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Toe ek dertien was, het ek my spaarvarkie gebreek en vir die straatvroue 

gaan kuier. My varkie was van blink porselein, in ’n kleur om van naar te 

word, met ’n gleuf waar die muntstuk kon ingaan, maar nie weer uitkom 

nie. My pa het dié eenrigting-spaarbus gekies omdat dit was soos hy die 

lewe gesien het: jy maak geld om dit te spaar, nie om dit uit te gee nie. 

Daar was tweehonderd frank in die varkie se maag. Vier maande se 

spaargeld. 

Een oggend voor skool het my pa vir my gesê: 

- Moses, ek verstaan dit nie . . . Daar kort geld in die buffet se laai. 

Van nou af moet jy alles wat jy op kruideniersware uitgee, in ‘n 

boek opskryf. 

So, dit was nie genoeg om by die skool én by die huis uitgeskel te 

word nie, om die wasgoed sowel as my skoolwerk te doen nie, om te kook en 

oral rondgestuur te word nie, om alleen in ’n groot, donker, liefdelose 

woonstel te bly en die slaaf eerder as die seun van ’n advokaat sonder 

kliënte en sonder ’n vrou te wees nie. Ek moes ook nog vir ’n dief uitgemaak 

word? Aangesien ek reeds van diefstal verdink is, kon ek dit net sowel pleeg. 

Soos ek gesê het, daar was tweehonderd frank in die varkie se maag. 

Tweehonderd frank was die prys wat die meisies in die rue de Paradis gevra 

het. Dit was die prys wat ’n seun moes betaal om ’n man te word. 

Die eerste paar meisies het gevra om my ID te sien. Ten spyte van my 

stem en my gewig – ek het soos ’n pak lekkers gelyk – het hulle my nie geglo 

dat ek sestien jaar oud was nie. Hulle het my seker jaar ná jaar sien 

verbyloop en grootword, altyd met my netsakkie vol groente in die hand. 

By ’n ingang aan die einde van die straat het daar ’n nuwe meisie 

gestaan. Sy was mooi en mollig, soos iets wat geteken is. Ek het my geld vir 

haar gewys. Sy’t geglimlag. 

- Is jy regtig sestien? 

- ’Tuurlik! Van vanoggend af. 

Ons is toe boontoe. Ek kon dit byna nie glo nie: sy was twee en 

twintig, sy was al ’n tannie en sy was net myne. Sy’t verduidelik hoe ’n mens 

jouself moet was, en toe hoe ’n mens liefde maak ... Ek het natuurlik al 

lankal geweet hoe, maar ek het haar laat begaan, sodat sy meer op haar 
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gemak sou voel, en omdat ek van haar stem gehou het. Dit het ’n bietjie 

nors en ook ’n bietjie ongelukkig geklink. Ek het die hele tyd gedink ek gaan 

flou word. Toe dit verby was, het sy my hare gestreel en vir my gefluister: 

- Jy moet weer kom, dan bring jy vir my ’n persentjie. 

Dit het byna my plesier bederf: ek het die persentjie vergeet. Die slag 

was gewonne, ek was ’n man wat tussen ’n vrou se dye gedoop is, my bene 

het so gebewe dat ek skaars op my voete kon staan, en die probleme het 

sommer al klaar begin: ek het die belangrike persentjie vergeet. 

Ek het teruggehardloop woonstel toe, by my kamer ingestorm, 

rondgekyk wat die kosbaarste ding was wat ek haar kon gee, en toe selfs nog 

vinniger teruggehardloop na die rue de Paradis toe. Die meisie het nog 

steeds by die ingang gestaan ... ek het my speelgoedbeer vir haar gegee. 

 

Dit was min of meer toe dat ek vir monsieur Ibrahim leer ken het. 

Monsieur Ibrahim was nog maar altyd oud gewees. So lank as wat 

mense in die rue Bleue en in die rue du Faubourg-Poissonnière kon onthou, 

was monsieur Ibrahim maar altyd in sy kruidenierswinkel, van agtuur 

soggens tot laat in die nag, half vooroor gebuig tussen die kasregister en die 

skoonmaakmiddels, een been in die paadjie en die ander een onder dose 

vuurhoutjies, ’n wit hemp onder sy grys oorjas, ivoorkleurige tande onder ’n 

stomp snorretjie, oë soos groen en kastaiingbruin pistasieneute en ligter as 

sy bruin vel vol wysheidsvlekke. 

Want die algemene opinie was dat monsieur Ibrahim ’n wyse man is. 

Seker omdat hy vir ten minste veertig jaar al ’n Arabiese kruidenier in ’n 

Joodse straat was. Seker omdat hy baie geglimlag en min gepraat het. Seker 

omdat hy nie so gejaagd soos die gewone sterflinge, en veral die Paryse 

sterflinge, gelyk het nie. Hy’t nooit beweeg nie, hy was soos ’n tak aan sy 

stoel geënt. Hy’t nooit sy stalletjie reggepak waar iemand hom kon sien nie, 

en het tussen middernag en agtuur soggens wie weet waarheen verdwyn. 

Ek het dus elke dag inkopies gedoen en kos gemaak. Ek het net 

blikkieskos gekoop. Ek het elke dag gekoop, nie om vars blikkies te hê nie, 
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nee, maar omdat my pa altyd net genoeg geld vir een dag gelos het; blikkies 

was ook maklike kos om te maak. 

Toe ek by my pa begin geld steel het om hom te straf dat hy my verdink het, 

het ek ook by monsieur Ibrahim begin steel. Ek was ’n bietjie skaam 

daaroor, maar ter verdediging het ek kliphard gedink terwyl ek betaal: 

Wat maak dit saak? Hy’s net ’n Arabier! 

Elke dag het ek monsieur Ibrahim vas in die oë gekyk, en dit het my 

moed gegee. 

Wat maak dit saak? Hy’s net ’n Arabier! 

- Ek is nie ’n Arabier nie, Momo, ek kom van die Turkse halfmaan af. 

Ek het my inkopies bymekaar gemaak en buitentoe gestrompel. 

Monsieur Ibrahim kon hoor wat ek dink! So as hy kon hoor wat ek dink, het 

hy miskien ook geweet ek was besig om hom te verneuk? 

Die volgende dag het ek nie ’n enkele blik gesteel nie. Ek het hom ’n 

vraag gevra: 

- Wat is die Turkse halfmaan? 

Ek moet erken, ek het die hele nag in my verbeelding gesien hoe 

monsieur Ibrahim op die punt van ’n goue sekel sit en deur die sterrehemel 

vlieg. 

- Dis ’n gebied wat vanaf Anatolië tot Persië strek, Momo.  

Toe ek die volgende dag my beursie uithaal, het ek gesê: 

- My naam is nie Momo nie, dis Moses. 

Toe was dit sy beurt om te antwoord: 

- Ek weet jou naam is Moses, dis juis hoekom ek jou Momo noem; 

dis minder intimiderend. 

Terwyl ek die volgende dag my sente uittel, het ek vir hom gevra: 

- Hoekom is dit intimiderend? Moses is nie ’n Arabiese naam nie, dis 

Joods. 

- Ek is nie ’n Arabier nie, Momo, ek is ’n Moslem. 

- Nou hoekom sê mense dan jy’s die straat se Arabiese kruidenier as 

jy nie ’n Arabier is nie? 
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- Momo, “Arabier” in kruidenierstaal beteken oop van agtuur 

soggens tot laat saans, selfs op Sondae. 

Dis hoe die gesprek verloop het: een sin per dag. Ons het tyd gehad. 

Hy omdat hy oud was, en ek omdat ek jonk was. En elke tweede dag het ek 

’n blikkie kos gesteel. Ek dink dit sou ons ’n jaar of twee geneem het om ’n 

uurlange gesprek te hê as ons nie vir Brigitte Bardot ontmoet het nie. 

 

Die rue Bleue is die ene bedrywigheid. Die verkeer kom tot stilstand. Die 

straat is afgesper. Daar word ’n film gemaak. In die rue Bleue, die rue 

Papillon en die rue Faubourg-Poissonnière staan al wat ’n totterman is op 

aandag. Die vroue wil seker maak dat sy regtig so mooi is soos hulle sê. Die 

mans se koppe werk nie meer nie, hulle verstand sit in hulle gulp se rits 

vas. Brigitte Bardot is hier! Nes ek sê, die regte Brigitte Bardot! 

Ek gaan staan by die venster. Ek kyk vir haar en sy laat my dink aan 

die bure op die vierde vloer se kat: ’n pragtige katjie wat haarself graag op 

die balkon in die son uitstrek en blykbaar net lewe, asemhaal en haar oë 

knip sodat mense haar kan bewonder. Met die tweede oogopslag ontdek ek 

ook dat sy nogal baie soos die prostitute van die rue de Paradis lyk. Wat ek 

toe nie besef het nie, was dat dit eintlik die prostitute was wat hulle as 

Brigitte Bardot vermom het om klante te lok. Stomgeslaan van verbasing 

sien ek toe dat monsieur Ibrahim op sy winkel se drumpel staan. Dit was die 

eerste keer – in elk geval sedert ek die eerste lewenslig aanskou het – dat hy 

van sy stoel af opgestaan het. 

Ek kyk lank hoe Bardot haar vere voor die kameras regskud. Ek dink aan 

die mooi blondine wat nou my beertjie se baas is, en besluit om af te gaan 

na monsieur Ibrahim se winkel toe en ’n paar blikkies te gaps terwyl sy 

aandag elders is. Wat ’n ramp! Hy is terug agter sy kasregister. Sy oë lag 

terwyl hy oor die koekies seep en wasgoedpenne na la Bardot staar. Ek het 

hom nog nooit so gesien nie. 

