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Vir die eerste keer in sy lewe mis Alex iemand wat net ’n 
paar minute gelede nog by hom was. Dit is hoe hy voel toe 
Agapé-Ann en haar ma weer ry. Simphiwe groet ook en 
klouter oor die heining na hulle huis langsaan.

By sy lessenaar skakel hy sy skootrekenaar aan en soek 
op Facebook en Instagram en TikTok om te kyk hoe aktief 
sy op sosiale media is, maar hy vind niks van haar nie.

Sy selfoon pieng. Iemand stuur vir hom ’n whatsapp.
Agapé-Ann!
Sy hart vibreer.

Was soooo lekke by julle, A. Jys 
funny veby. Ex mal oor funny. 
En jou vrnd is awesome, nes jy.

Hy tik vinnig sy antwoord.

HOOFSTUK DRIE
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Wens ons kan gou weer.

Jis, jis, jis!

Ek’t jou op Facebook en 
oral gaan soek.

Oulik v jou. Mar ek mag ni da 
wees nie. My pa di pastoor wili 
hê ni. Wou jou nog vra. 
Wat’s jou fav Bybelvers?

Ek het nie een nie.

Myne is Jes. 53:4-5. Jy is weird.

Hahaha.

Lees my vers, dan sal jy sien hkom 
exe ons word nie gestraf nie.

OK.

Moet groet. Chat weer. Bye, Alex.

C U soon, A-Ann.

Hy koppel sy selfoon aan ’n laaier en trek ’n skryfblok 
en ’n pen nader.
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Boaan skryf hy: Alexander Brown se testament.
Miskien moet hy begin by al die speelgoed wat al vir ’n 

paar jaar in die kis onder in sy kas gebêre word. Hy sal tog 
nooit weer daarmee speel nie.

Of miskien moet hy by sy sportklere begin. Dalk by sy 
splinternuwe rugbyskoene. Simphi kon hulle gekry het, maar 
dis ’n nommer nege en Simphi dra ’n nommer sewe. Sy krie-
ketlangbroek, wat nog nie eens uit die boks gehaal is nie, sal 
tot onder Simphi se arms kom.

Hy gooi die pen neer en pak die onderste laai van sy 
lessenaar op die vloer uit tot hy die slapband-Bybel vind. 
Met dié in sy hand gaan lê hy op sy bed. Voorin is sy naam, 
sy geboortedatum en ’n Bybelvers met ’n bewerige hand 
geskryf.

Psalm 91: 11-12. Psalm 91: 11-12. 
Hy sal sy engele opdrag gee om Hy sal sy engele opdrag gee om 
jou te beskerm waar jy ook al jou te beskerm waar jy ook al 

gaan. Op hulle hande sal hulle jou gaan. Op hulle hande sal hulle jou 
dra, sodat jy nie jou voet dra, sodat jy nie jou voet 
teen ’n klip sal stamp nie.teen ’n klip sal stamp nie.

Met liefde van jou oupa Bottel.Met liefde van jou oupa Bottel.

’n Boekmerk steek bo uit. Hy maak die Bybel daar oop.
Vir die eerste keer in veertien jaar, die eerste keer in sy 

lewe, maak hy hierdie Bybel oop. Die blaaie is nog kraak-
nuut en klou aan mekaar vas. Die boekmerk is by Psalm 91 
ingesteek.
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