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Ek moet in die kar aan die slaap geraak het, want toe ek 

wakker word, ry ons verby ’n bord wat lees: Khoi Hut Accom-

modation.

“Lekker, gaan ons in hutte slaap vanaand?” vra ek en 

maak die koeldrank oop wat hulle seker iewers langs die pad 

ge koop het. Ek vat ’n sluk.

“Nee,” sê Oupa. “Ons het net so ’n klein afspraak met die 

noodlot.”

Toe ek sien waar Lee stilhou, vervies ek my. “O nee. Die 

Blou kransbrug? Vergeet dit,” keer ek vinnig. Ek sluit    myself 

sommer in die kar toe. Hierdie road trip beteken nie ons hoef 

alles op Lieke se lysie af te merk nie. Wat van Ou pa se navor

sing vir sy boek? Is ons nie veronderstel om mu seums of iets 

te besoek nie? Onderhoude met mense te voer nie?

“Dit sal lekker wees, Kylie,” sê Oupa. “Jy sal sien.”

“Dis wat Oupa van surf ook gesê het,” herinner ek hom. 

Oukei. Dit was toe my beste dag ooit, maar dis nie te sê ek is ’n 

kat met nege lewens nie. “Seker lekker om te kyk, ja,” sê ek en 

hou my vinger in die lug. “En moenie vir my sê ek moet dit 
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vir Lieke doen nie. Dis die hoogste reksprong in die wêreld. 

Buitendien wou Lieke skydive. Nie bungy nie.”

Lee se mondhoek lig darem in ’n glimlag vir die eerste 

keer vandag, al kyk hy nie eens na my nie.

“Wie het gesê jý gaan spring?” vra Oupa.

“Uhm . . . o,” is al wat ek uitkry.

“Miskien wil ek net weer voel hoe dit voel om te lewe.”

“Dalk is die aarde wat met ’n helse spoed nader kom die 

laaste ding wat Oupa sien.” My stem klim ’n oktaaf hoër. 

“Net nou kry Oupa ’n hartaanval daar bo en wat dan? Nee. 

Oupa gaan beslis nie van daai helse brug afspring nie.”

Oupa lag. Hy lig sy hoed, vee sy voorkop met sy sakdoek 

af en hou sy hoed vir my. “As ek doodgaan, kan jy my hoed 

kry.”

Lee skud sy kop en loop agter Oupa aan.

“Jy gaan seker nie toelaat dat hy dit doen nie?” vra ek vir 

Lee.

“Het jy al ooit jou oupa probeer keer as hy ’n idee in sy 

kop gekry het?” vra hy. Uiteindelik sê hy iets. Al is dit nie wat 

ek wil hoor nie.

Oupa draai om en kyk hande op die heupe na ons. “Kom 

julle of bly julle? Bring vir Lieke,” sê hy.

Oupa is sowaar op pad kaartjieskantoor toe!

By die kar haal ek Lieke se as versigtig uit. Ek byt my lip en 

druk die blik styf teen my vas.

“Jy en jou simpel lysie,” mompel ek vir haar. “As Oupa 

iets moet oorkom . . .”
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“Ag friek tog, wag vir my!” roep ek. “Hierdie sprong beter 

op maak vir alles wat ek in my lewe aan jou gedoen het,” 

fluis ter ek.

Nadat ons alles betaal het, word ons met ’n zipline na 

die springpunt geblits. Dis al klaar genoeg om my senuwees 

rou te maak. As Ma en Pa moet weet wat ons nou gaan doen! 

Dalk moet ek net gou vir hulle ’n vinnige boodskap stuur om 

te sê ek is lief vir hulle. Maar ek los dit eerder. Hulle sal snuf in 

die neus kry en dit kan nie gebeur nie.

Toe ek die brug onder my voete voel, draai die aarde vir ’n 

oomblik en moet ek aan ’n paal vashou om regop te bly.

Lee se hand vou om my regterarm.

“Jy oukei?” vra hy.

Ek lieg met ’n knik.

“Ons het dit,” probeer hy my gerusstel. “Ons spring so 

vinnig as wat ons kan,” sê hy. “Dan is dit oor en verby.”

“Ja, oukei,” sê ek. “Ons het dit.” Ek loer na onder. Groot. 