- Is jy getroud, monsieur Ibrahim? 

- Maar natuurlik is ek getroud! 



6 

 

Hy’s nie gewoond daaraan om vrae te beantwoord nie. Op daardie 

oomblik kon ek sweer monsieur Ibrahim was nie so oud as wat almal gedink 

het nie. 

- Monsieur Ibrahim, verbeel jou jy’s in ’n bootjie saam met jou vrou 

en Brigitte Bardot. Die boot begin te sink. Wat sal jy doen? 

- Ek wed jou my vrou kan swem. 

Ek het nooit voorheen oë gesien wat so kon lag nie: hulle skaterlag 

kliphard. 

Skielik is daar ’n hele opskudding: monsieur Ibrahim staan op 

aandag; Brigitte Bardot kom die kruidenierswinkel binne. 

- Môre Monsieur, verkoop u gebottelde water? 

- Maar natuurlik, Mademoiselle. 

En net daar gebeur die ondenkbare: monsieur Ibrahim gaan haal self 

’n bottel water van die rak af en bring dit vir haar. 

- Dankie, Monsieur. Wat skuld ek u? 

- Veertig frank, Mademoiselle. 

La Brigitte is uit die veld geslaan. Ek ook. ’n Bottel water het toe nie 

meer as twee frank gekos nie, nie veertig nie. 

- Ek het nie geweet water is so skaars hier rond nie. 

- Dis nie die water wat skaars is nie, Mademoiselle, dis ware 

filmsterre. 

Hy sê dit met soveel sjarme, met so ’n onweerstaanbare glimlag dat 

Brigitte Bardot liggies bloos. Sy betaal die veertig frank en loop uit. 

Ek kan my oë nie glo nie. 

- Monsieur Ibrahim, jy is absoluut skaamteloos! 

- Wel, my liewe Momo, ek moet op een of ander manier die geld 

terugkry van al die blikkies wat jy by my vaslê. 

Dit was die dag dat ons vriende geword het. Van toe af moes ek eintlik 

my blikke op ander plekke gaan steel het, maar monsieur Ibrahim het my 

laat belowe: 

- Momo, as jy dan nou moet aanhou steel, kom doen dit hier by my. 
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Die volgende paar dae het monsieur Ibrahim vir my ’n klomp idees gegee om 

geld uit my pa te kry sonder dat hy dit agterkom, soos om vir hom die vorige 

dag of twee dae gelede se brood in die oond warm te maak; om al hoe meer 

sigorei by die koffie te gooi; om ou teesakkies weer te gebruik; om die 

Beaujolais wat hy altyd gedrink het, te verdun met wyn wat net drie frank 

per bottel kos; en laastens, die idee wat regtig die kroon gespan het en 

gewys het monsieur Ibrahim is ’n meester in die kuns om vir ander mense te 

wys waar Dawid die wortels gegrawe het: om sy patee met hondekos te 

vervang. 

Danksy monsieur Ibrahim het ‘n kraak deur die grootmenswêreld 

begin loop. Die muur waarteen ek my altyd vasgeloop het, het verander: 

deur die bars het iemand ’n hand na my toe uitgesteek. 

Ek het weer tweehonderd frank gespaar gehad; ek kon weer aan 

myself bewys dat ek ’n man was. 

In die rue de Paradis het ek reguit na die ingang geloop waar my beertjie se 

nuwe eienares gewag het. Ek wou vir haar ’n skulp neem wat ek persent 

gekry het, ’n regte skulp: een wat uit die see gekom het, die regte see. 

Die meisie het vir my geglimlag. 

[...] 

Monsieur Ibrahim en die straatvroue het die lewe saam met my pa vir my 

nog moeiliker gemaak. Ek het iets verskrikliks en duiselingwekkends begin 

doen: ek het begin vergelyk. By my pa het ek altyd koud gekry. By monsieur 

Ibrahim en die prostitute was dit warmer; daar was meer lig. 

Ek het opgekyk na die hoë, breë rak vol boeke wat my pa geërf het en 

wat veronderstel was om die kern van die menslike gees, ’n inventaris van 

alle wette en die subtiliteit van die filosofie te bevat. Ek het in die donker na 

die boeke gekyk - Maak toe die luike, Moses, die lig sal die omslae verniel -  

en toe gekyk hoe my pa in sy stoel sit en lees, vasgevang in die ligkring van 

die lamp wat soos ’n geel gewete oor die bladsye gehang het. Hy was afgesny 

deur die mure van sy wetenskap; hy het ewe veel aandag aan my as aan ’n 

hond gegee (hy’t in elk geval ’n hekel aan honde gehad); hy het nie eens 
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probeer om ’n been van sy kennis na my kant toe te gooi nie. En wanneer ek 

’n bietjie geraas het . . . 

- Ag, ekskuus. 

- Bly stil, Moses. Ek lees. Sekere mense moet werk . . . 

Werk was die trefwoord. Dit het absoluut alles regverdig. 

- Jammer, Pappa. 

- Gelukkig was jou broer Popol nie soos jy nie. 

Popol was ’n ander woord vir my nutteloosheid. Elke keer wat ek iets 

verkeerds gedoen het, het my pa die herinnering aan my oudste broer, 

Popol, teen my kop gegooi: “Popol het hard gewerk op skool. Popol het van 

wiskunde gehou. Hy het altyd agterna die bad gewas. Popol het nie langs die 

toilet gepiepie nie. Popol was lief vir dieselfde boeke as Pappa.” 

Dit was eintlik maar beter so dat my ma kort ná my geboorte weg is 

saam met Popol, want om met ’n herinnering te kompeteer was moeilik 

genoeg, maar om met perfeksie saam te leef, sou te veel gewees het vir my. 

- Pappa, dink jy Popol sou van my gehou het? 

My pa staar my aan, of liewer, hy som my op met ’n ontstelde 

uitdrukking op sy gesig. 

- Wat ’n vraag! 

Dit was sy antwoord aan my: Wat ’n vraag! 

Ek is geleer om met my pa se oë na mense te kyk. Met wantroue en 

minagting. Om met die Arabiese kruidenier te praat, al was hy nie ’n Arabier 

nie (want Arabier in kruidenierstaal beteken oop tot laat saans en op 

Sondae), om gunsies vir straatvroue te doen, was dinge wat ek in ’n geheime 

laai in my binnenste weggebêre het; dit was nie amptelik deel van my lewe 

nie. 

- Hoekom glimlag jy nooit nie, Momo? het monsieur Ibrahim my 

gevra.  

Sy vraag het my soos ’n vuishou getref, ’n lae hou waarop ek nie 

voorbereid was nie. 

- Glimlag is vir ryk mense, monsieur Ibrahim. Ek kan dit nie 

bekostig nie. 
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Hy het effens geglimlag, seker om my te terg. 

- So jy dink ek is ryk? 

- Daar’s altyd banknote in jou kasregister. Ek ken niemand anders 

wat heeldag met soveel banknote voor hom sit nie. 

- Maar ek gebruik die note om voorraad te koop en vir die perseel te 

betaal. Aan die einde van die maand is daar baie min oor, weet jy. 

En toe glimlag hy nog breër, so asof hy my wou tart. 

- Monsieur Ibrahim, wanneer ek sê glimlag is vir ryk mense, bedoel 

ek eintlik dis vir mense wat gelukkig is. 

- Wel, dis net waar jy die fout maak. Dis glimlag wat mense gelukkig 

maak. 

- Se voet. 

- Probeer net. 

- Se voet, sê ek. 

- Maar jy’s dan so ’n beleefde seun, Momo? 

- Ek het nie ’n keuse nie, anders kry ek ’n oorveeg. 

- Dis goed om beleefd te wees. Maar dis nog beter om vriendelik te 

wees. Probeer om te glimlag, jy sal sien. 

Wel, toe monsieur Ibrahim nou so mooi vra en my ook nog stil-stil ’n 

blik van die beste sauerkraut met varkvleis in die hand stop, toe probeer ek 

maar . . . 

Die volgende dag was ek regtig soos ’n siek mens wat die vorige nag ’n 

inspuiting gekry het: ek het vir almal geglimlag. 

- Nee, ek is jammer, Madame, ek het nie die wiskunde-huiswerk 

verstaan nie. 

Ta-da: glimlag! 

- Ek kon dit nie regkry nie. 

- Nou ja, Moses, dan sal ek dit weer vir jou verduidelik. 

Die eerste keer in menseheugenis. Ek word nie uitgevreet nie, ek kry 

geen waarskuwings nie. Niks. 

By die kafeteria . . . 

- Mag ek nog ’n bietjie kastaiingroom kry? 
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Ta-da: glimlag! 

- Met roomkaas, ja. 

En ek kry dit. 

By die gimnastiekklas erken ek dat ek my tekkies vergeet het.  

Ta-da: glimlag! 

- Hulle was nog besig om droog te word, M’sieur . . . 

Die onderwyser lag en klop my op die skouer. 

Dis skoon bedwelmend. Daar is geen weerstand nie. Dis ’n dodelike 

wapen wat monsieur Ibrahim vir my gegee het. Ek bombardeer die hele 

wêreld met my glimlag. Ek is nie meer ’n kakkerlak onder mense se voete 

nie.  

Op pad huis toe van die skool af gaan ek reguit na die rue de Paradis 

toe. Ek groet die mooiste van die prostitute, ’n lang swart vrou wat nog altyd 

vir my nee gesê het: 

- Haai! 

Ta-da: glimlag! 

- Sal ons opgaan? 

- Is jy sestien? 

- Natuurlik is ek sestien, hoe lank ken jy my al! 

Ta-da: glimlag! 

En ons gaan boontoe.  

Agterna, terwyl ek aantrek, vertel ek haar dat ek ’n joernalis is, dat ek 

besig is met ’n belangrike boek oor prostitute . . . 

