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10 – Aangename kennis

Hy lyk jonk en nie veel ouer as sy nie met kort, swart
hare. Wat gee die blikskottel die reg om sommerso
oor te neem in haar huis? Sy gaan hom skrikmaak en
skree so hard as wat haar longe haar toelaat. “Haai!
Wat de joos dink jy doen jy!”

Hy wys geen teken van skrik nie, maar maak sy oë
stadig oop en kyk haar kalm en ongeërg aan asof sy
die een is wat uit haar plek is. “Hallo, en wie is jy?”

Chloe  rol  haar  oë  verontwaardig  oor  die  man  se
onbeskaamde  voorbarigheid  en  sy  gooi  haar
handpalms oop weerskante van haar in ‘n poging om
haar rebellie teenoor sy houding te beklemtoon. “Dit
is my plek hierdie;  hoe kan jy net doodleuters hier



inloop, jou bas op my stoel neersit en maak asof die
plek aan jou behoort!”

“Die voordeur was oop.”

“Huh!”  Sy lig  haar  hande en  hou hulle  nou palms
voor haar in ‘n ‘watter-nonsens-praat-jy’-houding en
swaai  haar  heupe  ter  ondersteuning.
"Ongelooflik ...!" 

Hy lyk vreeslik geamuseerd: "Jy is nogal baie oulik
wanneer jy so praat met jou hele lyfie en al." 

Nou plaas sy haar hande op haar heupe en druk haar
kop  vorentoe:  "Het  jy  enigiets  wat  ek  gesê  het
gehoor! Wat gee jou die reg om ongenooid hier by
my  plek  in  te  loop  en  nou  daar  te  sit  en  jou
doodonskuldig te hou, meneer?”

“Jou plek? Is dit nie die huise wat mevrou Kennedy
te huur het nie?" 

"Ja, en ek huur hierdie een, duh!"

 ‘n Glimlag vorm om sy mond en sy treffende, blou
oë  lag  speels  vir  haar. Hoekom  is  die  man  so
verdomp  seksie  en  uiters  irriterend
terselfdertyd? Niks roer of steur hom nie en hy is so
onnatuurlik  kalm. Hy  maak  asof  hy  niks  verkeerd
gedoen het nie. Maak nie saak wat sy doen nie, dit
lyk asof hy elke oomblik geniet om haar so te treiter



terwyl hy selfvoldaan praat. "Mevrou Kennedy en ek
het oor die telefoon gepraat net nog eergister en sy
kon nog geen huurders vind nie;  wanneer het jy in
dan ingetrek?" 

"Ek het gistermiddag hier ingetrek ..." 

"Ek was nie seker of ek vandag gaan deurkom nie en
sou eers op die laaste nippertjie weet. Die mevrou het
toe gesê dat hulle die sleutel van die voordeur in die
sand onder 'n groot klip langs die put sal los en dan
kan ek net intrek sodra ek hier arriveer of ons maak
‘n  ander  afspraak  indien  nodig.  Alles  het  reg
uitgewerk en toe ek hier  inry sien ek jou voordeur
wawyd  oopstaan  en  neem  toe  aan  Robert  is  hier
iewers en het die deur vir my oop gelos en ek hoef
nie die sleutel by die put uit te krap nie. Daar het jy
dit nou, skat, is jy nou tevrede?”

Daar lui ‘n klokkie in haar gedagtes toe Chloe onthou
dat  mevrou  Kennedy gepraat  het  van ‘n  moontlike
intrekker in die plek oorkant haar maar sy maak asof
sy hom glad nie glo nie en probeer hom so ontstig:
“Hoe  sal  hulle  net  die  sleutel  so  los  vir  'n
vreemdeling?"

