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(VERVOLG)  

“Wat is jou naam?’ vra Gollie. 

 “Uhm … my naam … is … is … joh,” stamel Ruan … hy kan om die dood nie nou sy naam 

onthou nie! 

 “Wel, Joh is ’n baie snaakse naam … jou ma het duidelik nie die prys gewen vir die beste 

naamgewer nie,” antwoord Gollie laggend. 

 “Nee … my naam is nie Joh nie … ek kan nou net nie .. wag … Ruan, my naam is Ruan!” 

antwoord hy baie verlig dat hy darem weer sy naam kan onthou. 

 Gollie skud sy kop … “Julle mensegediertes is darem maar snaaks …” antwoord hy terwyl 

hy weer na die een hoek toe ploef-ploef met sy groot, vet stert wat hard op die vloer te lande kom. 

Elke keer as hy hop, bons sy stert op en af op die grond. 

 Nou ja, Ruan … wat doen jy in ons grot?” vra Gollie weer. 

 “JULLE grot? Ek dink die vraag is eerder wat doen julle grot in MY kas?” stamel Ruan oor 

sy woorde.  

 Wat is besig om te gebeur? Is hy dalk per ongeluk in ’n Jumanji-rekenaarspeletjie ingesluk? 

 “Kan jy nie onthou nie, Ruan?” vra Jolie die jellievis verbaas. 

 “Kan ek nie wat onthou nie?” 

 “Ons was jou speelgoed …” 

 Ruan verstik amper aan sy spoeg … hy kom al die pad af tot in ’n donker grot, ontmoet 

hierdie weird kreature … net sodat hulle hom moet vertel dat HULLE sy speelgoed was? Pfftttt … 

speelgoed is vir kinders man! Hy het nie sulke goed nie! 

 “Ek … ek speel nie meer nie … speelgoed is stupid!” antwoord Ruan terwyl hy bloos. 
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 “GOLLIE!!!” gil Jolie agter uit haar longe uit. “Hy sê nou sommer dat ons stupid is … 

verbeel jou … gooi ons weg en sê ons sleg!” 

 “Is nie …” stry Ruan. “Ek … ek onthou nie dat ek ooit met julle gespeel het nie” mompel 

hy. 

 “Ja-aaa, ons twee was een van jou gunstelingspeelgoed … tot jy ouer geraak het en ons in 

jou kas gestop het. Ons en al die ander speelgoed.” 

 Ruan gaan sit sommer op die koue klipgrond … nee werklikwaar … hulle breine het bietjie 

muf geword hier onder in die grot hoor … 

 “Jolie die jellievis was jou speeding wat jy gekry het nadat jy Nemo gekyk het, en ek is die 

speelding wat jou pa eenkeer vir jou gebring het nadat jy Jurassic Park skelm gekyk het. Die ander 

woon ook in die grot … hulle het vandag op ’n skattejag gegaan om die grot te gaan verken. Ek en 

Jolie is te oud vir sulke dinge so ons gaan nie meer saam nie,” sug Gollie en plons weer op die 

grond neer. 

 Ruan kyk verward na die twee twee kreature voor hom … dis regtig waar … hy onthou 

hulle! Hulle is wel bietjie … eh vetter en leliker as hoe hy hulle onthou … maar hoe is hulle hier? 

En lewendig? SY speelgoed? 

 “Jy sien,” verduidelik Gollie. “Die dag toe jy ons in die kas gestop het, het ons portal ons 

weer lewendig gemaak. Die groot gat het in die kas oopgemaak en ons opgesuig en uitgespoeg in 

die grot. Dalk nou nie die beste plek nie, maar dis eintlik heel lekker … en ons word nie meer 

rondgegooi en getrek nie,” snou Gollie Ruan toe. 

 “So wat jy vir my sê, is dat julle nooit weggegooi is deur Liena nie, maar net deur ’n portal 

ingesluk is?” vra Ruan verward. Hy het al baie flieks gekyk, maar die is die snaaksste wat hy al 

gehoor het. 
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 “Nou hoekom het ek nog nooit weer van julle gehoor nie, maar wel vandag?” 

 BONG 

 Jolie se tentakels het ingegee onder haar gewig en haar vet lyfie bons met ’n groot slag op 

die grond. Omdat sy jellie is en baie vet is hou dit nie op nie … 

 BONG 

 BONG 

 BONG 

 “Ai, hier gaan ons al weer.” Ruan, buk af en neem skuiling. Jolie mag hom dalk net 

raakslaan met haar pens. 