Ta-da: glimlag! 

. . . dat ek wil hê sy moet my iets van haar lewe vertel, as sy wil. 

- Is dit regtig waar, is jy ’n joernalis? 

Ta-da: glimlag! 

- Wel, eintlik studeer ek nog om ’n joernalis te word. 

Sy praat met my. Ek sien hoe haar borste liggies tril wanneer sy 

opgewonde raak. Ek kan dit byna nie glo nie. ’n Vrou praat met my, net met 

my. ’n Vrou. Glimlag. Sy praat. Glimlag. Sy praat. 
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Toe my pa die aand by die huis kom, help ek hom soos gewoonlik om sy jas 

uit te trek en glip toe voor hom in, tot in die ligkol, sodat hy my nie kan 

miskyk nie. 

- Die ete is gereed. 

Ta-da: glimlag! 

Hy kyk verbaas na my. 

Ek glimlag nog steeds. Dis nogal uitputtend, ná ’n lang dag, maar ek 

druk deur. 

- Jy’t seker weer aangejaag . . . 

Net daar verdwyn die glimlag. Maar ek bly nog hoopvol. Toe ons 

poeding eet, probeer ek weer. 

Ta-da: glimlag! 

- Kom hier, Moses. 

Ek kan aanvoel my glimlag is besig om die stryd te wen. My soveelste 

slagoffer! Ek staan nader. Miskien wil hy my ’n drukkie gee? Hy het eenkeer 

vir my gesê dit was lekker om vir Popol drukkies te gee, en dat hy ’n baie 

liefdevolle kind was. Miskien het Popol van geboorte af die kuns van glimlag 

verstaan? Of miskien het my ma tyd gehad om vir Popol te wys hoe dit werk. 

Ek staan naby my pa, teen sy skouer. Ek sien hoe knipper sy oë. Ek 

glimlag so breed dat dit voel of my mond gaan skeur. 

- Ons gaan vir jou moet draadjies aansit. Ek het nie voorheen gesien 

dat jy perdetande het nie. 

Dit was die aand wat ek begin het om snags nadat my pa gaan lê het 

by monsieur Ibrahim te gaan kuier. 

- Dis my skuld. As ek soos Popol was, was dit makliker vir my pa om 

van my te hou. 

- Hoe weet jy dit? Popol is nie meer hier nie. 

- So? 

- Miskien kon hy jou pa nie verdra nie. 

- Dink jy so? 

- Hy’s nie meer hier nie. Dit sê tog iets? 
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Monsieur Ibrahim het sy munte vir my gegee om rolletjies vir die 

kasregister te maak. Dit het my ’n bietjie kalmeer. 

- Het jy vir Popol geken? Monsieur Ibrahim, het jy vir Popol geken? 

Wat het jy van Popol gedink? 

Hy het sy kasregister toegestamp, asof hy wou keer dat dit iets sê. 

- Momo, laat ek vir jou so sê: ek hou ’n honderd maal, nee, ’n 

duisend maal meer van jou as van Popol. 

- Rêrig? 

Ek was nogal bly, maar ek wou dit nie wys nie. Ek het my vuiste gebal 

en ’n bietjie tande gewys. ’n Mens moet opkom vir jou familie. 

- Jy moenie sleg praat van my broer nie. Wat het jy teen Popol 

gehad? 

- Popol was ’n goeie kind, regtig ’n goeie kind. Maar jy sal my 

verskoon as ek Momo bo hom verkies. 

Ek het gewys ek is verdraagsaam; ek het hom vergewe.  

 

’n Week later het monsieur Ibrahim my na ’n vriend van hom gestuur wat ’n 

tandarts in die rue Papillon was. Hy was duidelik ’n invloedryke man, dié 

monsieur Ibrahim. Die volgende dag het hy vir my gesê: 

- Momo, moenie meer so breed glimlag nie; dit behoort te werk. Nee 

man, dis net ’n grap. My vriend het my verseker dat jou tande nie 

draadjies nodig het nie. 

Hy het met laggende oë na my kant toe oorgeleun. 

- Kan jy jouself in die rue de Paradis met ’n mond vol skroot sien? 

Wie sal dan nog glo jy is sestien jaar oud? 

Daarmee het monsieur Ibrahim nogal belangrike punte aangeteken, 

met die gevolg dat ek hom sommer self vir munte gevra het sodat my kop 

kon rustig raak. 

- Hoe weet jy van al hierdie dinge, monsieur Ibrahim? 

- Ek weet van niks iets nie. Al wat ek weet, is dit wat in my Koran is. 

Ek het nog ’n paar rolletjies vir die kasregister gedraai. 
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- Momo, dis goed en wel om na die professionele dames toe te gaan. 

Die eerste paar keer moet ’n mens altyd na die professionele dames 

toe te gaan, vroue wat die werk ken. Later, wanneer jy dinge begin 

kompliseer en gevoelens begin kry, sal die amateurs vir jou genoeg 

wees. 

Ek het beter gevoel. 

- En gaan jy ook soms na die rue de Paradis toe? 

- Die Paradys is oop vir almal. 

- Ag, jy trek my been, monsieur Ibrahim! Jy wil tog nie sê jy gaan op 

jou ouderdom ook nog soontoe nie! 

- En hoekom nie? Is dit net vir minderjariges? 

Toe weet ek sommer ek het ’n simpel ding gesê. 

-  Momo, wat sou jy sê as ek jou vra om saam met my te gaan stap? 

- O, so jy gaan stap ook soms, monsieur Ibrahim? 

En net daar sê ek weer ’n simpel ding. Toe las ek maar gou ’n breë 

glimlag by: 

-  Nee, wat ek probeer sê, is dat ek jou nog altyd net op hierdie stoel 

sien sit het. 

Maar eintlik was ek uit my vel uit. 

Die volgende dag het monsieur Ibrahim my Parys toe geneem, na die 

prentjiemooi Parys, die Parys wat ’n mens op foto’s sien en waarna die 

toeriste kom kyk. Ons het langs die Seinerivier geloop, wat eintlik nie reguit 

vloei nie. 

- Kyk, Momo, die Seine is lief vir brûe, dis soos ’n vrou wat versot is 

op armbande. 

Daarna het ons in die tuine van die Champs-Elysées gaan stap, so 

tussen die teaters en die poppekaste. En toe na die rue du Faubourg-Saint-

Honoré, waar daar baie winkels met ontwerpersname is: Lanvin, Hermès, 

Saint-Laurent, Cardin . . . Dit was nogal snaaks om dié ruim, leë boetieks te 

vergelyk met monsieur Ibrahim se kruidenierswinkel, wat nie veel groter as 

’n badkamer was nie, maar waar daar nie ’n haarbreedte se oop spasie was 

nie. 
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- Sjoe, ryk mense se winkelvensters is darem baie armoedig, nè 

monsieur Ibrahim? Dis dan omtrent leeg. 

- Dis wat dit luuks maak, Momo: daar’s niks in die venster of in die 

winkel nie, dis alles in die prys. 

Ons wandeling het in die versteekte tuine van die Palais-Royal 

geëindig. Monsieur Ibrahim vir my ’n suurlemoendrankie bestel en toe sy 

legendariese, roerlose stelling op ’n kroegstoeltjie ingeneem en klein teugies 

van ’n Suze-aperitief met anys gedrink. 

-  Dis seker fantasties om in Parys te bly. 

- Maar jy bly tog in Parys, Momo? 

- Nee, ek bly in die rue Bleue. 

Ek het sit en kyk hoe hy sy Suze-met-anys geniet. 

- Ek dog Moslems drink nie alkohol nie. 

- Dis waar, maar ek is ’n Soefiet. 

Net daar kry ek die gevoel dat ek my neus te ver in sy sake steek, dat 

monsieur Ibrahim nie met my oor sy siekte wil praat nie. Dit was natuurlik 

sy goeie reg; ek het nie ’n woord gesê totdat ons weer terug was in die rue 

Bleue nie. Dié aand het ek in my pa se Larousse-woordeboek gekyk. Ek 

moes regtig bekommerd gewees het oor monsieur Ibrahim, want eintlik het 

woordeboeke my nog altyd net teleurgestel. “Soefisme: ’n mistieke beweging 

binne die Islamitiese geloof wat in die agtste eeu ontstaan het. Teen wettiese 

toepassings; plaas die klem op innerlike godsdiens.” Dis toe weer sulke tyd! 

Woordeboeke het eintlik net goeie verduidelikings vir woorde wat ’n mens al 

klaar ken. Ten minste is Soefisme nie ’n siekte nie, so ek was darem 

gerusgestel. Dis ’n manier van dink, al is daar maniere van dink wat soos ’n 

siekte is, soos monsieur Ibrahim dikwels gesê het. Daarna was dit vir my 

soos skatte jag om die betekenis van al die woorde in die definisie te probeer 

verstaan. Wat ek wel verstaan het, was dat monsieur Ibrahim met sy anys-

Suze op ’n Moslem-manier in God glo, maar dat dit amper soos smokkel is, 

want dit is teen “wettiese toepassings”, en dit was toe ’n groot kopseer vir 

my, want as die betekenis van “wettiese toepassings” regtig is om “die wet 

tot in die fynste besonderhede te respekteer” soos wat die woordeboekmense 
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sê, dan was dit meesal nie dinge wat ek wou hoor nie: soos dat monsieur 

Ibrahim oneerlik is, en dat my vriende dus nie mense is om jou mee op te 

hou nie. Maar terselfdertyd: as om die wet te respekteer beteken om ’n 

advokaat te wees soos my pa, wie se gelaatskleur byna grys was en wat 

soveel hartseer in die huis ingebring het, dan het ek ook verkies om teen 

“wettiese toespassings” te wees, nes monsieur Ibrahim. Die 

woordeboekmense het nog iets bygevoeg: dat die skeppers van Soefisme twee 

ouens uit die ou tyd was, al-Halladj en al-Ghazali, name wat geklink het 

soos huurders wat net die goedkoopste behuising in die rue Bleue kon 

bekostig. Hulle het dit duidelik gestel dat Soefisme ’n innerlike godsdiens is, 

en dit was absoluut so: monsieur Ibrahim was ingetoë; in vergelyking met 

die straat se Joodse bevolking was hy ingetoë. 