Hy  sug  lui: "Dit  is  'n  laaang  storie,  maar  laat  ek
probeer. Kennedy ken my vandat ek 'n seuntjie was
want  ek is  gebore in  die  dorp en het  hulle  familie
geken.  Ek  bel  haar  toe  uit  Kaapstad  uit  toe  dit
duidelik word dat ek hiernatoe gaan verhuis. Almal



weet sy sukkel om huurders te kry want niemand wil
hier intrek nie. Daar was 'n moontlikheid dat ek eers
later vanjaar hiernatoe sal verhuis en ek het vir haar
gesê om nie die plek vir my te hou nie maar dit uit te
huur as iemand belang stel. Ek sou eers gister op die
laaste  oomblik  weet,  maar  sou  graag  vroeg
vanoggend wou intrek, indien moontlik. Dis toe dat
sy voorgestel het om die sleutel by die put te los vir
my ingeval ek daarin sou slaag om my ry gisteraand
te kry.”

Chloe besef nou hoekom die man so moeg is. “So, jy
het  die  hele  pad  vanaf  Kaapstad  reg  deur  die  nag
hiernatoe gery?”

“Ja, ek het nogal ...”

"Nou dat ek daaraan dink, Kennedy het gevra of ek
sou omgee as  iemand in die  oorkantste  huis  intrek
sou ek nie die hele kleinhoewe vat nie en sy het my
daardie opsie gegee. So, jy is bleddie gelukkig want
jy het amper ‘opgeslip’. Ek wens nou ek het die hele
plek  gevat  het  want  dan  sou  ek  jou  graag  wou
wegjaag soos 'n sleg hond." Sy steek skaamteloos vir
die vreemdeling tong uit. 

Dit lyk of hy haar gebaar baie geniet en hy glimlag
hoogs geamuseerd: "Ek dink nie jy sou nie, want jy is
net bek met geen byt nie." 



“Jy ken nie hierdie meisie  nie,  meneer,  ek sal baie
graag jou gat skop!”

Hy  lyk  glad  nie  oortuig  nie:  “Ek  is  in  elk  geval
oortuig  dat  Kennedy my betyds sou gewaarsku het
indien die plek nie beskikbaar was nie.”

Chloe lig weer haar hande op. "Hoe kan jy net hier
inloop en doodluiters daar toe-oë gaan sit? Wat as ek
'n inbreker was? Jy het nie eers geskrik toe ek op jou
skree nie!" 

'n Stout glimlag vorm rondom sy mond en hy terg
haar met sy seksie, blou oë. "Toe ek in die sitkamer
inloop, het ek jou hoor praat oor die telefoon in jou
kamer. Ek kon die versoeking nie weerstaan nie en
wou sien wat jy gaan doen. Hoe kan jy net die deur
so oop los?" 

Hierdie  man  is  ongelooflik  en  sy  skud  haar  kop,
verontwaardig. "Ek kon jou oor die kop geslaan het
met  iets!  Jy  kom  die  hele  pad  van  Kaapstad  af!
Hoekom het jy hierdie plek gekies? Jy sê jy is gebore
in hierdie dorp?" 

"Ek moes  haastig  'n  plek  kry  waar  ek onmiddellik
kan inkom en ek weet van die geskiedenis van hierdie
plek. Weet jy, niemand wil hier woon nie?" 

Sy frons.  "Ek glo  nie  in  bonatuurlike  nonsens  nie,
mense hoor rotte dan dink hulle dit  spook. Daar is



altyd 'n logiese verduideliking. Jy dink seker ook so
en nou is jy hier, nie waar nie?"

"Ek het Kennedy gebel om te hoor of hierdie  plek
nog leeg is. Die seun wat destyds vermoor is saam
met  sy  familie  was  ‘n  boesemvriend  van  my  in
daardie  dae.  Ek  vind  dit  baie  interessant  dat  jy
gewillig  is  om alleen  hier  te  woon.  Of  woon daar
iemand saam met jou hier, wie is Leo?" 

Chloe wip haar vir sy voorbarigheid en wonder hoe
lank het hy haar afgeluister. Sy wys met ‘n reguit arm
met haar wysvinger in die rigting van sy huis terwyl
sy haar kop draai in dieselfde rigting om haar woorde
te  beklemtoon. "Tyd om aan te  beweeg;  ek is  baie
haastig  en  jou  plek  is  heel  duidelik  daar  oorkant,
meneer." 

“Jy stel jouself nie eers voor nie, buurvrou, waar is
jou maniere?”

“Jy het ook nie jouself voorgestel nie, ek is Chloe.”

