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SYBRAND: 

Dag Vader…  Ek het 'n paar dinge nodig gehad en toe kom ek… en ek 

wou met Vader praat. 

Ek wil nie met 'n ompad loop nie, Vader…  Ek wil terugkom na 

Buffelsfontein.  Ek gaan nie op Kranskop bly nie.  Vader, luister, ek kan 

dit nie langer alleen daar uithou nie.  Vader weet self Kranskop kan 

goed sonder my klaarkom.  Fisant het mos al bewys hy kan alles daar 

doen. 

Asseblief Vader probeer tog verstaan.  Alles is vir my vreemd daar.  

Vader kan Vader nie verbeel hoe koud en kaal en verlate Kranskop is 

nie.  Ek word nog stapelgek van die eensaamheid daar.  Dis op 

Buffelsfontein waar ek hoort.  Nie op Kranskop nie.   

Hier waar ek gebore is, hier waar ek groot geword het, hier waar die 

dinge is wat ek liefgehad het en ek nog altyd liefhet. 

Ag, Vader laat ons nie weer daaroor praat nie.  Daar is niks tussen my 

en Cornelia nie. 

Vader wil my teen die liste en strikke van die duiwel beskerm? 

Hoe kan Vader so praat, hoe kan - 

Ek gaan nie 'n dag langer daar bly nie.  Eer jou Vader… 

(Hy praat met 'n koue besetenheid) 

Ek eer u nie, Vader.  Waar 'n mens eer daar het jy ook lief.  En ek het 

Vader nie lief nie.  Nooit, nooit vandat ek 'n kind was, kon ek met my 

moeilikhede na Vader toe kom nie.  Na Moeder en aia Truida wel, maar 

nie na Vader nie.  Vir Vader moes ek altyd alles wegsteek.  Daar was 

altyd die een of ander gebod wat ek oortree het en waarvoor ek 

gestraf moes word.  En nou wil Vader my weer straf soos altyd - 

onnodig! 



Uit Twee Lampe deur Uys Krige 2

Plig as Vader?  Was dit Vader se plig om Frans - Nie sy naam in hierdie 

huis noem nie?  Ek mag nie sy naam noem nie, omdat Vader - 

Dis Vader wat teen Illse was omdat al wat by Vader tel, net geld en 

besittings is!  Dis Vader wat Fransie reguit na sy dood toe gestuur het! 

'Moordenaar' was Fransie se laaste woorde.  En dis wat jy is, wat jy 

nog altyd was hier op Buffelsfontein! 

Ook my Moeder het jy vermoor - toe sy jou hulp so nodig gehad het - 

met jou onverskilligheid, jou koudheid, jou hardheid! 

Sy was swak, ja, soos Frans swak was… soos ek swak is…  

En net jy's sterk ja, net jy's sterk - jy wat ons almal vernietig het in 

hierdie vervloekte huis!  Maar jou kans kom nog.  Want as jy alles 

platgetrap het, alles uitgeroei het en daar niks meer oorbly vir jou om 

te verteer nie, sal jou jouself verteer - met jou wroeging en jou spyt, 

jou berou! 

En jy sal daar in jou groot stoel sit en vrot agter jou Bybel!  Eerbied vir 

God?  Watter God,  Die God van toorn en straf en verskrikking en 

wraak?  Die God wat uit die plaag en die aardbewing praat, wat die 

hele mensdom verdrink in 'n vloed?  Die God wat die sondes van die 

vaders besoek aan die derde en vierde geslag, 'n beer stuur om 

kinders op te vreet - die God van Gert Beukes?  Natuurlik het ek vir 

hom, die God van Gert Beukes geen eerbied nie, maar haat ek hom, ja 

haat ek hom met 'n haat wat - 

Godloënaar!  (Stil)  Hoe kan ek iets verloën waarin ek nie glo nie? 

(As Sybrand sy Pa nog uitdagend aanstaar, stap sy Pa uit.  Dis of daar 'n 

groot kalmte oor Sybrand gekom het.  Hy kyk om hom.  Dan rus sy blik 

verlaas op die portret van sy Moeder.  Hy gaan na die muur, neem geweer uit 

geweerrak en stap met besliste houding uit.) 

---ooOoo--- 

Hierdie monoloog is ook geskik vir hoërskool seuns, grade 10-12 

(Uitgewers: Afrikaanse-Pers Boekhandel) 