Terwyl ons geëet het, kon ek myself nie keer om my pa ’n vraag te vra 

nie. Hy was besig om lamsbredie (van die hondekossoort) af te sluk. 

- Pappa, glo jy in God? 

Hy het na my gekyk. Toe sê hy stadig: 

- Ek kan sien jy’s besig om ’n man te word. 

Ek kon nie die verband sien nie. Vir ’n oomblik het ek selfs gewonder 

of iemand nie by hom gaan aandra het dat ek na die straatvroue in die rue 

de Paradis toe gaan nie. Maar toe voeg hy by: 

- Nee, ek kon dit nooit regkry om in God te glo nie. 

- Nooit regkry nie? Hoe dan so, is dit moeilik? 

Hy het na die halfdonker woonstel gekyk. 

- Om te glo dat dit alles sin maak? O ja, ’n mens moet verskriklik 

hard probeer. 

- Maar Pappa, ons is dan Jode? Ek en jy, bedoel ek. 

- Ja. 

- Maar het Joods wees dan nie iets met God te doen nie? 

- Nie meer vir my nie. Joods wees is maar net om ’n geheue te hê. ’n 

Slegte geheue. 
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Op daardie oomblik het hy regtig gelyk soos iemand wat ’n hele paar 

aspiriene nodig het. Miskien was dit omdat hy iets gesê het, wat nie dikwels 

gebeur het nie. Hy het opgestaan en sommer dadelik gaan slaap. 

 

’n Paar dae later het hy selfs bleker as gewoonlik huis toe gekom. Ek het 

begin skuldig voel. Ek het gewonder of die gemors wat ek hom voer nie 

miskien sy gesondheid opfoeter nie. Hy’t gaan sit en beduie dat hy iets vir 

my wou sê. Maar dit het hom ’n goeie tien minute geneem om daarby uit te 

kom. 

- Ek is afgedank, Moses. Hulle sien nie meer kans vir my by die 

regspraktyk waar ek werk nie. 

Ek was natuurlik glad nie verbaas dat mense nie saam met my pa 

wou werk nie – hy sou kriminele neerslagtig maak – maar terselfdertyd sou 

ek nooit kon raai dat ’n advokaat iets anders as ’n advokaat kon wees nie. 

- Ek sal van voor af moet werk soek. Op ’n ander plek. Ons gaan die 

gordel moet styf trek, ou seun. 

Hy het gaan lê. Dit was duidelik dat hy nie wou weet wat ék daarvan 

dink nie. 

Ek is af ondertoe, na monsieur Ibrahim toe; hy’t glimlaggend sit en 

grondboontjies kou. 

- Hoe kry jy dit reg om gelukkig te wees, monsieur Ibrahim? 

- Ek weet wat daar in my Koran is. 

- Dan moet ek regtig eendag jou Koran vaslê. Al doen ’n mens nie 

sulke goed as jy Joods is nie. 

- Wat beteken dit vir jou om Joods te wees, Momo? 

- Ek het geen idee nie. Vir my pa beteken dit om heeldag mismoedig 

te wees. Vir my is dit net ’n ding wat keer dat ek iets anders kan 

wees. 

Monsieur Ibrahim hou ’n grondboontjie na my toe uit. 

- Jou skoene is nie in ’n goeie toestand nie, Momo. Net môre gaan 

ons skoene koop. 

- Ja, maar . . . 
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- Mense bring hulle lewens in net twee plekke deur: op hulle bed of 

in hulle skoene. 

- Ek het nie geld nie, monsieur Ibrahim. 

- Ek sal vir jou betaal. Dis my geskenk. Momo, jy’t net een paar 

voete, jy moet hulle oppas. As jou skoene jou druk, moet jy ander 

skoene kry. Jy kan nie ander voete kry nie! 

Toe ek die volgende dag terugkom van die skool af, kry ek ’n nota op 

die vloer in ons donker ingangsportaal. Ek weet nie hoekom nie, maar toe ek 

my pa se handskrif sien, begin my hart dadelik in alle rigtings klop. 

 

Moses 

Jammer, ek gaan weg. Ek het dit nie in my om ’n pa te wees nie. Popo . . .  

 

Hier was dit doodgetrek. Hy wou seker weer die een of ander 

opmerking oor Popol teen my kop gooi. Iets soos: “met Popol se hulp sou ek 

dit kon regkry, maar nie saam met jou nie” of “Popol het my krag en energie 

gegee om ’n pa te wees, maar jy het nie”, iets in daardie lyn, die een of ander 

lelike sin wat hy te skaam gekry het om neer te skryf. Sy bedoeling was in 

elk geval duidelik, dankie! 

 

Miskien sal ons mekaar weer eendag sien, later, as jy eers groot is. Miskien 

sal ek my dan minder skaam, en miskien het jy my teen daardie tyd vergewe. 

Vaarwel. 

 

Vaarwel nogal! 

 

NS: Al die geld wat ek nog gehad het, het ek op die tafel gelos. Hier is die lys 

van mense wat jy moet inlig oor my vertrek. Hulle sal vir jou sorg. 

 

Daarna het ’n lys van vier onbekende name gevolg. 

Ek het klaar besluit. Ek gaan moet voorgee. 
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Dis buite die kwessie om te erken ek is sommer net so verlaat. Nogal 

twee keer: die eerste keer by geboorte, deur my ma, en toe weer as tiener, 

deur my pa. As dit uitkom, sal niemand my weer ’n kans gee nie.  

Wat aan my is so verskriklik? Wat aan my maak liefde ’n saak van 

onmoontlikheid? Ek gaan nie van besluit verander nie: ek gaan maak asof 

my pa nog hier is. Ek gaan mense laat glo hy bly nog hier, eet nog hier, en 

dat hy hom nog altyd saans doodverveel in my geselskap. 

Om die waarheid te sê, ek het nie ’n oomblik langer gewag nie, ek het 

dadelik afgegaan kruidenierswinkel toe. 

- Monsieur Ibrahim, my pa sukkel om sy kos te verteer. Wat kan ek 

vir hom gee? 

- ’n Sopie bitter aperitief, soos Fernet Branca, Momo. Ek het ’n 

botteltjie in voorraad. 

- Dankie, ek vat dit sommer dadelik boontoe, dat hy dit kan drink. 

 

Met die geld wat my pa vir my gelos het, kon ek ’n maand lank uithou. Ek 

het geleer om sy handtekening na te maak sodat ek op die dringendste pos 

kon reageer en die skool se briewe kon beantwoord. Ek het bly kook vir twee 

mense: elke aand het ek vir hom oorkant my ’n plek gedek. Ek het maar net 

ná die maaltyd sy porsie in die wasbak afgespoel. 

’n Paar aande per week, ter wille van die bure oorkant, het ek in sy 

gemakstoel gaan sit met sy trui en skoene aan en meel in my hare en 

probeer om die mooi, splinternuwe Koran te lees wat monsieur Ibrahim my 

persent gegee het, omdat ek hom mooi gevra het. 

By die skool het ek vir myself gesê ek moenie nog ’n sekonde mors nie: 

ek moet onmiddellik verlief raak op iemand. Aangesien dit nie ’n gemengde 

skool was nie, was daar nie veel van ’n keuse nie: ons was almal verlief op 

Myriam, die opsigter se dogter. Al was sy net dertien jaar oud, het sy vinnig 

agtergekom sy swaai die septer oor driehonderd uitgehongerde melkbaarde. 

Ek het begin om haar die hof te maak met die drif van ’n drenkeling. Ta-da: 

glimlag! Ek moes aan myself bewys dat mense my kon liefhê; die hele wêreld 

moes dit weet voordat dit rugbaar word dat selfs my ouers, die enigste 
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mense wat eintlik verplig was om my te verdra, my aan my eie genade 

oorgelaat het. 

Ek het vir monsieur Ibrahim van my vordering met Myriam vertel. Hy 

het na my geluister met die glimlaggie van iemand wat weet hoe die storie 

eindig, maar ek het gemaak of ek dit nie sien nie. 

- En hoe gaan dit met jou pa? Ek sien hom nie meer soggens nie. 

- Hy het baie werk. Hy moet al baie vroeg na sy nuwe werk toe gaan. 

- Ag so? En is hy nie kwaad omdat jy die Koran lees nie? 

- Ek lees dit in die geheim, maar dis nie eintlik asof ek iets daarvan 

verstaan nie. 

- Wanneer ’n mens van iets wil leer, lees jy nie ’n boek nie. Jy praat 

met iemand. Ek glo nie in boeke nie. 

- Maar tog, monsieur Ibrahim, jy sê dan altyd vir my jy weet wat . . . 

- Ja, ek weet wat daar in my Koran is . . . Momo, ek’t lus om die see 

te sien. Hoekom gaan ons nie Normandië toe nie? Jy’s my gas. 

- Sowaar? 

- As jou pa instem, natuurlik. 

- Hy sal instem. 

- Is jy seker? 

- Ek sê mos hy sal instem! 

Toe ons in die ingangsportaal van Cabourg se Grand Hôtel staan, was dit 

een te veel vir my: ek het begin huil. Ek het twee, drie ure lank gehuil, ek 

kon nie my asem terugkry nie. Monsieur Ibrahim het sit en kyk hoe ek huil. 