Hy glimlag asof aangenaam verras, “Chloe; dit is ‘n
interessante naam, ek hou daarvan. Chloe; dit klink
so lekker op my oor.” 

Hy  streel  oor  haar  met  sy  seksie  oë  asof  hy  haar
bestudeer soos ‘n seldsame spesie van een of ander
aard.  “Jy  het  ‘n  baie  besonderse  skoonheid  ...
Chloe ...” Hy laat aspris ‘n effense stilte voor hy haar



naam noem asof sy ‘n smaaklike dis op die spyskaart
van  ‘n  duur  restaurant  is.  Sy  waardering  van  haar
skoonheid  is  skaamteloos  en  nogal  hopeloos  te
voorbarig na haar sin. 

Sy plaas haar hande op haar heupe en probeer haar
beste  om aggressief  te  lyk.  "Moenie  nou gat  kruip
nie; jy het klaar opgeneuk, meneer, want dit is swak
maniere  om 'n  vreemdeling  die  skrik  op die  lyf  te
jaag  en  selfs  erger  om  my  so  skaamteloos  af  te
luister. Jy behoort jou te skaam! Sies man! Wanneer
gaan  ek  jou  naam nou  hoor,  vandag  nog,  of  is  jy
skaam vir jou naampie, siestog?"

“Jy het regtig ‘n snaakse houding aan jou, is dit altyd
deel  van jou aanbieding? Ek is  mal  daaroor as jou
hele lyfie so saampraat, dis baie vermaaklik.”

Hy is  so selfvoldaan sy kan skree.  “As jy  nie  nou
gaan nie, gaan ek water haal en jou wegjaag soos die
ondier wat jy is!”

“Ek is glad nie bang vir water nie en om die waarheid
te  sê  jy  sal  my ‘n  guns bewys.  Dit  sal  verfrissend
wees. My naam is Isaac, soos in Isaac Newton.”

“Isaac, ek weet jy het al die pad van die Suidweskus
gery reg deur die aand. Hoekom neem jy nie jou doos
vol snaakse boeke en loop oor na die regte huis nie?
Ek is eintlik baie dringend op pad iewers heen en jy
hou my op. Ek gaan net gou klaarmaak dan bring ek



vir  jou  ‘n  koppie  koffie  soos  ‘n  goeie  buurvrou
voordat ek vertrek, wat sê jy?”

Hy staan stadig  op:  “Ja,  ek  wil  juis  onder  ‘n  stort
inkom voordat  jy  my ruik want  ek stink seker.  Ek
hoop ek vind warm water daar oorkant.  Dit was ‘n
goeie plan van jou om my om te koop met ‘n koppie
koffie. Ek sal nooit nee sê vir ‘n lekker koppie koffie
nie.  Moenie  skaam  wees  om  hom  lekker  sterk  te
maak nie, want ek hou van hom goed sterk.”

Isaac  tel  sy  doos  vol  boeke  op  en  loop  uit  in  die
rigting  van die  put.  Wat ‘n arrogante  man!  Sy wil
hom liewer  nie  antwoord  oor  sy  voorbarigheid  nie
want netnou steek hy vas en treiter haar verder? Hy
loop  verby  ‘n  swierige,  swart  BMW  435i  Sport
Convertible en sy besef dat hy baie geld moet hê vir
sy jonge ouderdom. Sy wonder wat doen hy vir  ‘n
lewe. Hy is baie selfvoldaan en oorvol selfvertroue. 

Isaac loop om die put en skop ‘n groterige klip wat
daar lê uit die pad. Hy sit die doos neer en krap in die
sand en dan kom hy orent, buig ‘n bietjie agtertoe en
wys haar ‘n bossie sleutels asof hy nou net ‘n trofee
gewen het. “Sien jy, hier is die sleutels wat hulle vir
my gelos het.”

Chloe begroet sy gebaar deur haar kop heen en weer
te skud om haar ongeloof te wys en trek die voordeur
toe. Sy eet vinnig en maak die koffie en stap oor na
sy plek met alles op 'n skinkbord. Sy gaan op met die



trappies  en  sit  die  skinkbord  op  ‘n  dennehout
piekniek tafel-bankie wat skuins naby sy voordeur op
sy stoep staan. Oulike plek, dink sy toe sy aan sy deur
klop.