Fout. “So vinnig as wat ons kan,” sê ek sommer vir myself.

Voor ek kan keer, is my enkels aan mekaar vasgebind met 

’n harnas. Soos ’n straightjacket vir my bene. Dis mos net 

mal mense wat van brûe afspring.

“Gee haar vir my, toe?” sê Oupa. Ek knik vir Lee, wat nog 

nie aan enigiets vasgegespe is nie. As ek hy is, hardloop ek, 

maar hy bly staan. Hy haal Kylie se as uit my rugsak en gooi 

’n klein hopie in Oupa se palm.

Voor ek my oë kan knip, seil Oupa oor die rand van die 

brug. Hy sprei sy arms wyd oop soos ’n arend.

Vlerke van die naaldekoker-2nd pages.indd   125 2020/01/17   12:10



126

C E C I L I A  S T E Y N

“Woohooo!” skree hy sowaar. Waar was dié oupa my hele 

lewe?

Vir ’n oomblik is Oupa se buitelyne geëts teen die kronkel 

van die rivier onder hom. Sy groot palms is wyd oopgesprei. 

Wat beteken Lieke vlieg nou saam met hom. Toe ons klein 

was, het Oupa ons altyd in die rondte geswaai tot nie een van 

ons op ons voete kon staan nie.

“Your turn.” Die man se glimlag kan nie breër toe hy my 

roep nie. Ek is seker dit vat ’n spesiale tipe mal mens om elke 

dag mense van ’n brug af te stamp. Bunny boiler mad. Hy kry 

seker ’n lekker skop as hy die mense se gille hoor. Uit die hoek 

van my oog sien ek Lee glimlag nou ook effens.

Ek skud my kop en voor ek kan uitchicken, word my 

sprong afgetel soos ’n vervlakste rocket launch.

“Three, two . . .”

Ek knyp my oë toe. Vir wat wou ek met my kop eerste ge

val het?

“One!”

’n Gil glip uit my keel toe ek my oë oopmaak.

En dis die coolste ding wat ek al ooit gedoen het.

Vir ’n oomblik voel dit of ek dwarsdeur ’n freezeframe 

duik en elke sel in my lyf wakker ruk. Lewe bruis deur my 

are en vir een onmoontlike sekonde voel alles moontlik. So 

moontlik, dat ek amper weer my linkerhand kan voel. Mooi 

en heel en lewend.

Die grond lyk soos die aarde vanuit space, dan kom alles 

nader totdat die bosse, grond en rivier in fokus kom en ek 
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amper, maar ook nie, daaraan kan raak nie. Ek strek my vin

gerpunte, maar die rek ruk my terug realiteit toe. My maag 

en brein het ek langs die pad verloor, maar my kop is oop. 

Skoon amper.

Lee doen sy sprong soos ’n pro. Ek sweer hy het dit al ge

doen.

Toe ons op pad terug kar toe is, loop Oupa soos ’n klein 

seuntjie. Sy arms wyd oopgesprei soos toe hy gespring het.

“Was dit nou nie great nie?” vra hy. Dit moet die adrena

lienrush wees, want Oupa drafstap en maak of hy ’n vlieg

tuig is. “Ek gaan sommer weer,” sê hy.

“O nee,” keer ek en sit my hand op Oupa se skouer. Hy vat 

my gesig in sy hande en gee my ’n klapsoen op my voorkop.

“Jy is die beste kleindogter, weet jy?” sê hy.

Ook die enigste een, dink ek, maar sê dit nie.

Later die aand koel ek af in die sinkdam wat as ’n swem

bad dien. Oupa het ’n huisie iewers tussen Merweville en 

Leeu Gamka in die middel van die Karoo opgespoor. Hier is 

nie elektrisiteit of WiFi nie. Net lanings olyfbome en turks

vye. Voor die huis is ’n klein groen grasperk met ’n tuin vol 

spier wit rose.

My arms hang oor die rand van die sinkdam. My voete 

skop rustig agter my. Noudat dit donker is, kan ek sien hoe

kom Oupa so graag een aand in die middel van die Karoo 

wou slaap. Saam met die oop vlaktes en die sprong van 

vandag voel ek ligter. Asof ’n bietjie van my bagasie nou on
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