Hy het geduldig gewag dat ek praat. Uiteindelik het ek dit reggekry om die 

woorde te vorm: 

- Dis te mooi hier, monsieur Ibrahim, dis heeltemal te mooi. Dis nie 

vir my bedoel nie, ek verdien dit nie. 

Monsieur Ibrahim het geglimlag. 

- Skoonheid is oral, Momo. Waarheen jy ook al jou oë opslaan. Dís 

iets wat in my Koran is. 

Daarna het ons al langs die see geloop. 
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- Weet jy, Momo, as God die lewe nie direk aan iemand openbaar 

nie, sal ’n boek dit nie onthul nie. 

Ek het met hom oor Myriam gepraat. Ek het aspris baie oor haar 

gepraat, omdat ek probeer het om die onderwerp van my pa te vermy. Nadat 

sy my aanvanklik tot die kring van hofmakers toegelaat het, het Myriam my 

as ’n ongeskikte kandidaat begin verwerp. 

- Dit maak nie saak nie, het monsieur Ibrahim gesê. Jou liefde vir 

haar behoort aan jou. Al weier sy dit, kan sy niks daaraan verander 

nie. Sy trek maar net nie voordeel daaruit nie, dis al. Dit wat jy gee, 

is joune vir altyd, Momo; dit wat jy vir jouself hou, is vir altyd 

verlore! 

- Maar wat van jou, het jy ’n vrou? 

- Ja. 

- En hoekom het jy haar nie hiernatoe laat kom nie? 

Hy het met sy vinger see se kant toe gewys. 

- Hierdie is regtig ’n Engelse see, dis groen en grys, wat gewoonlik 

nie waterkleure is nie. ’n Mens sou sweer die see het die Engelse 

aksent aangeleer. 

- Jy’t my nie geantwoord oor jou vrou nie, monsieur Ibrahim? Wat 

van jou vrou? 

- Momo, wanneer ’n mens nie antwoord nie, is dit ook ’n antwoord. 

Monsieur Ibrahim was elke oggend eerste op. Hy het venster toe 

geloop, die lug gesnuif en stadig sy oefeninge gedoen – elke oggend, sy lewe 

lank, het hy sy oefeninge gedoen. Hy was ongelooflik soepel; van my kussing 

af, as ek my oë op skrefies trek, kon ek nog die lang, ongeërgde jong man 

sien wat hy seker baie lank gelede was. 

Tot my grootste verbasing het ek eendag in die badkamer ontdek 

monsieur Ibrahim is besny. 

- Hoekom is jy dan ook besny, monsieur Ibrahim? 

- Moslems word ook besny, nes die Jode, Momo. Dis Abraham se 

offerande: hy hou sy kind na God toe uit en sê hy kan hom kry. 

Daardie stukkie verlore vel is Abraham se teken. Vir die besnydenis 
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moet die pa sy seun vashou, die pa herdenk Abraham se offerande 

met sy eie pyn. 

Monsieur Ibrahim het my laat besef dat Jode, Moslems en selfs 

Christene ’n hele paar groot geeste in gemeen gehad het voordat hulle 

mekaar bloedneus begin slaan het. Dit het niks met my te doen gehad nie, 

maar dit was tog ’n troos. 

Terug uit Normandië, toe ek by die leë, donker woonstel instap, het ek nie 

juis anders gevoel nie, nee, maar ek het vermoed dat die wêreld anders kon 

wees. Ek kon die vensters oopmaak, ek kon die mure ligter verf, ek het 

gedink ek hoef miskien nie die meubels met hulle reuk van ’n vergane tyd te 

hou nie. Dit was nie die reuk van mooi herinneringe nie, maar van ’n baie 

ou verlede wat galsterig geword het, een wat gestink het soos ’n ou vloerlap. 

My geld was op. Ek het begin om die boeke in stapels aan die 

tweedehandse boekehandelaars op die oewers van die Seine te verkoop; 

monsieur Ibrahim het hulle vir my uitgewys toe ons daarlangs gaan stap 

het. Elke keer wat ek ’n boek verkoop het, het ek vryer gevoel. 

My pa was nou al drie maande weg. Sodat mense nie agterdogtig moes 

raak nie, het ek steeds vir twee gekook. Vreemd genoeg het monsieur 

Ibrahim al hoe minder vrae oor my pa gevra. My verhouding met Myriam het 

al hoe meer agteruit gegaan, maar dit was ’n goeie onderwerp om saans met 

monsieur Ibrahim oor te praat. 

Party aande het ek weemoedig geword omdat ek aan Popol gedink het. 

Noudat my pa nie meer daar was nie, sou ek graag vir Popol wou leer ken. 

Dit sou makliker wees om hom te verdra omdat my pa hom nie meer teen 

my kop kon gooi as die teenoorgestelde van ’n nikswerd soos ek nie.  

Ek het dikwels aan die slaap geraak met die gedagte dat daar iewers 

in die wêreld ’n aantreklike, perfekte broer was wat ek nie geken het nie en 

dat ek hom miskien eendag sou raakloop. 

Een oggend klop die polisie aan die deur. Hulle het nes in die films geskree: 

- Maak oop! Polisie! 

Toe sê ek vir myself: Fluit-fluit, jou storie is uit, jy’t te veel gejok, hulle 

gaan jou arresteer. 
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Ek het ’n kamerjas aangetrek en al die grendels opgelig. Die 

polisiemanne het glad nie so kwaai gelyk soos ek verwag het nie, hulle het 

selfs beleefd gevra om in te kom. Ek het natuurlik ook verkies om eers aan 

te trek voordat ek tronk toe gaan. 

In die sitkamer het die speurder my aan die skouer gevat en gesê: 

- Ou seun, ons het slegte nuus vir jou. Jou pa is dood. 

Op daardie oomblik het ek nie geweet wat my die meeste verras het 

nie, my pa se dood of die feit dat die polisieman so ordentlik met my praat. 

Ek het in elk geval sommer op my pa se stoel gaan sit. 

- Hy’t naby Marseille voor ’n trein ingespring. 

Dit was net so vreemd, om dit in Marseille te gaan doen! Daar’s oral 

treine. Daar’s net soveel, indien nie meer nie, in Parys. Dit was duidelik dat 

ek my pa nooit sou verstaan nie. 

- Alles dui daarop dat jou pa desperaat was en dat hy self sy lewe 

beëindig het. 

’n Pa wat selfmoord gepleeg het, sou my nie eintlik help om beter te 

voel nie. Alles in ag genome het ek gewonder of ek nie eerder ’n pa wou hê 

wat my verlaat het nie; ten minste kon ek my dan verbeel hy was spyt. 

Dit het gelyk of die polisiemanne my stilte goedkeur. Hulle het na die 

leë boekrakke en die donker woonstel gekyk; goddank sou hulle oor ’n paar 

minute hier uit wees. 

- Vir wie moet ons laat weet, ou seun? 

Toe eers het ek uiteindelik gepas gereageer. Ek het opgestaan en die 

lys met die vier name gaan haal wat my pa vir my gelos het toe hy weg is. 

Die speurder het dit in sy sak gesit. 

- Ons sal dit aan die welsyn oorlaat om die nodige stappe te doen. 

Toe het hy by my kom staan met oë soos ’n mishandelde hond; ek het 

die gevoel gekry dat ek moes regmaak vir ’n lae hou. 

- En nou het ek ’n moeilike ding om jou te vra: jy moet die liggaam 

gaan uitken. 

Dit was asof ’n alarm afgegaan het. Ek het begin gil asof iemand die 

knoppie gedruk het. Die polisiemanne het rondom my begin skarrel asof 
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hulle die skakelaar soek. Maar daar was nie ’n kans nie: ek was die 

skakelaar en ek kon nie ophou nie. 

Monsieur Ibrahim het presies die regte goed gedoen. Hy het kom kyk 

wat aangaan toe hy my gille hoor, hy het dadelik verstaan wat gebeur het, 

hy’t gesê hy sal self Marseille toe gaan om die lyk uit te ken. Die 

polisiemanne was eers wantrouig omdat hy regtig baie soos ’n Arabier gelyk 

het, maar toe begin ek weer gil en toe aanvaar hulle monsieur Ibrahim se 

voorstel. 

Ná die begrafnis het ek vir monsieur Ibrahim gevra: 

- Hoe lank weet jy al van my pa, monsieur Ibrahim? 

- Van Cabourg af. Maar weet jy, Momo, jy moet dit nie teen hom hou 

nie. 

- En hoekom nie? My pa het my lewe versuur, my net so in die steek 

gelaat en toe selfmoord gepleeg: ek gaan vir die res van my lewe 

niks selfvertroue hê nie. En ek mag dit nie teen hom hou nie? 

- Daar was niemand om vir jou pa ’n voorbeeld te stel nie. Hy was 

baie jonk toe hy sy ouers verloor het, nadat die Nazi’s hulle 

gearresteer en in die kampe laat omkom het. Jou pa kon dit nooit 

verwerk dat hy die slagting vrygespring het nie. Hy het waarskynlik 

skuldig gevoel dat hy nog lewe. Hy is nie verniet onder ’n trein dood 

nie. 

- Hoe bedoel jy? 

- Dis ’n trein wat sy ouers na hulle dood weggeneem het. Miskien het 

hy nog altyd na sy eie trein gesoek . . . Dis nie oor jou dat hy nie 

kans gesien het vir die lewe nie, Momo, dis oor alles wat voor jou 

geboorte gebeur of nie gebeur het nie. 

Toe druk monsieur Ibrahim ’n paar note in my sak. 

- Vat so, gaan maak ’n draai in die rue de Paradis. Die dames begin 

te wonder hoe vorder die boek wat jy oor hulle skryf. 

