
AS EK NIE die Vape weggegooi het nie, het 
ek nou hier in die kamer sit en rook.

Hoe stupid om te wou glo Juanita sal 
my later makliker verduur.

Moord. Gesinsmoord ook. Jy is nêrens veilig nie.
Dit was ’n dreigement en klaar.
Die beste is seker maar om pad te gee.
Allesbehalwe subtiel, maar sy wou nie wees nie.
Daar is ’n klop aan die deur en ek ruk van die skrik. 

Wys jou in watse toestand is my senuwees.
“Hallo?” roep ek.
Die deur gaan oop en my pa steek sy kop in. “Kan ek 

inkom?”
“Enige tyd.”
Hy maak so, druk die deur toe, trek die spieëltafel se 

stoel uit en gaan sit.
“Jy het vroeg kamer toe gekom.”
“Ek was moeg.” ’n Obvious leuen, want hoekom lê ek 

dan nog nie?
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“Jy was baie stil met aandete.”
Ek sien die kommer in sy oë.
“Ek is mos maar aan die stil kant.”
“Net as jy die slag onthou!” lag hy. Dan, wat my laat 

glo hy het afgelei iets het gebeur: “Ek sal nie môre weer so 
laat inkom nie.”

“Ek gaan môre terug.” Ek kan hom nie in die gesig kyk 
nie, ek voel ek laat hom in die steek. Ons albei.

Ek hoor weer haar stem: Sê my, weet jy hoe jou ma 
dood is?

Met die implikasie: Besef jy dan nie dieselfde kan met 
jou gebeur nie?

“Marco ...”
“Ek moet gaan, Pa.”
Want dis te laat, die besigheid het ontspoor. Of hy my 

hier wil hê of nie, en of ek nog wou bly of nie, dit kan nie.
Sy stem raak fermer. “Kyk na my.”
Nou maak dit donners seer om so my eie gelaatstrekke 

in sy gesig te sien. Ons is twee mense wat van mekaar hou 
en verdien om meer tyd saam te hê – maar ek is “die een 
van buite” en noodwendig die een wat moet waai. Hy sal 
voortgaan met sy lewe wat vol genoeg is. Hoe die vrou 
van die huis ook al teenoor my optree, vir hóm is Juanita 
alles wat reg is.

Gesinsmoord.

Hoekom het sy daardie woord gebruik? Sy kan tog nie 
regtig daaraan dink om ...

“Ek kan mos later weer kom kuier,” sê ek.
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“Maar sal jy?” Hy klink meteens benoud.
“Natuurlik.” Nog ’n obvious leuen. “Ek kan net nie die 

eerste keer so lank bly nie.”
“Hoekom nie?”
“ ’n Mens ...”
“Watse mens? ’n Mens kan hier maak soos ék sê hy 

kan.”
Jy weet maar net nie, dink ek. Nie almal hier tree op 

soos jy dink nie.
Hy frons diep. “Wat is fout?”
“Niks nie.”
“Marco.”
“Niks nie, Pa.”
“Is dit dan ... Jy moet reguit met my wees. Is dit ék?”
Ek kan nie glo hy vra dit nie. Die lang, sterk man by 

wie onsekerheid nou duidelik deurslaan.
Hy draai sy gesig weg.
“Natuurlik nie, Pa.” Eers na ’n rukkie kom ek agter 

wat gebeur. “Pa?”
Hy huil.
“Pa, moenie. Ek móét die een of ander tyd gaan.”
Eers Adri, nou hy. Juanita en Neville ook. As jy wil 

ongelukkig wees, hoef jy net met my kontak te hê.
“Net toe dit alles,” hy kry amper nie gepraat nie, “reg 

was.”
“Dit was vir my ook.” Dis nie nog ’n leuen nie: die tye 

saam met hom was.
Ek weet nie wat om te doen nie. 