Sy wag maar hy kom nie uit nie. Het sy nou verniet
die koffie gemaak? Sy klop weer. Die deur gaan oop
en daar staan hy papnat met ‘n klein handdoekie om
sy onderlyf. Sy kyk geskok na die byna kaal man hier
voor haar en sy goed gedefinieerde lyf neem die wind
uit haar seile en sy bloos selfbewus. Sy verstaan nie
waarom lyk sy  nat  blink bolyf  so  onweerstaanbaar
aantreklik vir haar nie en vind dit moeilik om haar oë
doelbewus  weg te  trek  daarvan terwyl  sy  haar  bes
probeer om die effek wat hy op haar het, vir hom weg
te  steek  want  sy  mag  nie  sy  verwaande  ego  nog
verder streel nie. Die selfvoldane vark! 

Sy probeer ongeërg klink: “Jammer, ek sien jy was
nog  in  die  stort,  so  dit  lyk  my  jy  het  wel  warm
water?”

“Nee, dis reg so, ek sien uit na daardie koppie koffie.
Ek  moes  gou  uitspring  onder  die  stort  voordat  jy
daarmee weghardloop en ek jou nooit weer sien nie.”

Sy glimlag vir hom. Is dit sy glimlag, sy potblou oë
of  daardie  magnetiese  oogtrekkerlyf!  Sy  weet  nie,
maar die meneer word al hoe meer onweerstaanbaar.
Sy moet hard konsentreer op sy gesig want haar oë
wil net moedswillig sy lyf loop en verken. Wat gaan



aan met haar? "Kry jouself ordentlik en dan kom sit
jy saam met my aan by hierdie oulike bankie hier op
jou voorstoep." 

Isaac ignoreer haar versoek vir ordentlikheid en loop
net so uit met die effense handdoekie so skrams om
sy onderlyf. Is hy nie bang die ding val af nie? Dit sit
op genade! "Hoekom? Is jy nie haastig nie? En ek wil
nie koue koffie drink nie." 

Hy beweeg verby haar en gaan sit dadelik aan by die
bankie sonder om vir haar te wag. Is daar ooit enige
grens aan sy voorbarigheid? Hy vra haar doodluiters
met sy rug na haar toe terwyl hy die skinkbord nader
skuif. “Drink jy melk en suiker?”

Sy  voel  onkant  betrap  en  heeltemal  uit  die  veld
geslaan  deur  sy  spontaneïteit.  Die  man  is  so
selfversekerd  en  altyd  in  volle  beheer.  Sy  is
gewoonlik die een wat die kitaar slaan op die plaas en
die  res  moet  dans.  Sy gryp die  geleentheid  aan en
verlustig  haar  gulsig  en  skelmpies  aan  sy  ontblote
agterlyf. Hy lyk besonder sterk met breë skouers wat
verder beklemtoon word deur ferm rugspiere oor sy
blaaie en die vlerkies wat jy gewoonlik net sien by ‘n
vlinderslag- of langafstandswemmer. Haar oë dwaal
vêrder  ondertoe  en  rus  stout  op  sy  stewige  ferm
agterstewe daar waar hy sit op die harde houtbankie.
Sy voel soos ‘n stout dogtertjie en skud die begeerte



af om aan te hou drink aan sy verleidelike lyf en loop
vinnig om voordat hy agterkom waarna sy loer.

Sy het  haarself  nou totaal  verras  en wonder wie is
hierdie  onbekende  Chloe  wat  hierdie  man  in  haar
wakker maak, want sy ken haarself nie so nie. 

Vervlaks, die verdomde vent! “Gee my net ‘n bietjie
melk en twee suikers asseblief, grootmeneer.”

Isaac begin hul koffie entoesiasties voorberei voor hy
gulsig sy eerste slukkie waardeer. "Hemels, ek is mal
oor my koffie. Jy maak dit presies soos ek dit geniet.
Dis  absoluut  perfekte,  lekker,  sterk  koffiekapitaal!”
Hy gee nog ‘n stadige proetjie nes ‘n mak hond wat
‘n seldsame lekkerny stadig stukkie vir  stukkie  wil
uitrek en waardeer.

