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1 MNR. LEE SE PREDIKAMENT

Mnr. Lee, of Ou Man Lee, soos hy plaaslik bekend gestaan het, het al
weke lank vreemd gevoel en omdat die plaaslike gemeenskap so klein en
geïsoleerd was, het almal in die omgewing ook daarvan geweet. Hy moes die
raad inwin van ‘n plaaslike dokter, een van die ou soort, nie ‘n moderne
mediese dokter nie en sy het vir hom gesê dat sy liggaam se temperatuur uit
balans is, want iets het sy bloed aangetas.

Die vrou, die plaaslike Sjamaan, meneer Lee se tannie, was eintlik nog
nie heeltemal seker van die oorsaak nie, maar sy het belowe dat sy binne
ongeveer vier-en-twintig uur sou weet of hy ‘n paar monsters vir haar gelos het
om te studeer en teruggekom het toe sy vir hom gestuur het. Die Sjamaan het
vir meneer Lee ‘n klomp mos en ‘n klip gegee.

Hy het geweet wat om te doen, want hy het dit al voorheen gedoen, en
daarom het hy op die mos urineer en op die klip gespoeg nadat hy diep gesmous
het. Hy het hulle plegtig aan haar teruggegee, en omdat sy versigtig was om
hulle nie met haar kaal hande aan te raak nie, sodat sy hulle nie besmet het nie,
het sy hulle afsonderlik in stukke piesang blaar toegedraai om hul vog so lank
as moontlik te bewaar.

“Gee hulle ‘n dag om af te vrot en uit te droog, dan sal ek mooi kyk en
kyk wat is die saak met jou.”

“Dankie, Tannie Da, ek bedoel, Sjamaan Da. Ek sal op u dagvaarding
wag en onmiddellik terugkeer as u my roep.”

“Jy wag daar, my seun, ek is nog nie klaar met jou nie.”
Da reik agter haarself rond en haal ‘n erdekruik van die rak af. Sy maak

dit los, vat twee mondvol en spoeg dan die laaste een oor Ouman Lee. Terwyl
Da ‘n gebed tot haar gode gedoen het, het Meneer Lee gedink dat sy van die
‘reiniging’ vergeet het - hy het dit gehaat om deur enigiemand, maar veral ou
dames met vrot tande, gespoeg te word.

“Daardie alkohol sproei en die gebed sal jou oorval totdat ons jou
behoorlik kan uitsorteer,” het sy hom verseker.

Sjamaan Da staan op uit haar vollotus posisie op die erde vloer van haar
mediese heiligdom, sit haar arm om haar neef se skouer en stap saam met hom
na buite en rol ‘n sigaret terwyl hulle gaan.



Toe sy buite was, steek sy dit aan, trek ‘n diep trek en voel hoe die rook
haar longe vul. “Hoe gaan dit met daardie vrou van jou en jou lie�ike kinders?”

“O, hulle is gesond, Tannie Da, maar ‘n bietjie bekommerd oor my
gesondheid. Ek voel nou al ‘n rukkie ‘n bietjie dicky en ek was nog nooit in my
hele lewe siek nie, soos jy weet.”

“Nee, ons Lees is baie sterk. Jou pa, my liewe broer, sou nou nog �ks wees
as hy nie aan griep gesterf het nie. Sterk soos ‘n bu�el was hy.

Jy vat hom agterna, maar hy is nooit geskiet nie. Ek dink dit is wat jou
ingehaal het, daardie Yankee-koeël.”

Mnr. Lee het dit al ‘n paar honderd keer vantevore deurgemaak, maar
hy kon nie die argument wen nie, so hy knik net, gee sy tante ‘n vyftig Baht-
noot en vertrek huis toe na sy plaas, wat net ‘n paar honderd meter buite die
dorp was.

Hy het al beter gevoel, so hy het ‘n goeie pas aangetrek om dit aan almal
te probeer bewys.

Ou Man Lee het sy ou tannie Da heeltemal vertrou, net soos almal in
hul gemeenskap, wat bestaan het uit ‘n klein dorpie van ongeveer vyfhonderd
huise en ‘n paar dosyn afgeleë plase. Sy tannie Da het oorgeneem as dorp
Sjamaan toe hy ‘n seun was, en daar was nie meer as ‘n dosyn of wat die een voor
haar kon onthou nie. Hulle het nog nooit ‘n eie universiteits gekwali�seerde
mediese dokter gehad nie.

