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MARINA: 

Hallo. Pa. 

Pa het nie nodig om vir my te lieg nie. 

As Pa nie omgee nie, ek probeer leer. 

Ek het nie nodig om weer hierna te luister nie. 

Vrede maak?  Om net weer 'n keer teen Pa te verloor. 

Natuurlik is dit waar! 

Van kleins af, vandat Ma geloop het, moes ek na Pa se pype dans; was 

ek ooit vry om te besluit?  Kon ek ooit doen wat ek wou?  Nee.  Pa het 

besluit.  Ek was soos 'n gevangene.  Op laerskool was Pa die 

onderhoof; ek was 24-uur van die dag onder Pa se oë; en toe ek 

hoërskool toe kom, toe kry Pa die pos hier.  Ons bly in dieselfde huis.  

Ek sit in Pa se klasse.   

Namiddag is ons saam op die sportveld.  En die boodskap is altyd 

dieselfde: WEN, WEN, WEN!! 

Is Pa miskien 'n wenner?  Het Pa ooit iets bereik?  Adjunk-hoof, is dit 

'n sukses?  Is dit wat Pa wil hê ek moet bereik?  Ek het geen 

verhouding met enige ander persoon nie, behalwe met Pa. 

Want dis soos Pa dit wil hê. 

Pa wil my besit soos Pa my Ma besit het. 

Dit voel of ek kan versmoor.  Ek moet uitkom hier. 

Ek kan nie wag vir volgende jaar nie. 

Want dan gaan ek uiteindelik vry wees. 

Vry om te praat met wie ek wil, vry om te kom en te gaan soos ek wil.  

Het Pa een enkele vriend in hierdie wêreld? 

Nee. 

Nou moet ek instaan daarvoor.  Ek moet boet. 



 2

My ma, van kleinsaf hoor ek hoe sleg sy is.  Ek weet nie eens of dit 

waar is nie, ek kan dit nie eens onthou nie.  Ek was maar drie toe sy 

hier weg is.  Dink Pa nie ek verlang ook na haar nie? 

Dink Pa nie ek wonder ook soms hoekom sy weg is nie? 

O Hemel, al wat ek weet, is dat ek wil wegvlug uit hierdie huis uit, weg 

van Pa af. 

Dalk het sy so gevoel! 

Dalk was sy bereid om 'n driejarige dogter weg te gee, net so te los, 

net om self vry te wees. 

Deur watter hel moet 'n ma gaan om van haar eie kind af weg te loop? 

Ek het alleen grootgeword, Pa. 

Pa dink Pa is alles vir my. 

Pa was nie. 

Ek is bang vir Pa. 

Ek droom elke nag van iemand wat my liefhet; wat nie omgee of ek 

wen nie; wat my net nodig het en my net wil vashou. 

Dan word die droom 'n nagmerrie; want dan kom Pa en skeur my weg. 

En dan word ek wakker. 

En ek weet.  Ek weet die droom is die waarheid. 

Die wrede waarheid! 
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