Ek het alles in die rue Bleue-woonstel begin verander. Monsieur Ibrahim het 

vir my blikke verf en kwaste gegee. Hy het ook vir my wenke gegee wat die 

maatskaplike werkster heeltemal mal gemaak het. Ek moes tyd wen.  
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Een middag, toe al die vensters oop was sodat die reuk van akrielverf 

kon verdamp, het ’n vrou by die woonstel ingestap. Ek weet nie hoekom nie, 

maar aan haar ongemak, haar aarseling, haar teësin om tussen die lere 

deur te loop en haar pogings om die kolle op die vloer mis te trap, het ek 

dadelik geweet wie sy is. Ek maak of my volle aandag by my werk is. Ná ’n 

lang ruk maak sy liggies keel skoon. 

Ek maak of ek uit die veld geslaan is: 

- Soek u iemand? 

- Ek soek vir Moses, sê my ma. 

Dis snaaks hoe moeilik dit vir haar is om daardie naam te sê, so asof 

sy dit nie by haar keel kan uitkry nie. 

Ek gun myself die luukse om moedswillig te wees. 

- En u is? 

- Ek is sy ma. 

Die arme vrou, ek kry haar eintlik jammer. Sy’s in ’n toestand. Dit lyk 

of sy haarself gedwing het om hiernatoe te kom. 

- En jy, wie’s jy? 

- Ek? 

Ek is lus vir ’n bietjie pret. Dis belaglik dat sy haar so opwerk, en dit 

ná dertien jaar. 

- Hulle noem my Momo. 

Ek voeg giggelend by: 

- Dis die verkleinwoord vir Mohammed. 

Die of haar gesig liggies kraak. Sy word bleker as my vloerlysverf. 

- O, so jy is nie Moses nie? 

- O nee, u moet die twee nie verwar nie, Madame. Ek is Mohammed. 

Sy sluk swaar. Eintlik is dit beter so. 

- Maar woon hier nie ’n seun met die naam Moses nie? 

Ek is lus en sê: Ek weet nie, jy’s sy ma, jy behoort te weet. Maar op die 

laaste oomblik hou ek my in, want dit lyk of die arme vrou nie eintlik op 

haar bene kan staan nie. In plaas daarvan vertel ek haar ’n wit leuentjie. 
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- Moses is weg, Madame. Hy wou nie meer hier bly nie. Hy’t nie juis 

mooi herinneringe gehad nie. 

- Ag so? 

Ek wonder of sy my glo? Dit lyk nie of ek haar oortuig het nie. Miskien 

is sy toe nie heeltemal so goedgelowig nie. 

- En wanneer sal hy terug wees? 

- Ek weet nie. Toe hy weg is, het hy gesê hy wil sy broer gaan soek. 

- Sy broer? 

- Ja, Moses het ’n broer. 

- Ag so? 

Sy lyk heeltemal van stryk af. 

- Ja, sy broer, Popol. 

- Popol? 

- Ja, Madame, Popol, sy ouer broer! 

- Maar ek het nooit ’n ander kind voor Moses gehad nie. Ek het nooit 

’n Popol in die wêreld gebring nie. 

Toe is dit ek wat begin sleg voel. Sy sien dit; sy wieg heen en weer en 

moet op ’n stoel gaan sit om tot bedaring te kom. Ek doen dieselfde aan my 

kant van die vertrek. 

Ons kyk in stilte na mekaar met neuse wat toe is van die suur 

akrielreuk. Sy kyk stip na my; ek kan nie ’n oog knip sonder dat sy dit sien 

nie. 

- Sê my, Momo . . . 

- Mohammed. 

- Sê my, Mohammed, gaan jy weer vir Moses sien? 

- Miskien. 

Ek sê dit op ‘n onbetrokke manier; ek kan nie glo my stemtoon is so 

onbetrokke nie.  

Sy kyk diep in my oë. Sy kan maar my velle van my lyf af kyk, sy sal 

niks uit my kry nie, ek is seker van my saak. 

- As jy weer eendag vir Moses sien, sê vir hom ek was baie jonk toe 

ek met sy pa getroud is, en dat ek net met hom getrou het om weg 
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te kom van die huis af. Ek was nooit lief vir Moses se pa nie. Maar 

ek was gereed om lief te wees vir Moses. Maar toe ontmoet ek ’n 

ander man. Jou pa . . . 

- Ekskuus? 

- Ek bedoel Moses se pa . . . Hy’t gesê: Jy kan gaan, maar jy los vir 

Moses by my, anders . . . En toe is ek weg. Ek wou liewer weer 

nuut begin, ek wou hê my lewe moet gelukkig wees. 

- Ja, ’n gelukkige lewe is natuurlik beter. 

Sy kyk grond toe. 

Sy staan nader. Ek kan aanvoel sy wil my ’n drukkie gee. Ek maak of 

ek nie verstaan nie. 

Sy vra my met ’n smeek in haar stem: 

- Sal jy vir Moses sê? 

- Miskien ... Madame. 

Dieselfde aand was ek terug by monsieur Ibrahim. Ek vra hom toe met 

’n groot glimlag: 

- So wanneer gaan jy my aanneem, monsieur Ibrahim? 

En hy het ook met ’n groot glimlag geantwoord: 

- Sommer môre al, as jy wil, Momo-seun! 

Dit was ’n stryd. Die amptelike wêreld, die wêreld van stempels en 

magtigings en staatsdiensamptenare wat aggressief raak as jy hulle wakker 

maak, wou niks met ons te doen hê nie. Maar niks kon monsieur Ibrahim 

ontmoedig nie. 

- Die ja moet ons nog kry, Momo. Die nee het ons al.  

Met die hulp van die maatskaplike werker het my ma uiteindelik 

monsieur Ibrahim se aansoek om ouerskap aanvaar. 

- En wat van jou vrou, monsieur Ibrahim, is dit reg met haar? 

- My vrou is al lankal terug na ons land toe. Ek kan doen wat ek wil. 

Maar as jy lus is, kan ons in die somer by haar gaan kuier. 

Die dag wat ons die vel papier gekry het, die belangrike vel papier wat 

verklaar dat ek voortaan die seun is van ’n pa wat ek self gekies het, het 

monsieur Ibrahim besluit ons moet ’n kar koop om dit te vier. 
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- Ons gaan reis, Momo. En hierdie somer gaan ons twee saam na die 

Turkse halfmaan toe: ek sal vir jou die see wys, die see wat nie sy 

gelyke het nie, die see waar ek vandaan kom. 

- Kan ons nie liewer op ’n vlieënde tapyt soontoe gaan nie? 

- Kry ’n katalogus en kies ’n kar. 

- Ek maak so, Pappa. 

Dis ongelooflik hoe dieselfde woorde ‘n mens verskillend kan laat voel. 

Wanneer ek vir monsieur Ibrahim “Pappa” gesê het, het my hart 

gebokspring, ek het weer moed geskep, die toekoms was blink. 

 

Ons het by die garage se eienaar gaan aanklop. 

- Ek wil hierdie model koop. My seun het dit gekies. 

Monsieur Ibrahim het nog erger as ek met sekere woorde aangegaan. 

Hy het “my seun” in elk sin gebruik, asof vaderskap sy uitvindsel was. 

Die verkoopsman het die kar se kwaliteite begin prys. 

- U kan die verkoopspraatjies maar los, ek sê mos ek wil dit koop. 

- Het u ’n lisensie, Monsieur? 

- Natuurlik. 

En net daar haal monsieur Ibrahim ’n dokument uit sy beursie van 

marokynleer wat ten minste uit die ou Egiptiese tydperk dateer. Die 

handelaar bestudeer die papirus met verbystering, eerstens omdat die 

meeste van die letters onleesbaar is, en tweedens omdat dit in ’n taal geskryf 

is wat hy nie ken nie. 

- Is dit ’n lisensie dié? 

- Kan u nie sien nie? 

- Goed. Ons stel voor dat u in maandelikse paaiemente afbetaal. Oor 

’n tydperk van drie jaar behoort u byvoorbeeld . . . 

- As ek sê ek wil ’n kar koop, dan beteken dit ek kan. Ek betaal 

kontant. 

Monsieur Ibrahim is regtig vies. Die handelaar begaan die een flater 

ná die ander. 

- Of anders, skryf vir ons ’n tjek uit vir . . . 
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- Dis nou genoeg! Ek het klaar gesê ek betaal kontant. Met geld. 

Regte geld. 

En toe sit monsieur Ibrahim rolle banknote op die tafel neer, rolle 

pragtige ou banknote wat in plastieksakke verdeel was. 

Die verkoopsman verstik byna. 

- Maar . . . maar . . . niemand betaal kontant nie . . . dit . . . dit werk 

nie so nie . . . 

- Nou wat is die probleem, is dit dan nie geld nie? As ek ja gesê het 

vir hierdie note in my kasregister, hoekom nie u nie? Momo, dink jy 

die mense wil nie besigheid doen nie? 

- Goed, dan maak ons so. Ons sal die voertuig oor twee weke vir u 

gereed hê. 

- Twee weke? Maar dis belaglik, oor twee weke is ek dood! 

Twee dae later is die kar voor die kruidenierswinkel afgelewer. 

Monsieur Ibrahim was ’n ou kalant. 

Ons klim in die kar en monsieur Ibrahim streel liggies met sy lang, fyn 

vingers oor die knoppies op die paneelbord. Toe vee hy sy voorkop af en lyk 

skoon siek. 

- Momo, ek weet nie meer hoe nie. 

- Maar jy’t geleer? 

- Ja, lank gelede. My vriend Abdullah het my geleer. Maar . . . 

- Maar? 

- Maar die karre het nie só gelyk nie. 