Dit was nie te sê dat die dorpenaars nie toegang tot ‘n dokter gehad het
nie, maar hulle was min en ver tussen - die naaste permanente dokter was ‘in
die stad’, vyf en sewentig kilometer daarvandaan en daar was geen busse, taxi’s
of treine in die berge waar hulle in die heel boonste noordoostelike hoek van
Thailand gewoon het nie. Daarbenewens was dokters duur en het duur dwelms
voorgeskryf, waaruit almal aanvaar het dat hulle hoë kommissies verdien. Daar
was ook ‘n kliniek ‘n paar dorpe weg, maar dit is beman deur ‘n voltydse
verpleegster en ‘n deeltydse sirkel dokter wat een dag twee weke daar gewerk
het.

Dorpenaars soos meneer Lee het gedink dat hulle waarskynlik goed is
vir ryk stadsbewoners, maar nie veel nut vir mense soos hulle nie. Hoe kan ‘n ‘n
hele dag van die werk af neem en iemand anders met ‘n motor huur om
dieselfde te doen om ‘n stad dokter te gaan besoek? As jy iemand met ‘n motor
kon kry, was dit, hoewel daar ‘n paar ou trekkers sowat binne tien kilometer
was.



Nee, het hy gedink, sy ou tannie was goed genoeg vir almal en sy was
goed genoeg vir hom en buitendien het sy niemand laat sterf wie se tyd nie
verby was nie en sy het beslis niemand doodgemaak nie, almal sou daarby sweer.

Almal.
Mnr. Lee was baie trots op sy tannie, en in elk geval, daar was geen

alternatief vir kilometers om nie en beslis niemand met al haar ervaring nie –
almal…? Wel, niemand het geweet hoe oud sy regtig was nie, nie eens sy self nie,
maar waarskynlik negentig as ‘n dag.

Mnr. Lee het sy voortuin bereik met hierdie gedagtes in gedagte. Hy
wou die saak met sy vrou bespreek, want hoewel hy aan die buitewêreld verskyn
het om die baas in sy gesin te wees, soos dieselfde met elke ander gesin, was dit
net ‘n vertoning, want in werklikheid is elke besluit geneem deur die gesin as
geheel, of ten minste al die volwassenes.

Dit sou ‘n belangrike dag wees, want die Lees het nog nooit voorheen ‘n
‘krisis’ gehad nie en hul twee kinders, wat ook nie meer kinders was nie, sou
ook toegelaat moes word om hul sê te sê. Geskiedenis was op die punt om
gemaak te word en meneer Lee was deeglik bewus daarvan.

“Modder!” roep hy uit, sy liefdevolle naam vir sy vrou sedert hul
eersgeborene kon nie ‘Moeder’ sê nie. “Modder, is jy daar?”

“Ja, ek is agter.”
Lee het ‘n paar oomblikke gewag vir haar om van die toilet af in te

kom, maar dit was warm en bedompig binnenshuis, so hy het teruggegaan na
die voortuin en op hul groot gesinstafel met sy grasdak gesit waar die hele gesin
geëet het en wou nie sit as hulle vrye tyd gehad het nie.

Mnr. Lee se regte naam was Wan, hoewel haar man haar liefdevol
Modder genoem het, aangesien hul oudste kind haar so genoem het en die
naam by meneer Lee gebly het, maar nie by een van die kinders nie. Sy kom uit
die dorp, Baan Noi, net soos Lee self, maar haar gesin het nêrens anders geweet
nie, terwyl meneer Lee se familie twee geslagte tevore uit China gekom het,
hoewel die tuisdorp ook nie so ver was nie.

Sy was redelik tipies van die vroue van die omgewing. In haar dag was sy
‘n baie mooi meisie, maar meisies het destyds nie veel geleentheid gekry nie en
hulle is ook nie aangemoedig om ambisieus te wees nie, nie dat dinge selfs
twintig jaar later baie vir haar dogter verander het nie. Lee was tevrede om ‘n
man te soek toe hy die skool verlaat het, so toe Heng Lee haar hand gevra het
en haar ouers die vergoedingsgeld gewys het wat hy in die bank gehad het, het



sy gedink dat hy net so ‘n goeie vangs was soos enige ander plaaslike seun wat sy
waarskynlik sou kry. Sy het ook geen begeertes gehad om weg te dwaal van haar
vriende en verhoudings na ‘n groot stad om haar omvang te vergroot nie.