Sy  kyk hom reg  in  sy  oë  en  konsentreer  om haar
kykers net op daardie deel van hom te vestig want
hulle wil al sy stewige borskas besoek. “Ek het dit
presies gemaak soos my pa dit altyd wou hê ...”

Hy  lyk  skielik  besorg  en  dis  asof  hy  ‘n  klein
dogtertjie  vra:  “Wanneer  het  jy  jou  pa  verloor,
Chloe?” 

Sy  voel  ‘n  leë  kol  waar  haar  hart  sit  wanneer  sy
verleë antwoord: "Net twee weke gelede." 



Sy potblou  oë  ondergaan  ‘n  metamorfose  en  word
sag en vol deernis asof hy haar skielik beter verstaan
en hy vat onverwags haar hand en wys ware simpatie
in sy gesig. "O, ek is so jammer, Chloe."

‘n Elektriese skok hardloop van sy hand op na haar
hart, terwyl sy diep in sy blou oë kyk en sy voel 'n
bietjie  duiselig. Dan  onthou  sy  vanuit  nêrens  weer
haar familie en klem die spanning meteens weer haar
binneste. Waar is Zoey en Lyle? Sy moet onmiddellik
die pad vat en hulle gaan soek.

Sy trek haar hand uit syne en vat haastig haar koffie
en  drink  dit  met  een  teug  voor  sy  die  leë  koppie
neersit. Sy lyk skielik ernstig en benoud toe sy hom
weer  in  die  oë  kyk.  “Ek  is  eintlik  baie  haastig  en
moes lankal reeds my ry gekry het.”

Sy staan sommer op en begin draai om terug te loop
na haar plek terwyl sy praat. “Geniet die res van die
koffie.  Ek moet  dadelik ry en ek los  sommer alles
hier en sal dit later by jou kry, okei?”

Hy antwoord nie en kyk haar net aan asof hy besig is
om  haar  op  te  som  daar  waar  hy  in  die  skamele
handdoekie  sit.  Sy  voel  sy  oë  op  haar  terwyl  sy
haastig oorloop om haar Cooper se sleutels te kry en
haar plek te gaan sluit.

Wat dink hy? Hy straal  selfvertroue uit  en dis  asof
niks hom ooit van stryk sal bring nie. Sy wonder wat



hy doen  vir  'n  lewe en waarom hy  verhuis  het  na
hierdie dorp. Hy is interessant en sy is skielik bly sy
is  nie  meer  alleen  hier  gestrand  saam  met  die
vreemde Robert nie. Sy het nou 'n selfversekerde en
interessante,  aantreklike,  nuwe jong  buurman. Isaac
is  nogal  ‘n  besonderse  naam;  sy  wonder  wat  is  sy
van?

...vervolg in uitgawe 11

Die Skrif van Onheil
Deur Anton Pan

09 – Alomteenwoordig

Billy wou net die deurklokkie druk van die woning in
Parkrylaan  toe  die  deur  oopgaan  en  Michael  voor



hulle  staan.  Hy moes  seker  uitgekyk het  vir  hulle:
“Hallo, die swami is besig met meditasie.” 

Michael kom uit en trek die voordeur toe. “Volg my
solank na my plekkie,  ek woon in ‘n houthuisie  in
hierdie  mense se agterplaas.”  Hy begin stap na die
sykant van die huis en hulle volg hom.

Hulle  stap tussen ‘n  heining wat  toegegroei  is  met
rankplante en die huis deur en kom in ‘n agterplaas
waar ‘n klein houthuise staan langs ‘n wasgoedlyn.
Hulle volg Michael en gaan die huisie binne waar hy
hulle twee houtstoeltjies wys soos hulle inkom by die
deur. Hulle gaan sit op die miniatuur stoeltjies laag
op die grond styf teenaan mekaar.

Die plekkie het net een kamer met ‘n bed regoor hulle
waar Michael natuurlik slaap met ‘n lessenaar langs
die  bed met  ‘n  ingeskuifde  stoel.  Michael  trek  die
stoel uit en gaan sit en hulle kyk vir mekaar terwyl hy
glimlag. Hy lyk heel normaal vandag. “Welkom by
my plekkie, hoe gaan dit met julle?”