 Soos ’n hopballetjie vlieg arme Jolie oral teen die mure van die grot vas tot sy al hoe 

stadiger begin bons. Dit het omtrent soos ’n disco in die grot gelyk! Dankie tog sy het dit nie 

gedoen toe sy nog op sy speelgoedrak was nie … 

 Gollie maak weer keel skoon. “Soos ek gesê het … ons bly al lankal in die grot, maar 

vandag toe die res op ’n skattejag wou gaan, moes ons die portals weer aktiveer,” antwoord Gollie 

en wys na die gloeiende steen in die hoek van die grot. 

 “Ongelukkig is daar baie portals in die grot na baie ander plekke en die ander kreature het 

bietjie deurmekaar geraak en die verkeerde portal gevat en is toe per ongeluk in jou kas uitgespoeg 

… en dit het al ’n paar keer vantevore gebeur … selfs een keer wat hul met so snaakse kêpsie-ding 

teruggekom het.” 

 Nou maak alles sin! Sy klere wat elke middag orals gelê het, asof ’n orkaan dit getref het … 

die snaakse geluide … nooit het hy gedink dis sy speelgoed wat die skelmstreke aanvang nie! 
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 “Maar … maar hoekom het julle nooit weer teruggekom nie?” vra Ruan half hartseer. Hy 

wou hulle nooit net weggegooi het nie … hulle was maar net nie meer cool gewees nie … Michelle 

sal nooit saam met hom bal toe gaan as sy dink hy speel nog met speelgoed nie? 

 “As ons eers weggegooi word, kom ons nooit weer terug nie,” antwoord Gollie.  

 Joh, wat ’n guilt trip! 

 “Is daar nie ’n manier hoe ek julle weer kan terugkry nie? Ek wil nie hê julle moet vir ewig 

in ’n grot opgesluit sit nie?”  

 Gollie dink ’n rukkie mooi na … kyk dan na die gloeiende steen in die hoek van die grot en 

ploef-ploef nader. 

 “Daar mag dalk ’n manier wees …” antwoord hy. “Jolie, bring die lig!” 

 Jolie bons-bons soos ’n hopbal tot langs Gollie. 

 Gollie peuter met die stoffies wat voor die gloeiende klip lê, versamel dit in sy pote en begin 

in baie vreemde tale praat … 

 “Gifdo-gafo-ting-tong-ta” 

 

  SLURRRRRRPPPPP 

 

 “Ouch,” Ruan vryf sy kop vir die hoeveelste keer vandag. Toe hy sy oë oopmaak, sit hy op 

die vloer in sy kamer. 

 “Nee … maar … Gollie … Jolie?” 
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 Moedeloos staan Ruan op, knop op sy kop en sy klere vol stof. Hy wou hulle so graag gered 

het … hy wil nie die oorsaak wees dat sy speelgoed vir ewig in ’n grot opgesluit is nie.  

 Hy stap na sy oop kasdeur toe en klim weer hande-viervoet in sy kas in. Hy stoot sy klere 

wat oor is na die harde slag weg en voel-voel teen die muur. NEE! 

 Die portal is net weg. Hy klap met sy vuis hard teen die muur voor hy moedeloos uit die kas 

uitseil. 

 Hy kyk nog so ’n oomblik lank na die kas en maak die deur dan saggies toe. 

 NEE! 

 Uit die hoek van sy oog in die mandjie agter die kas sien hy dit! Sy speelgoed! 

 Ruan hardloop na die mandjie toe en tel vir Gollie op. Hy skud hom so effens, so asof  hy 

verwag hy gaan weer lewendig raak en sy vet stert teen die grond gaan kap. 

 Hy los vir Gollie en tel vir Jolie op, en dan al sy ander mannetjies. Van Batman tot 

Aquaman … almal is terug! 

 Hy sit elkeen mooi terug in die mandjie … met die wete dat hy hulle nooit weer in die kas 

gaan stop nie … sy deurmekaar kamer is beter as daai grot! 

 Hy hou Gollie nog so oomblik in sy hand, kyk af na hom en glimlag … wat ’n dag! 

 Ruan verbeel hom dalk, maar … ja wragtie! Gollie knipoog skelm vir Ruan toe hy hom 

terugsit in die mandjie. 

 “Jou ou grototter!” lag Ruan en loop by die deur uit. 

 Na al sy guts vandag gaan hy sommer Michelle na twee skooldanse toe uitvra … 
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