Sy het selfs op haar eie manier lief geword vir Heng Lee, hoewel die
brand lankal uitgegaan het in haar kort liefdeslewe en sy nou meer ‘n
sakevennoot was as ‘n vrou in die familie �rma wat toegewy is aan hul
wedersydse oorlewing en dié van hul twee kinders.

Wan het nog nooit ‘n minnaar gesoek nie, hoewel sy voor en na haar
huwelik voorgestel is. Sy was destyds woedend, maar nou kyk sy met ‘n mate
van teerheid terug op daardie oomblikke. Lee was haar eerste en enigste, en sou
nou sekerlik haar laaste wees, maar sy was nie spyt daaroor nie.

Haar enigste droom was om die kleinkinders te sien en te versorg wat
haar kinders sekerlik in die volheid van die tyd sou wou hê, hoewel sy nie wou 
hê dat hulle, veral haar dogter, in die huwelik moes jaag soos sy gehad het nie. 
Sy het geweet dat haar kinders, kinders sou hê  so seker as eiers, eiers was, as 
hulle kon, want dit was die enigste manier om op hul oudag �nansiële
sekuriteit vir hulself te bied en ‘n kans te hê om die gesin se status te ontwikkel.

Mevrou Lee het omgegee vir familie, status en eer, maar sy wou nie
meer materiële dinge hê as wat sy reeds gehad het nie. Sy het so lank geleer om
sonder te doen dat dit nie meer vir haar saak maak nie.

Sy het reeds ‘n selfoon en ‘n televisie gehad, maar die seine was swak om
die minste te sê, en daar was niks wat sy daaraan kon doen nie, maar wag vir die
regering om die plaaslike senders op te gradeer, wat sekerlik eendag sou gebeur,
indien nie binnekort nie. Sy wou nie ‘n motor hê nie, want sy wou nêrens heen
gaan nie en buitendien was die paaie in elk geval nie baie goed nie.

Dit was egter nie net dit nie, mense van haar ouderdom en stasie het ‘n
motor so lank so buite bereik gedink dat hulle dekades gelede opgehou het om
hulle te begeer. Met ander woorde, sy was tevrede met die �ets en ou motor�ets
wat die gesin se vloot van vervoer gevorm het.

Mevrou Lee het ook nie meer goud of spoggerige klere aangehad nie,
want die realiteite om twee kinders op ‘n se loon groot te maak, het dit ook
baie jare gelede uit haar geslaan. Ten spyte van dit alles, was mevrou Lee ‘n
gelukkige vrou wat haar gesin liefgehad het en bedank is om te bly soos sy was
en waar sy was, totdat Boeddha haar geroep het om eendag weer huis toe te
gaan.



Mnr. Lee kyk hoe sy vrou na hom toe stap, sy pas iets onder haar sarong
aan, maar van buite af – iets sit nie reg nie, het hy veronderstel, maar wou nooit
vra nie. Sy gaan sit op die rand van die tafel en swaai haar bene op om soos ‘n
meermin op ‘n Deense rots te sit.

“OK, wat het daai ou krone te sê gehad?”
“O, komaan, Modder, sy is nie so erg nie! OK, jy en sy het dit nog nooit

afgeslaan nie, maar dit is net soos dit soms gaan, is dit nie? Sy praat nooit ‘n
slegte woord oor jou nie, hoekom, net dertig minute gelede het sy na jou
gesondheid gevra … en die kinders s’n.”

“Jy kan soms ook so ‘n dwaas wees, Heng. Sy praat mooi met my en oor
my as mense daar is om te hoor, maar wanneer ons alleen is, behandel sy my
soos vuil en het dit altyd gedoen. Sy haat my, maar sy is te slinks om jou dit te
laat sien, want sy weet dat jy my kant sal bring en nie hare nie. Julle mense dink
julle is wêrelds gewys, maar julle kan nie sien wat onder julle eie neuse aangaan
nie.

