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So baie sportmotors

“Hoe lyk dit, wil jy saam met my kafee toe stap?” vra 
Ethan toe ek nie antwoord nie.

Ek frons. “Uncle Jay … Bedoel jy oom Jake?”
Ethan knik. “Ja, jou uncle. Ek ken hom al vandat 

ek só groot was.” Hy beduie met sy hand naby aan die 
grond. “Toe ek klein was, kon ek nie Jake sê nie en toe 
word hy uncle Jay. Dis wat ek hom nog steeds noem.”

Ek knik ingedagte terwyl ek hieroor dink.
“Wat sê jy, stap jy saam kafee toe?”
Ek trek my skouers op. “Hoekom nie? Ek het niks 

beters om te doen nie. Wag net gou, ek wil my beursie 
gaan kry.”

Ek druk my beursie in my broeksak en vat die 
spaarsleutel wat oom Jake op die toonbank gelos het.

“So, wat gaan alles aan op hierdie dorp van julle?” 
vra ek terwyl ek die deur sluit.

Ons loop by die trappe af.
“Die ligte gaan aan in die aand,” grinnik Ethan.
Ek kan nie help om te glimlag nie. “Dis die oudste 

grappie in die boek.”
By die onderkant van die trappe gaan ons links. Ons 

loop nie voor die werkswinkel se deure verby nie.
Die kafee is laer af  in dieselfde straat, drie blokke 
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weg van oom Jake se plek. ’n Geel sportmotor trek 
weg die oomblik toe ons daar kom. Ek ken nie juis 
sportmotors nie, maar ek is amper seker dié een is ’n 
 Porsche. Oorkant die straat is twee motorwerkswinkels 
direk langs mekaar. Alfaville Auto en Geronimo’s Cars, 
lees die name van die twee plekke. Ek sien ’n blinknuwe 
Mercedes en ’n silwer Mini Cooper in die een werks
winkel, en dink aan die stokou karre wat daar by oom 
Jake staan. Lyk my oom Jake het heelwat kompetisie.

Toe sien ek nog ’n sportmotor, dié keer ’n swarte, 
wat in die parkeerarea langs Alfaville Auto geparkeer 
staan. Die enjinkap is oop. Ek onthou die rooi sport
motor wat netnou verby die taxi gejaag het. My kop 
draai. Is dit nasionalevatjousportmotorvir’nspin
dag, of  wat?

“Wat frons jy so?” vra Ethan. “Jy moet oppas, jou 
gesig gaan so bly staan.”

“Dis net weird dat hier so baie sportmotors is. Waar 
ek bly, sien mens nooit een nie, maar vandat ek hier is, 
het ek al drie gesien. Drie, in omtrent ’n uur se tyd. Dis 
vrek baie. Wat gaan aan? Moenie my vertel dis toevallig 
nie.”

Ethan glimlag. “Is jy serious? Sien julle nóóit sports
karre op jou dorp nie?” vra hy ongelowig. Hy klink só 
verbaas, ek is amper seker hy spot met my. “Dan bly jy 
op ’n baie boring plek.”

Ons stap by die kafee in. Ethan het nie my vraag 
geantwoord nie, besef  ek terwyl ek ’n hand vol  Chappies 
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aftel. Maar dalk is hy reg. Dalk kom ek van ’n vervelige 
plek, en dalk is Alfaville baie interessanter as wat ek 
verwag het.


