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Dis nou diep winter en laatmiddae voor die son sak, gaan tap Milano 

vir hulle ’n emmer water by die windpomp, want soggens is die krippe 

en buitekraan gevries. Dikwels gebeur dit dat die pype eers teen tienuur 

drup-drup begin loop. Daar is selfs dae wat die son eers teen hoogmid-

dag die pype wen.

Dié aand is dit besonder koud. Die koue het laatmiddag al om hulle 

enkels kom sleep en Hennerik het vir Mieta aangesê om haar liefling-

plantjies met sakke te gaan toemaak. Hier’s swartryp aan die kom. Hen-

nerik vat die melkemmer om vir Streepmuis te gaan melk.

“Gee tog asseblief vir Kleinkind bietjie van die warm koeimelk,” roep 

Mieta hom agterna. Net so ’n ou trosie vir die lang nag, sê sy saggies vir 

haarself.

Die hanslamkind van haar het toe ’n fris rammetjie uitgedraai. Loop 

ál agter haar aan soos ’n kind – en stout! Kom eet die hoenders se uit-

skietkos en haar bietjie groentetuin, maar aag wat, dié het sy maar op-

gegee toe hy vir die hoeveelste keer deurbreek en al die beet en kool 
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kom verniel het. En ’n wasgoedlyn, dié kan hy mos nie uitlos nie. Wil 

gedurig daaraan kom knibbel of dit kos is.

“Los maar, Hennerik. Ons sal regkom uit Huurkop se groentetuin vir 

die jaar,” het sy gekeer toe Hennerik vir die soveelste keer die skaap onder 

die groente vang en dreig met die slagmes.

“Dis ’n slagding daardie, Mieta. Jy weet dit, nè? Dis vanlat jy die skaap 

’n naam loop gee het en hom al agter jou laat aanloop dat hy so oorlams 

geword het. Hy moes al lankal onder die trop gewees het. Nou verbeel 

hy hom hy’s ’n hond of ’n mens,” het Hennerik geskel. Maar sy weet die 

ramlam het ook onder sy vel ingekruip. Die ander hanslammers is al ’n 

tyd terug veld toe saam met die trop, maar Kleinkind het agtergebly. Nou 

is hy ook lankal eintlik van die bottel af, maar kry nog gereeld so ’n skelm 

liefdetjie uit Mieta se emmertjie.

“Toe! Hardloop,” por sy Milano aan. “Gaan gee vir jou pa die emmer-

tjie. Sê dis vir Kleinkind se melk. En gaan maak sommer die hoenders 

ook toe. As dit so koud raak, raak al wat ’n pelsding is ook honger.” 

Mieta druk haar hande genoegsaam in haar roksakke en kyk hoe Milano 

agter sy pa aanhardloop.

Toe Hennerik en Milano met die melk inkom, is Mieta besig met die 

snysels vir melkkos.

“Hoe ver is die kookwater, Hennerik?” Sy is nie lief om die houtstoof 

in die huis brand te steek nie en verkies om die meeste goed op die buite-

vuur te laat gebeur. Die skoorsteen trek sleg die laaste tyd en dit roet en 

rook net die huis vuil. Sal moet skoongemaak word een of ander tyd.

Die koue kom saam met hulle die huis in en Mieta kan nie gou genoeg 

die deur toemaak nie.

Milano kom sit sy hande om die lou hitte van die melkemmer.

“Ek het gevoel, die water moet nog so ’n entjie gaan. Vanaand byt die 

koue skerpseer daar buite. Ek gaan kry gou die drom.” Saans bring Hen-

nerik die oopgesnyde oliedrom met rooiwarm kole van die buitevuurtjie 

af in vir hitte.
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Mieta draai die gasstofie laag en roer die melkkos tydsaam deur. Mi-

lano kry sy slaapmatras in Mieta-hulle se kamer en kom rol dit uit op 

die kombuisvloer.

“Skuif weg van die drom met jou matras,” waarsku Hennerik. Traag 

skuif Milano bietjies-bietjies weg.

“Skuif nog.” Hennerik beduie met sy arm muur se kant toe.

“Maar dis koud, Pappa,” kla Milano, maar skuif die matras nog ’n 

entjie.

“Nóg!”

Dit het donker geword en Mieta steek die paraffienlampie op. Die pit 

suig die vlammetjie vir ’n oomblik in voor dit mooi vat. Sy draai die pit 

die regte hoogte en sit die glasskerm oor. Die sagte geel lig maak dat die 

vertrek warmer voel.