“Sy het my deur die jare en baie keer ook van allerhande dinge
beskuldig … soos om nie ‘n skoon huis te hou nie, nie die kinders te was nie en
eenkeer het sy selfs gesê dat my kos ruik asof ek bokmis vir geurmiddels gebruik
het!

“Bah, jy ken nie die helfte daarvan nie, maar jy glo my ook nie, of hoe,
jou eie vrou? Ja, jy kan glimlag, maar dit was die afgelope dertig jaar nie vir my
baie snaaks nie, laat ek jou vertel. In elk geval, wat het sy te sê gehad?”

“Niks, regtig, dit was net ‘n ondersoek, so dit was dieselfde ou roetine.
Jy weet, piepie op ‘n bietjie mos, spoeg op ‘n klip en laat haar dan spuit met
alkohol uit daai tandagtige ou mond. Dit laat my sidder om daaraan te dink. Sy
het gesê sy sal môre vir my ‘n boodskap kry, wanneer sy my kan laat weet wat
die uitkoms is.

“Waar is die kinders? Moet hulle nie hier wees om aan hierdie familie
gesprek deel te neem nie?”

“Ek dink nie so nie, nie regtig nie. Ons weet tog nog niks nie, of hoe?
Of het jy enige idees?”

“Nee, nie regtig nie. Ek het gedink ek het dalk ‘n massering van daardie
Chinese meisie … dit kan help as ek haar vra om maklik met my te gaan. Sy het
haar vaardigheid in Noord-Thailand aangeleer en sy kan ‘n bietjie rof wees, kan
sy nie … so sê hulle. Jy weet, veral met my binnekant soos hulle is. Miskien sal
hulle egter baat vind by ‘n sagte vryf … wat dink jy, my skat?”



“Ja, ek weet wat jy bedoel met sagte vryf. As dit die geval is, hoekom vra
jy nie jou oom om dit te doen nie? Hoekom ‘n jong vrou kies?”

“Jy weet hoekom, ek hou nie daarvan om mans se hande op my te hê
nie, ek het dit al voorheen verduidelik, maar goed, as dit jou ontstel, sal ek nie
‘n massering hê nie.”

“Kyk, ek sê nie dat jy nie kan gaan nie! Hemele, ek kon jou nie keer as jy
in elk geval wou gaan nie! Soos u sê, sê hulle egter dat sy ‘n bietjie rof is, en dat
sy meer skade as goed kan doen. Ek dink dit sal wyser wees om, totdat ons van
jou tannie gehoor het, dis al.”

“Ja, OK, jy is seker reg. Jy het nooit gesê waar die kinders is nie.”
“Ek is nie regtig seker nie, ek het gedink hulle sal nou terug wees …

Hulle het die naweek saam gaan kyk na een of ander verjaardagpartytjie.”
Die Lees het twee kinders gehad, een van elk, en hulle het hulself

gelukkig vir hulle gereken, want hulle het tien jaar lank probeer om kinders te
hê voordat hul seuntjie verwek is. Hulle was nou twintig en sestien, so meneer
en mev Lee het lankal opgegee met die hoop op meer.

Hulle het ook lankal opgehou probeer.
Hulle was egter goeie, respekvolle en gehoorsame kinders en hulle het

hul ouers trots gemaak, of ten minste, wat hul ouers van hulle geweet het, het
hulle trots gemaak, want hulle was net soos enige ordentlike kinders: negentig
persent goed, maar kon ook tot onheil opstaan en geheime gedagtes gehad het
wat hulle geweet het hul ouers nie sou goedkeur nie.

Meester Lee, die seun, Den, of Jong Lee, het pas twintig geword en was
byna twee jaar uit die skool. Hy het, net soos sy suster, ‘n gelukkige kinderjare
gehad, maar die feit het tot hom begin deurdring dat sy pa ‘n baie moeilike
lewe vir hom beplan het, nie dat hy in elk geval nie sy hele lewe voor en na
skool gewerk het nie. Daar was egter tyd vir sokker en tafeltennis en die meisies
by die skool danse destyds.

Dit was alles nou klaar en so ook sy vooruitsigte op ‘n sekslewe, nie dat
daar ooit veel was om oor te spog nie – net die rare soen en nog skaarser gefuif,
maar nou het hy vir byna twee jaar niks gehad nie. Den sou met die druppel van
‘n hoed na ‘n stad vertrek het, as hy ‘n idee gehad het wat om te doen as hy daar
aankom, maar hy het ook geen ambisie gehad nie, behalwe om gereeld seks te
hê.