Kadin  glimlag  terug:  “Dis  ‘n  baie  oulike  snoesige
plekkie.”

Michael skud sy bleskop vinnig: “Ek is baie gelukkig
dat  ek  hier  mag  aanbly  weens  die  goedheid  van
hierdie mense wat in diens is van Krishna. Voorheen
was ek ‘n swerwer in  hierdie  mal  wêreld waar die
mense alles bederf, insluitende hulself.”



Billy  vind  sy  stelling  snaaks:  “Wat  bedoel  jy
Michael?”

“Verwronge  waardes;  alles  is  verwronge.  Almal  is
marionette en die meesters speel met ons met hulle
onsigbare  toutjies.  Hulle  manipuleer  ons  kennis  en
ons  geloof  en  hou  ons  blind.  Dié  van  ons  wat
weerstand bied, word teikens en daar word etikette op
ons  geplak  waar  ons  in  boksies  geklassifiseer  en
behandel  word.  Intussen  dink  ons  die  wêreld  is  in
orde en gaan elke oggend werk toe en kom laataand
terug in diens van hierdie verwronge wêreld met sy
skewe waardes. Ons dink slawerny is uitgeroei; min
wetend dat ons die slawe is van die uitverkorenes.”

Hulle kyk verdwaas na Michael en wonder waarvan
die man praat. Daar is beslis iets nie lekker met hom
nie. Kadin besluit miskien is dit beter om nie verder
uit te vra nie en liewers sy aandag te vestig op die
rede vir hulle besoek. “Kon jy toe die skrif verklaar,
Michael?”

Meteens is dit asof iets kliek in sy kop en hy hakkel
toe  hy  antwoord.  “Wa...waar  kom  julle  aan
da...daardie  boekie  pre..presies...jul...julle  steek  iets
weg?” Sy oë flikker snaaks en sy kop skud ‘n bietjie
terwyl hy sy hande senuweeagtig vryf.



Hulle  kyk vir  mekaar  en  Kadin  knik  haar  kop  vir
Billy dat hy Michael alles moet vertel en Billy vertel
die hele storie.

Michael glimlag gelukkig toe Billy klaar is en praat
weer  normaal  maar  skielik  baie  vinnig.  “Ek  het
geweet julle steek iets weg. Jy sê die meisie het gegil
en geskree en hierdie is baie belangrik vir my om die
skrif redelik maklik te ontleed. In watter taal het sy
geskree?  Kon  jy  dit  hoor,  ek  hoop  so,  dis  baie
belangrik.”  Hy  kyk  angstig  vir  Billy  asof  sy
oorlewing van Billy se antwoord afhanklik is.

Billy  dink  weer  terug  en  antwoord  beslis.
“Afrikaans ... ek is seker dis Afrikaans ...”

“Yes, ek het hom! Ek sal die skrif nou maklik kan
ontleed, dankie, maar daar is net een probleem!”

Billy  is  nuuskierig.  “Is  daardie  onverklaarbare  deel
van die skrif met ander woorde in Afrikaans geskryf
met Sanskrit simbole? Indien wel, hoe gaan jy dit in
elk geval ontrafel?”

“Los dit vir my; dis redelik maklik, maar daar is net
een probleem.”

Kadin is nou nuuskierig. “Wat is die probleem?”

“Die swami wil  hê julle  moet  nou onmiddellik  die
boekie gaan terugsit in die park en ek moet daarvan



vergeet en voortgaan met  my lewe. Die swami glo
vas die skrif is ‘n vloek op ons almal en sodra Billy
die  boekie  daar  gaan terugsit  waar  die  ou man  dit
weggegooi het, sal die vloek oor ons verdwyn. Ek is
egter  glad  nie  so  seker  nie.  Dis  hoekom  ek  julle
ingewag het sodat ons kan praat  voordat julle  hom
sien. Wat gaan ons doen?”