Milano swaai dwars oor sy matras en strek sy bene lankuit sodat sy 

voete naby die hitte lê. Hy roep vir Stokstert, wat op die stoelkussing 

opgekrul lê, om eerder op sy skoot te kom lê. Die kat hoef nie twee keer 

genooi te word nie. Hy spin en knie so van Milano se gevryf dat die 

spoeg drup.

Melkkos is Milano se gunsteling. Dis selfs lekkerder as Mieta se vleis- 

en-groentesop waarvoor hy ook baie lief is. Mieta skep op in diep poe-

dingbakkies en strooi kaneelsuiker bo-oor. Ná ’n paar lepels rek Milano 

oor die tafel vir nog kaneelsuiker.

“As jy so aanhou strooi, het ons niks meer oor tot die maand se einde 

nie,” waarsku Mieta.

Toe hulle klaar geëet het, vra Mieta weer na die kookwater. Hennerik 

staan op om sy jas aan te trek.

“Gaan Pappa vir ons nog kole bring?”

“Hoe dra ek nou kole én twee ketels? As jy nog kole wil hê, moet jy 

die ketels kom help dra.”

Traag vir die koue trek Milano sy mus laag oor sy ore. Skuif die kat 
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van sy skoot af, gooi hom eers toe met ’n stuk kombers, en stap na sy 

pa se klerekas om sy weermagjas te gaan aantrek. Die bruin jas kom nog 

uit Hennerik se kommando-dae. Toe Milano die jas aanhet, hang dit ver 

onder sy knieë en die moue maak verby sy hande toe.

Saam trotseer hulle die dun winterlug wat geniepsig aangehits word 

deur ’n skraal suidewindjie. Hennerik vat die graaf op die stoep en hulle 

stap kookskerm toe.

Die water kook. Milano frommel die oorlange moue in sy hande in 

en vat die ketels se warm handvatsels stewig vas. Stap sommer dadelik 

versigtig wye-arm huis toe met die gevaarlike vrag. Hennerik skep ruim 

kole op die graaf en is kort op sy hakke.

“Maak oop, maak oop!” roep Milano toe hy naby die deur is.

Mieta maak oop en verlig sit Milano die twee vuurwarm ketels op 

die vloer neer. Sy hou die dik glasbottels gereed. Coke-bottels werk die 

beste. Mieta sit die tregter in die eerste bottel en gooi kookwater in. Net 

tot driekwart. Draai die proppe deeglik vas en rol dan elke bottel styf 

toe in ’n ou hemp.

Milano het hom reeds in sy kooi langs die oliedrom toegewurm. Hen-

nerik gooi nog ’n kombers oor hom en Mieta gee sy warmwaterbottel 

aan. Milano kan nie besluit waar hy eerste moet warm maak nie: sy koue 

voete, of dalk hier by sy maag langs met sy bene hoog opgetrek. Maar 

eers lig hy sy beddegoed op sodat Stokstert kan inklim.

Hennerik gaan sit die ander twee bottels in sy en Mieta se kooi. Kom 

haal dan die orige kookwater om hom in die kommetjie in die kamer te 

gaan was. Niemand drink saans iets nie; dis net te koud as jy ’n draai 

moet loop. Soggens lê die ryp spierwit en die sink-kleinhuisie is soos ’n 

vrieskas. Mieta is baie streng oor die basiese dinge. Naby haar huis mag 

dit nie ruik na pie nie. Niemand mag in die veld ingaan vir sy tweede 

behoefte behalwe as die kleinhuisie beset is nie. En dan moet jy sorg dat jy 

baie ver instap, en jy moet jou toring toepak met klip. Sy wil nie versigtig 
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loop rondom haar werf en bang wees sy trap in mensmis nie. Daar is ’n 

koos onder die bed vir snags as die nood te hoog raak, maar dit word 

selde gebruik.

Terwyl Hennerik in die kamer doenig is, spoel Mieta die borde liggies 

met ’n bietjie water uit. Haar gewoonte is om die skottelgoed eerder 

smôrens deeglik te was as die son skyn.

Nadat sy klaar gespoel het, loer sy deur die gleufie tussen die blomme-

tjiegordyntjies. Dis eers net alles pikdonker. Sy trek die gordyntjies verder 

oop en haar oë priem deur die nag. Die sagte sterlig bring die doodstil 

winterveld uit die donkerte.

