina het gesê sy wou hond skryf, maar 

sy het weer gejok; ek het self die e al gesien… 

"Jy's 'n…, jy's 'n…!"  Maar dit het in my keel bly steek.  Pa sit sy arm om 

haar lyf en hy vryf haar hare so eenkant toe. 

"Jy is geskei!  Sies!  Jy is 'n slegte vrou…  Jy is 'n…!" 

 

---ooOoo--- 
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