- Monsieur Ibrahim, die karre wat jy leer bestuur het, is hulle deur 

perde getrek? 

- Nee, Momo-seun, deur donkies. Donkies! 

- En die bestuurslisensie van nou die dag, wat was dit? 

- Mmm . . . ’n ou brief van my vriend Abdullah, waarin hy my van 

die oes vertel. 

- Jissie, ons is diep in die dinges! 

- Dis soos jy sê, Momo. 
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- Is daar niks in jou Koran wat soos altyd vir ons die antwoord sal 

gee nie? 

- Hoe werk jou kop, Momo? Die Koran is nie ’n handleiding oor hoe 

’n enjin werk nie! Dit help ons met geestelike dinge, nie met karre 

nie. En in elk geval, in die Koran reis hulle met kamele! 

- Bedaar, monsieur Ibrahim! 

Op die ou end het monsieur Ibrahim besluit ons twee moet saam 

bestuurslesse neem. Omdat ek nog nie oud genoeg was nie, was dit amptelik 

hy wat die lesse gekry het, terwyl ek op die agterste sitplek gesit en nie ’n 

woord van die instrukteur se verduidelikings gemis het nie. Ná die lesse het 

ons die kar uitgetrek en ek het agter die stuurwiel ingeklim. Om die verkeer 

te mis, het ons snags in Parys se strate rondgery. Ek het al hoe beter 

reggekom. 

Uiteindelik was dit somer en ons het die pad gevat. 

Duisende kilometer. Ons het die hele suid-Europa deurkruis. Met oop 

vensters. Ons was op pad Midde-Ooste toe. Dit was ongelooflik om te ontdek 

hoe interessant die wêreld word wanneer jy saam met monsieur Ibrahim 

reis. Omdat ek die ene konsentrasie agter die stuurwiel was en my oë op die 

pad gehou het, het hy vir my beskryf hoe die landskappe, die lug, die wolke, 

die dorpies en die inwoners lyk. As ek dink aan die pad tussen Parys en 

Istanboel, hoor ek monsieur Ibrahim wat babbel in ’n stem wat so broos 

soos sigaretpapier is: die kleur en geur van sy aksent, sy beeldgebruik en 

uitroepe, sy uitdrukkings van verbasing waarop die ongelooflike 

spitsvondighede gevolg het. Ek het Europa nie gesien nie, maar gehóór. 

- Ô-ô, Momo, ons is nou tussen die ryk mense: kyk, daar’s 

vullisblikke. 

- Vullisblikke? Wat daarvan? 

- As jy wil weet of jy in ’n ryk of ’n arm plek is, kyk na die 

vullisblikke. As jy nie vullis of vullisblikke sien nie, is dit ’n baie 

ryk plek. As jy vullisblikke sien, maar nie vullis nie, is dit ryk. As jy 

vullis langs die vullisblikke sien, is die plek nie ryk of arm nie, net 

vol toeriste. As jy vullis sonder vullisblikke sien, is dit arm. En as 
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mense op die vullis lewe, is dit baie, baie arm. Hierdie is ’n ryk 

plek. 

- Ja, dit is, dis Switserland! 

- O nee, nie die snelweg nie, Momo, net nie die snelweg nie. Snelweë 

sê vir ’n mens: ‘Ry verby, hier’s niks te sien nie.’ Dis vir die idiote 

wat so vinnig as moontlik van een punt na ’n volgende wil reis. Ons 

twee is nie besig met meetkunde nie, ons is op reis. Kry vir my 

mooi paadjies wat alles wys wat daar te siene is. 

- ’n Mens kan sien dis nie jy wat bestuur nie, monsieur Ibrahim. 

- Luister Momo, as jy niks wil sien nie, moet jy eerder vlieg, soos wat 

die ander mense maak. 

- Is hierdie ’n arm plek, monsieur Ibrahim? 

- Ja, dis Albanië. 

- En dié plek? 

- Stop die kar. Ruik jy? Dit ruik na geluk, dis Griekeland. Die mense 

sit roerloos, hulle het tyd om ons te sien verbyry, om asem te haal. 

Jy sien, Momo, ek het my lewe lank hard gewerk, maar ook stadig. 

Ek was nie haastig nie, ek wou nie net wins maak of ’n stroom 

klante sien nie. Dít is die geheim van geluk: om jou langsaam te 

haas . . . Wat wil jy eendag word? 

- Ek weet nie, monsieur Ibrahim. Of ja, tog: ek wil invoer en uitvoer. 

- Invoer en uitvoer? 

Daarmee het ek nogal belangrike punte aangeteken, want ek het die 

towerwoord gevind. “Invoer-uitvoer” was al waaroor monsieur Ibrahim kon 

praat: dit was ’n woord met konnotasies van erns sowel as avontuur; ’n 

woord wat ’n mens laat dink aan reise, bote, posstukke, ’n reusagtige omset; 

’n woord wat net so swaar weeg as die lettergrepe wanneer jy dit uitspreek: 

“in-voer-uit-voer”! 

- En dit is my seun, Momo, wat eendag in die invoer-uitvoer-

besigheid gaan werk. 
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Ons het baie speletjies gespeel. By plekke van aanbidding het hy my 

met ’n blinddoek laat ingaan om te ruik en dan te raai watter godsdiens die 

mense daar beoefen. 

- Dit ruik na kerse hier; dis Katoliek. 

- Ja, dis Sint-Antonius. 

- En hier ruik dit na wierook, dis Ortodoks. 

- Dis waar, dis Sint-Johannes die Doper. 

- En hier ruik dit na voete, dis Moslem. 

- Wat! Maar dis die Blou Moskee! 

- Sjoe, nee, dit ruik darem net te erg . . . 

- Ruik jou voete nooit sleg nie? Is ‘n plek wat na lyf ruik nie goed 

genoeg vir jou nie? Gril jy vir ’n plek van gebed wat ruik na mense, 

wat bedoel is vir mense, waar mense vergader? Jy met jou Paryse 

idees! Die reuk van sokkies stel my gerus. Dit herinner my daaraan 

dat ek niks beter as my buurman is nie. Ek ruik myself, ek ruik vir 

ons, en dit laat my stukke beter voel! 

Van Istanboel af het monsieur Ibrahim al hoe minder gepraat. Hy was 

ontroer. 

- Ons is amper by die see waar ek vandaan kom. 

Elke dag moes ons nóg stadiger ry. Hy wou dit uitrek, dit langsaam geniet. 

Maar hy was ook bang. 

- Waar is die see waar jy gebore is, monsieur Ibrahim? Wys vir my op 

die kaart. 

- Moet nou nie kom lol met jou kaarte nie, Momo, ons is nie op skool 

nie! 

Ons het by ’n dorpie in die berge stilgehou. 

- Ek is gelukkig, Momo. Jy is hier en ek weet wat daar in my Koran 

is. En nou wil ek jou neem om te gaan dans. 

- Dans, monsieur Ibrahim? 

- Ja, dis absoluut noodsaaklik. “Die hart van die mens is soos ’n voël 

wat in die kou van die liggaam opgesluit is.” Wanneer jy dans, sing 
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jou hart soos ’n voël wat smag om een te word met God. Kom, ons 

gaan na die tekké toe. 

- Die wát? 

- Dis ’n ander soort dansplek! sê ek toe ons oor die drumpel tree. 

- ’n Tekké is nie ’n dansplek nie, dis ’n klooster. Trek uit jou skoene, 

Momo. 

En dis waar ek vir die eerste keer mans in die rondte sien draai het. 

Die derwisje het lang, wit rokke gedra wat swaar en soepel was. Iewers het 

daar ’n tamboer weerklink. En toe verander die monnike in draaitolle. 

- Sien jy, Momo! Hulle draai om hulle eie as, hulle draai om hulle 

hart, die plek waar God teenwoordig is. Dis soos ’n gebed. 

- Noem jy dit ’n gebed, monsieur Ibrahim? 

- Maar natuurlik, Momo. Hulle breek alle bande met die aarde, hulle 

bevry hulleself van die swaartekrag wat ons ewewig noem, hulle 

word fakkels wat in ’n groot vuur uitbrand. Probeer, Momo, 

probeer. Maak soos ek. 

En toe begin monsieur Ibrahim in die rondte draai, en ek ook. Ná die 

eerste paar draaie het ek vir myself gesê: Ek is gelukkig saam met monsieur 

Ibrahim. Daarna het ek vir myself gesê: Ek is nie meer kwaad vir my pa 

omdat hy weggegaan het nie. Aan die einde het ek selfs gedink: Miskien het 

my ma nie regtig ’n keuse gehad toe sy . . . 

- So, Momo, het jy mooi dinge ervaar? 

- Ja, dit was ongelooflik. Al my haat het weggevloei. As die tamboere 

nie opgehou het nie, kon ek miskien die kwessie van my ma ook 

opgelos het. Dit was regtig vreeslik lekker om te bid, monsieur 

Ibrahim, al sou ek dit eerder wou doen met my tekkies aan. Soos 

die lyf swaarder word, word die gees ligter. 

Van daardie dag af het ons dikwels gestop om in die tekkés wat 

monsieur Ibrahim geken het, te dans. Soms het hy nie in die rondte gedraai 

nie; dit was vir hom genoeg om met sy oë op skrefies sy tee te drink. Ek, 

daarenteen, het soos ’n besetene in die rondte gedraai. Of nee: ek het eintlik 

gedraai om van my besetenheid ontslae te raak. 
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Saans op die dorpspleine het ek by die meisies probeer aanlê. Ek het 

regtig baie hard probeer, maar dit het nie eintlik gewerk nie, terwyl 

monsieur Ibrahim, wat niks anders gedoen het as om glimlaggend ’n Suze-

met-anys met ’n goedige, kalm uitdrukking te drink nie, binne ’n uur ’n 

klomp mense om hom gehad het. 