Sy voel aan die ruit. Koud. Druk haar handpalm plat daarteen. Ys-

koud. Voel dit meer intens. Sy dink aan haar linge. Dis hulle eerste winter 

daar buite, klim die gedagte in haar lyf. Sy druk haar koue palm teen 

haar wang, voel hoe die hitte die koue uitruil. Toe steek sy haar hand 

voor by haar klere in, vryf oor haar sagte, warm bors en bêre die koue 

in die holte van haar oksel. Sy omarm haarself met haar ander arm en 

maak haar oë toe. Hou haarself vas. Trek die hartseer in haar neus op 

tot diep in haar lyf.

Hennerik staan in die deur. Hy wou kom nagsê, maar sien Mieta se 

stil verdriet. Hy sien nie kans om nader te gaan nie. Draai om en gaan 

klim in die kooi, aan haar kant, om dit vir haar warm te lê. Lank lê hy 

na die skadulyne en staar wat die kersvlam teen die muur trek. Daar is 

nie woorde nie, net ’n stil seer binne hom.

Omdat die kole nog so lekker gloei en Mieta nog lank nie vaak is nie, 

gaan sit sy met haar breiwerk by die kombuistafeltjie. Die aand is eintlik 

nog jonk. Sy skakel in op Springbokradio vir die agtuurnuus en haar sto-

rie moet nog kom. Die geheim van Nantes. Die storie is vir haar tog so 

aandoenlik. Sy hervat haar breiwerk. Hennerik se pullover is amper klaar. 

Die patroon het sy gememoriseer en sy tel spoedig haar breiritme op. Die 

vorige keer toe hulle dorp toe was, het sy die mooi tweedehandse trui 
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vir amper niks gekoop by die rommeltafel. Die moue was albei stukkend 

by die elmboë, maar sy kon sien die wol sou genoeg wees vir ’n pullover 

vir Hennerik. By die huis het sy die trui versigtig losgetrek en die wol weer 

in bolle opgerol.

Toe die radiostorie verby is, sit sy haar breiwerk op die tafel neer. Voor 

sy die paraffienlampie doodblaas, kyk sy na waar Milano opge krul lê en 

slaap. Stokstert lê teen sy wang en spin, en kyk Mieta aan met stadig 

knippende oë. Haar kind is mooi. Haar Italjaankind. Hy het daai an-

derster gesig wat van haar pa af kom. ’n Mooie kennebeen en fynder 

neus. Sy vel is ligterig en minder geel as Hennerik se mense s’n. Mieta 

doof die vlammetjie uit. Staan vir ’n oomblik in die donker kombuis en 

volg dan die kerslig na hulle kamer.

Die koue slaan vas teen haar kaal lyf toe sy haar nagklere aantrek. 

Hoendervleis trek oor haar en sy skuif agter Hennerik in. Hy skuif sla-

perig opsy dat sy op die warmgebroeide plekkie kan kom lê. Later hoor 

sy sy asemhaling kry die afgemete ritme van ’n diep slaap, maar sy bly 

lê en kyk na niks. Dink heeltyd aan haar linge daar buite in die koue. Sy 

onthou Geelsuiker wat gesê het die dood kom klim met sy koue pote 

saam in jou kooi. Sy draai op haar rug. Luister na die nag se koue stilte. 

Later dink sy haar breiwerkpatroon uit: 1 regs, 2 aweregs, 1 regs, brei 

3 uit 1, 3 aweregs tesame. 1 regs, 2 aweregs – doen dit twee keer. Dan 

weer van die begin af: 1 regs, 2 aweregs, 1 regs, brei 3 uit 1, 3 aweregs 

tesame. 1 regs, 2 aweregs – doen dit twee keer. Oor en oor sê sy dit vir 

haarself op. Dalk kom die slaap.

Maar al wat dit doen, is om haar gedagtes terug te vat. Eers na Kei-

moes se wêreld. Die rosyntjiewingerde, en hoe haar ma haar saans leer 

brei het by ’n kers se lig. Haar gedagtes gaan verder terug, na Putsonder-

water, haar geboorteplek en kleinwees-grootwordplek. Daar het sy en 

haar ma gebly tot sy ses jaar oud was. Sy was haar ma se voorkind by 

’n Italjaanman.