Sy hormone het in so ‘n mate verwoesting met hom gespeel dat van die
bokke vir hom baie aantreklik gelyk het, wat hom geen einde gemaak het nie.



Nie baie diep binne nie, het hy besef dat hy sou moes trou as hy ‘n
gereelde verhouding met ‘n vrou wou hê.

Die huwelik, selfs al was dit ten koste van kinders, het beslis aantreklik
begin lyk.

Ju�rou Lee, beter bekend as Din, was ‘n baie mooi meisie van sestien, wat
in die somer die skool verlaat het, nadat sy twee jaar minder as haar broer
gestudeer het, wat redelik normaal in hul omgewing was. Nie omdat sy minder
helder was nie, maar omdat beide ouers en die meisies self aanvaar het dat hoe
vroeër hulle hul gesinne begin het, hoe beter was dit. Dit was ook makliker om
‘n man te kry toe ‘n meisie jonger as twintig was as selfs ‘n paar jaar ouer. Din
het hierdie tradisionele ‘wysheid’ sonder twyfel aanvaar, ondanks haar ma se
bedenkinge.

Sy het ook haar hele lewe lank voor en na skool gewerk en waarskynlik
harder as haar broer, hoewel hy dit nooit sou kon sien nie, aangesien meisies
feitlik slawearbeid oral rotonde was.

Din het egter fantasieë gehad. Sy het gedroom van romantiese
verstrengeling, waarin haar minnaar haar na Bangkok sou wegvoer, waar hy ‘n
dokter sou word en sy die hele dag saam met haar vriendinne sou inkopies doen.
Haar hormone het haar ook gepla, maar hul plaaslike kultuur het haar verbied
om dit te erken, selfs aan haarself. Haar pa, broer en selfs ma ook, sou haar
waarskynlik wegkruip as hulle haar betrap dat sy selfs vir ‘n seun van buite die
gesin glimlag.

Sy het dit geweet en dit ook sonder twyfel aanvaar.
Dit was haar plan om dadelik na ‘n man te begin soek, ‘n taak wat haar

ma reeds aangebied het om te help, want beide die dames Lee het geweet dat dit
die beste bereik is so gou as moontlik, om te verhoed dat enige risiko van
skaamte die gesin tref.

Al met al was die Lees ‘n tipiese gesin vir die omgewing en hulle was bly
om so te wees. Hulle het aangegaan met hul lewens binne die beperkings van
plaaslike sedes en het dit reg en behoorlik gedink, selfs al het die twee kinders
drome gehad om na die groot stad te ontsnap. Die probleem was dat die gebrek
aan ambisie wat eeue lank in die heuwel mense geteel is, hulle teruggehou het,
wat ‘n goeie ding vir die regering was, anders sou al die jongmense lankal van
die platteland na Bangkok verdwyn het en van daar na die buiteland soos
Taiwan en Oman waar die lone beter was. Die vryheid van rigiede groepsdruk
was egter aanloklik.



Baie jong meisies het egter die reis na Bangkok geneem. Sommige van
hulle het ordentlike werk gekry, maar baie het uiteindelik in die seks bedrywe
van die groter stede gewerk en van daar af het ‘n paar nog verder na die
buiteland en selfs buite Asië gereis. Daar was baie gruwel verhale om jong
meisies te weerhou om die roete te volg, en hulle het aan Din en haar ma
gewerk.

Mnr. Lee het van sy lewe gehou en was lief vir sy gesin, hoewel dit nie die
gedoente was om te erken dat hy buite die grense van die huis was nie en hy
hulle nie wou verloor aan ‘n siekte wat moontlik in hom begin opbou het toe
hy nog net ‘n seun was nie.

Ou meneer Lee (hoewel hy geweet het dat sommige van die minder
respekvolle jongmense in die dorp hom Ou Bok Lee genoem het) was in sy jeug
‘n idealis en het aangemeld om vir Noord -Viëtnam te veg sodra hy die skool
verlaat het. Hulle het reg op die grens met Laos gewoon, so Noord -Viëtnam
was nie ver nie, en hy het geweet van die bomme wat die Amerikaners daar en
op Laos laat val het, en hy wou sy deel doen om dit te laat stop.