- Jy’s te rusteloos, Momo. As jy vriende wil hê, moet jy tot rus kom. 

- Monsieur Ibrahim, is ek ’n mooi man? 

- Jy’s ’n baie mooi man, Momo. 

- Nee, dis nie wat ek bedoel nie. Dink jy ek sal eendag mooi genoeg 

wees vir meisies om van my te hou . . . sonder dat ek hoef te 

betaal? 

- Oor ’n paar jaar sal dit húlle wees wat jóú betaal! 

- Die mark is op die oomblik maar stil ... 

- Maar hoe dan nou anders, Momo? Kyk net hoe benader jy die saak. 

Jy staar na hulle asof jy wil sê: ‘Sien julle wat ’n mooi man is ek?’ 

Hulle kan nie anders as om te lag nie. Jy moet na hulle kyk asof jy 

wil sê: ‘Ek het in my lewe nog nooit ’n mooier meisie gesien nie.’ ’n 

Gewone man se aantreklikheid – ek bedoel nou ’n man soos ek en 

jy, nie ’n Alain Delon of ’n Marlon Brando nie, nee – lê in hoe mooi 

vroue vir hom is. 

Ons het gekyk hoe die son tussen die berge wegraak en die hemel pers 

word. Pappa het stip na die aandster gekyk. 

- Daar’s ’n leer voor ons neergesit om hierdie aarde te verlaat, Momo. 

Die mens was eers mineraal, toe plantaardig en toe dier; hy kan die 

tyd toe hy ’n dier was nie vergeet nie, hy dwing dikwels om weer 

een te word. En toe word hy ’n mens met die gawe van kennis, rede 

en geloof. Kan jy jou die pad voorstel wat jy afgelê het, vandat jy 

stof was tot waar jy vandag is? En later, wanneer jy jou menslike 

staat ontgroei, sal jy ’n engel word. Jy sal tot siens sê aan die 

aarde. Wanneer ’n mens dans, kry jy iets soos ’n voorskou. 

- Ja, wel . . . Ek kan in elk geval niks daarvan onthou nie. Onthou jy 

nog van toe jy ’n plant was, monsieur Ibrahim? 
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- Wat dink jy doen ek wanneer ek ure lank roerloos op my stoel in 

die kruidenierswinkel sit? 

Toe breek die groot dag aan. Monsieur Ibrahim kondig aan dat ons 

binnekort sal aankom by die see waar hy gebore is en waar ons sy vriend 

Abdullah sal ontmoet. Hy was baie emosioneel, nes ’n jong man. Hy wou 

eers alleen gaan, op ’n verkenningstog, en hy’t my gevra om vir hom onder ’n 

olyfboom te wag. 

Dit was tyd vir ’n middagslapie. Ek het teen die boom ingedut. 

Toe ek wakker word, het die dag reeds gewyk. Ek het vir monsieur 

Ibrahim gewag. 

Teen middernag het ek tot by die volgende dorpie begin loop. Toe ek 

by die dorpsplein kom, het die mense op my afgestorm. Ek kon nie verstaan 

wat hulle sê nie, maar hulle het met groot gebare gepraat en dit het gelyk of 

hulle my baie goed ken. Hulle het my na ’n groot huis toe geneem. Ek het 

eers deur ’n lang vertrek geloop waar ’n paar vroue op hulle hurke gesit en 

weeklag het. Toe neem hulle my tot by monsieur Ibrahim. 

Hy het plat gelê, die ene wonde, bloukolle en bloed. Die kar het in ’n 

muur vasgery. 

Hy het baie swak gelyk. Ek het hom vasgegryp. Hy het sy oë oopgemaak en 

geglimlag. 

- Momo, dis die einde van die reis. 

- Dit kan nie wees nie, ons is nog nie by die see waar jy gebore is nie. 

- Ek wel, ek is byna daar. Al die sytakke van die rivier mond in 

dieselfde see uit. Die see der seë. 

En sonder dat ek dit kon keer, begin ek toe huil. 

- Moenie, Momo. 

- Ek is bang vir wat met jou gaan gebeur, monsieur Ibrahim. 

- Ek is nie bang nie, Momo. Ek weet wat daar in my Koran is. 

Hy moes liewer nie daardie sin gesê het nie. Dit het te veel goeie 

herinneringe by my wakker gemaak, en toe snik ek net harder. 

- Momo, jy huil oor jouself, nie oor my nie. Ek het ’n goeie lewe 

gehad. Ek het oud geword. Ek het ’n vrou gehad, wat al lankal 
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dood is, maar vir wie ek nog altyd net so lief is. Ek het my vriend 

Abdullah gehad, wat jy namens my moet gaan groet. My 

kruidenierswinkel het goed gedoen. Die rue Bleue is ’n mooi straat, 

al is dit nie blou soos die naam sê nie. En toe was daar jy.” 

Om sy ontwil het ek my trane gesluk. Ek het hard probeer, en ta-da: 

glimlag! 

Hy was bly. Dit was asof hy skielik minder pyn gehad het. 

Ta-da: glimlag! 

Toe maak hy stadig sy oë toe. 

- Monsieur Ibrahim! 

- Sjuut . . . moenie bekommerd wees nie. Ek gaan nie dood nie, 

Momo, ek word deel van die oneindige. 

En dit was dit. 

Ek het nog ’n rukkie gebly. Ek en sy vriend Abdullah het baie oor Pappa 

gepraat. Ons het ook baie in die rondte gedraai. 

Monsieur Abdullah was soos ’n ander monsieur Ibrahim, maar ’n 

monsieur Ibrahim vol plooie en woorde wat niemand meer gebruik het nie 

en gedigte wat hy uit sy kop geken het; ’n monsieur Ibrahim wat meer tyd 

aan lees as aan die lui van sy kasregister gewy het. Die ure wat ons in die 

tekké aan ronddraai bestee het, het hy die alchemistiese dans genoem, die 

dans wat koper in goud verander. 

Tot vandag toe draai ek in die rondte wanneer dit nie so goed gaan nie. Ek 

hou ’n hand na die hemel toe uit, en ek draai. Ek hou ’n hand na die aarde 

toe uit, en ek draai. Die hemel draai bokant my. Die aarde draai onder my. 

Ek is nie meer ekself nie, maar een van daardie atome wat draai om die niet 

wat daar in alles is. Soos wat monsieur Ibrahim altyd gesê het: 

- Jou verstand sit in jou enkel en jou enkel het ’n baie diep manier 

van dink. 

Ek het duim gegooi huis toe. Ek het myself “aan God oorgegee”, soos 

monsieur Ibrahim altyd gesê het wanneer hy van boemelaars gepraat het: ek 

het gebedel en buite geslaap en dit was ook ’n mooi geskenk wat ek ontvang 
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het. Ek wou nie die papiergeld uitgee wat monsieur Abdullah in my sak 

gedruk het toe ons groet, net voordat ek daar weg is nie. 

Terug in Parys het ek ontdek dat monsieur Ibrahim alles mooi beplan 

het. Hy het my geëmansipeer, so ek was vry. En dit was ek wat sy geld, sy 

kruidenierswinkel en sy Koran geërf het. Die prokureur het ’n grys koevert 

na my toe uitgehou en ek het die verslete boek versigtig daaruit gehaal. Ek 

sou uiteindelik weet wat daar in sy Koran was. 

In sy Koran was daar twee droë blomme en ’n brief van sy vriend 

Abdullah. 

Nou is ek Momo, en almal in die straat ken my. Ek het toe nooit in- en 

uitgevoer nie; dis maar net iets wat ek vir monsieur Ibrahim gesê het om 

hom ’n bietjie te beïndruk. 

Nou en dan kom my ma by my kuier. Sy noem my Mohammed, anders 

word ek kwaad, en sy vra hoe dit met Moses gaan. Ek vertel haar van al sy 

nuus. Ek het onlangs vir haar vertel dat Moses sy broer Popol opgespoor 

het, dat hulle twee op reis gegaan het, en dat ons hulle myns insiens nie gou 

weer sal sien nie. Miskien was dit selfs nie meer die moeite werd om oor 

hulle te praat nie. My ma het lank nagedink – sy is altyd versigtig wanneer 

ons saam is – en toe het sy gefluister: 

- Miskien is dit maar beter so. Daar is kinderjare waarvan ’n mens 

moet afskeid neem; kinderjare waarvan jy moet genees. 

Ek het vir haar gesê my soort besigheid is nie sielkunde nie, maar 

kruideniersware. 

- Ek wil jou een aand vir ete nooi, Mohammed. My man wil jou ook 

graag ontmoet. 

- Wat doen hy? 

- Hy’s ’n Engels-onderwyser. 

- En u? 

- Ek gee Spaans. 

- Watter taal sal ons oor ete praat? Nee, ek terg sommer, dis goed so. 
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Sy was so bly dat ek ja gesê het dat sy van kop tot tone gebloos het. 

Dit was regtig ’n plesier om te aanskou: ’n mens sou sweer ek het vir haar 

lopende water kom aanlê. 

- So dis waar? Jy kom? 

- Ja, ja. 

Dit gaan natuurlik effens vreemd wees as twee onderwysers van die 

Ministerie van Onderwys en Mohammed die kruidenier saam kuier, maar 

waarom nie, nè? Ek is nie ’n rassis nie. 

So nou is ek Momo, die een met die kruidenierswinkel in die rue 

Bleue, wat nie blou is soos die naam sê nie. Vir almal is ek die plaaslike 

Arabier. In die kruidenierswêreld beteken Arabier oop saans tot laat en op 

Sondae. 

 

 

Bloemfontein, 22 September 2016 


