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RIVIERPLAAS - Alba Bouer 
Mietjie en Muis 

 
Met ‘n skril fluit van Oupa kom Nêns en Pasman op die werf tot stilstand. 

Dis ‘n heen–en–weer gegroetery. 
Mietjie gaan staan eenkant krap met haar tone in die sand. 

‘n Lang, maer skaduwee val voor haar op die stoep. 
Dis Mossie met sy kiewietbene. 

“Wa’ het jy da onna jou blous? Toe, la’k sien,” pes Mossie haar. 
“Dis Muis… my… my... meerkat.” 

“Wha-la, wha-la,” kraak-piep Mossie se deurslaanstem. 

“Mietjiemeerkat, ou Mietjie-muis-meerkat!” en hy gryp na Muis se stert 
en gee vir arme Muis ‘n harde pluk om hom onder die bloes uit te ruk. 

Mossie swaai vir Muis al in die rondte aan sy stert.  
Mietjie se oë word vaal-waterig van pure kwaad. 

“Jou lelike, peslike seunskind!  Gee terug my meerkat! Gee terug!” 
Mossie maak of hy nie hoor nie en sy kraaklaggie weerklink oor die werf. 

En dis toe dat Muis sy skerp kloutjies in Mossie se bo-arm slaan! 
Hy gil een lang streep en slinger vir Muis bo-oor die bakoond, tot binne-in 

‘n brakbos. 
“Sies, jou bleddie meerkat! Jy’s sommer ‘n vuilgoed,” swets Mossie en lek 

die bloed van sy arm af. “Ek wens jy vrek ‘n stadige vrek!” 
Mietjie se hart doef-doef in haar bors van kwaad en van bang. 

Sy soek met haar hand oor haar oë… maar... Muis is weg! 
“Jy dink jy’s snaaks, nè?  Jy met jou kraakstem soos ‘n korhaan!  Ek sal 

jou kry – sowaar, ek sal!” skree Mietjie toe sy die skaappaadjie vat. 

Op teen die vaalkliprantjie hardloop-val sy terwyl sy benoud roep: “Muis, 
Muis! Kom, hier is ekke. Hier’s Mietjie!” 

Haar stem wil later nie meer verby die groot knop in haar keel kom nie 
toe sy bo-op die rant op die klipplaat neersak. 

Met haar hande om haar knieë gevou, sit sy kop tussen die bene. 
Sy huil nie, net haar hele lyf bewe. 

“Muis is weg, vir ewig en altyd,” sê ‘n stemmetjie in haar kop. 
Nou rol die trane oor haar stofwange tot in haar nek. 

Iets krap kirts–kirts teen haar been.   
Sy knyp haar oë styf toe, te bang om te kyk. 

“Ee-ee,” piep dit by haar. 
Mietjie loer versigtig en daar loer twee kraalogies terug vir haar. 

“Muis! My Muis!!” kom haar vaal, verligte stemmetjie verby die knop in 
haar keel.   

Sy gryp hom teen haar bors vas. 

Nou huil sy behoorlik.   
Sy wieg Muis op en af in haar arms en voel hoe hy met sy skurwe 

tongetjie die stoftrane van haar wange aflek. 
“Ek wens Oupa wil sommer nou inspan dat ons huis toe gaan. Nè, Muis? 

Wat sê jy, my Muis?” 
 