Hy het by die kommunistiese saak aangesluit en na Viëtnam gegaan vir
geveg opleiding sodra hulle hom sou hê. Baie van die mense saam met wie hy
opgelei het, was net soos hy, deels Chinees, maar keelvol vir buitelandse
moondhede wat in die toekoms van sy landgenote inmeng. Hy kon nie verstaan
waarom Amerikaners wat duisende kilometers ver woon, omgee wat aan
bewind was in sy klein deel van die wêreld nie. Hy was nog nooit bekommerd
oor watter President hulle verkies het nie.

Soos die noodlot dit wou hê, het hy egter nooit die kans gehad om ‘n
skoot in woede af te vuur nie, want hy is deur skrapnel van ‘n Amerikaanse bom
getref toe hy op sy eerste dag uit die boot kamp van die oefenkamp na die
gevegsveld vervoer is. Sy wonde was baie pynlik, maar nie lewensgevaarlik nie,
hoewel dit voldoende was om hom ongeldig uit die weermag te kry, nadat hy
�ks genoeg was om die hospitaal te verlaat. Hy is deur die grootste stuk in die
linker bobeen getref, maar ‘n paar kleiner stukkies het sy buik gepeper, wat hy
nou gedink het die bron van sy ongemak kan wees. Dit was ook die bron van
die gerug dat hy geskiet is.

Hy het met ‘n slegte slapheid en genoeg vergoeding teruggekeer huis toe
om ‘n klein plaas te koop, maar aangesien sy been sleg was, het hy ‘n plaas en ‘n
trop bokke gekoop en dit eerder geteel en verkoop. Binne ‘n jaar na sy terugkeer
was sy been so goed soos dit ooit sou word en hy was getroud met ‘n mooi



plaaslike meisie wat hy sy hele lewe lank geken en gefantaseer het. Sy was ook
van ‘n boerdery-agtergrond, en hulle het hulle gevestig op ‘n gelukkige, maar
karige bestaan.

Elke dag van die week sedertdien, behalwe Sondag, het meneer Lee sy
kudde na die hooglande geneem om te wei, en in die somer sou hy gereeld
oornag in een van die bivakke wat hy hier en daar gehad het, wat hy geleer het
om in die weermag te maak. Hy het met nostalgie, as gelukkige dae,
teruggekyk op daardie tyd, hoewel hy dit toe nie so sou genoem het nie.

Daar was geen roofdiere meer in die berge nie, behalwe mans, want al die
tiere is lank gelede doodgemaak vir gebruik in die Chinese medisyne bedryf.
Mnr. Lee het gemengde gevoelens daaroor gehad. Aan die een kant het hy
geweet dat dit jammer was, maar aan die ander kant het hy geen begeerte gehad
om elke aand sy bokke teen plunderende tiere te verdedig nie. Toe die siekte
hom net ‘n week of wat gelede getref het, was hy al amper dertig jaar ‘n
bokwagter, so hy het die berge geken, so goed soos die meeste mense hul
plaaslike park geken het.

Hy het geweet watter gebiede om te vermy as gevolg van landmyne en
strignien pakkies wat die Amerikaners in die sewentigerjare laat val het, en hy
het geweet watter gebiede skoongemaak is, hoewel die sappeurs een of twee
gemis het soos een van sy bokke slegs ‘n maand tevore ontdek het. Dit was
jammer oor haar, hoewel haar dooie liggaam nie tot niet gegaan het nie en die
einde vinnig gekom het toe ‘n ontwrigte klip ‘n myn veroorsaak het en
hemelwaarts geblaas is en haar kop daarmee skoon afgehaal het. Dit was te ver
om haar karkas huis toe te dra, so meneer Lee het ‘n paar dae in die berge
deurgebring terwyl sy familie bekommerd was oor hom terug op die plaas.

Mnr. Lee was ‘n tevrede man. Hy het sy werk en die buitelewe geniet, en
hy was lank versoen met die feit dat hy nooit ryk sou wees of weer na die
buiteland sou gaan nie. Om hierdie rede was hy en sy vrou nou bly dat hulle net
twee kinders gehad het. Hy was ewe lief vir hulle albei en wou die beste vir hulle
hê, maar hy was ook bly dat hulle die skool verlaat het sodat hulle voltyds op die
plaas kon werk, waar sy vrou kruie en groente gekweek het en drie varke en ‘n
paar dosyn hoenders aangehou het.

Mnr. Lee het gedink aan hoeveel hy sy plaas met die ekstra hulp kon
uitbrei. Miskien kan hulle miskien nog ‘n dosyn hoenders, ‘n paar ekstra varke
en ‘n veld suikermielies bestuur.



Hy het wakker geword van sy reverie, “Wat as dit ernstig is, Modder? Ek
het dit nog nie genoem nie, maar ek het hierdie week twee keer �ou geval en
twee of drie keer meer daar naby gekom.”

“Hoekom het jy dit nie voorheen vir my gesê nie?”
“Wel, jy weet, ek wou nie hê jy moes bekommerd wees nie en jy kon niks

daaraan gedoen het nie, kon jy?”
“Nee, nie persoonlik nie, maar ek sou jou vroeër by jou tannie gekry het

en dalk probeer het om jou ‘n mediese dokter te kry.”
“Ag, jy ken my, Modder. Ek sou gesê het: ‘Kom ons wag om te sien wat

tannie te sê het voordat ons al die geld spandeer’. Ek moet egter erken dat ek
soms magtig sleg voel en ek is ‘n bietjie bang vir wat tannie môre gaan sê.”

“Ja, ek ook. Voel jy regtig so sleg?”
“Soms, maar ek het net glad nie energie nie. Ek kon vroeër hardloop en

spring met die bokke, maar nou word ek moeg om net na hulle te kyk!
“Iets is aan die gang, ek is seker daarvan.”
“Kyk, Poot,” wat haar verbeeldinglose troetelnaam vir hom was,

aangesien dit ‘Pa’ in Thai beteken het, “die kinders is by die hek. Wil jy hulle
nou hieroor inbring?”

“Nee, jy is reg, hoekom hulle nou maak bekommer, maar ek dink daai
tannie sal laat môremiddag vir my stuur, so sê vir hulle ons gaan ‘n familie
vergadering by teetyd hou en hulle moet daar wees.

“Ek dink ek sal nou gaan slaap, ek voel weer moeg. Tannie se spoeg het
my vir ‘n rukkie lewendig gemaak, maar dit het verslyt. Sê vir hulle ek is reg,
maar vra Den om môre die bokke vir my uit te haal, of hoe? Hy hoef hulle nie
ver te neem nie, net langs die stroom af sodat hulle rivier onkruid kan eet en ‘n
drankie kan kry … Dit sal hulle nie vir een of twee dae seermaak nie.

“As jy tien minute kry, kan jy vir my van jou spesiale tee maak, asseblief?
Die een met gemmer, anys en die res… dit moet my ‘n bietjie vasmaak … O, en
‘n paar spanspek- of sonneblomsaad… miskien kan jy vir Din vra om hulle vir
my te kraak?”

“Wat van ‘n beker sop? Dis jou gunsteling …”
“Ja, OK, maar as ek slaap, sit dit net op die tafel en ek sal dit later koud

kry.
“Hallo, kinders, ek gaan vanaand vroeg slaap, maar ek wil nie hê julle

moet bekommerd wees nie, ek is reg. Jou ma kan jou invul met die
besonderhede. Ek het net ‘n soort infeksie, dink ek. Goeie nag almal.”



“Goeienag, Poot,” antwoord hulle almal. Din het veral bekommerd
gelyk toe hulle eers angstig na meneer Lee se terugtrek en toe na mekaar kyk.

Terwyl meneer Lee daar in die stil donkerte lê, voel hy hoe sy sye nog
meer klop, net soos ‘n verrotte tand altyd snags meer lastig in die bed lyk, maar
hy was so verslete dat hy vas aan die slaap was voordat sy tee, sop en sade by hom
ingebring is.

Buite, op die groot tafel in die hal�ig, het die res van die klein gesin
meneer Lee se penarie in gewoel de stemme bespreek, ondanks die feit dat
niemand hulle sou kon hoor as hulle hardop gepraat het nie.

“Gaan Pa doodgaan, Mamma?” vra Din amper in trane.
“Nee, skat, natuurlik nie,” antwoord sy, “ten minste … Ek dink nie so

nie.”
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