Kadin  glimlag  stout  en  haal  haar  kopie  uit  haar
broeksak  en  hou  dit  vir  Michael.  “Ek  het  daaraan
gedink en my kopie van die boekie saamgebring vir
in  geval.  Belowe  my  jy  sal  mooi  kyk  na  my
kloonkopie van die boekie en jy kan hom gebruik om
die  kode  te  ontsyfer  hier  stilletjies  sonder  dat  die
swami daarvan weet.”

Michael  lyk  aangenaam verras  en  gryp  die  boekie
gulsig  uit  haar  hande.  “Dankie,  dankie  jy  red  my
lewe. Die swami het sowaar my hele plek gefynkam
en  al  my  gekrabbel  om  die  tekens  te  ontrafel
verwyder; en ek was so naby. Ek het juis vermoed dit
is Afrikaans en het net begin om die skrif met daardie
vermoede te ontleed, toe hy alles konfiskeer. Hy het
alles verbrand en het nou julle oorspronklike boekie
en  wil  dit  self  in  julle  hande  gee  sodat  julle  dit
dadelik gaan terugsit waar julle dit gekry het. Hy sal
nie  weet  ek  het  hierdie  kopie  nie  en  ek  sal  dit
wegsteek  en  ontleed  sodra  ek  die  geleentheid  kry
tussen ons baie ISKCON take. Ons is nogal besig reg
deur die dag.”



Billy kan nie die versoeking weerstaan nie en praat
voordat hy kan keer. “Maak dit julle nie ‘n slaaf van
ISKCON nie?”

Michael kyk verras vir Billy en steek sy hand uit na
hom.  Billy  vat  sy hand verbaas terwyl Michael  dit
skud  en  hom  prys.  “Mooi  Billy,  ek  hou  van  jou
manier  van dink.  Ek dink nie dis  toevallig  dat  juis
julle twee hierdie boekie gevind het nie. Jy is reg, ons
is  net  marionette  in  ‘n groter  spel  en  ons is  almal
onwetend  deel  van  die  groter  spel.”  Billy  wonder
waarvan praat  die  man terwyl hy sy  hand verstom
skud.

Michael staan op en praat terwyl hy sy matras oplig.
“Hierdie keer is ek gereed vir my swami.” Hy druk
die  boekie  in  ‘n  dun  geheime  gleufie  onder  die
materiaal en plaas die matras weer in op sy plek en
maak  sy  bed  weer  aan  die  kant.  Dan  draai  hy  na
hulle. Kom, nou sal ek julle na die swami neem sodat
hy die boekie aan julle kan oorhandig en rus vir sy
siel kan vind.”

Hulle  kuier  vir  ’n  lang  ruk  saam  met  Vyasa  en
Michael  terwyl hulle  drie  hulle  geheim hou.  Dit  is
reeds laat die namiddag toe Kadin en Billy vertrek en
dis te na aan donker om af te loop en die boekie te
gaan terugsit waar Billy dit opgetel het. Hulle belowe
Vyasa hulle sal dit definitief môre na skool doen. 



Die skemer breek oor die horison en Kadin dink aan
Rene en voel ‘n bietjie bekommerd. Rene wil hê sy
moet  tuis  wees as  dit  skemer  word.  Sy is  seker  al
bekommerd oor haar.

Kadin  kyk  vir  Billy  terwyl  hulle  afloop  met
Birdstraat.  “Ek  vind  die  mense  se  filosofie  baie
interessant en wil graag meer daarvan leer. Ek gaan
definitief tyd maak en met my pa begin praat oor die
goed. Hy het immers self in sy jong dae hierdie dinge
ondersoek en sal my baie kan leer.”

Hulle stop voor die hekkie na haar woning toe Billy
haar antwoord. “Dis te ingewikkeld vir my. Ek fokus
liewer op die mense wat ek lief het.”

Kadin kyk verbaas na Billy. “Wat bedoel jy daarmee?
Jy klink al weer net soos my pa?”

Billy vat skielik haar hande en trek haar nader sodat
hulle mekaar in die oë kyk maar hy sê nie ‘n woord
nie en kyk begeerlik na haar lippe. Sy volg sy oë en
dan kyk hy weer terug in haar oë en die wêreld staan
skielik  stil  terwyl  hulle  met  ingehoue  passie  naby
mekaar  staan.  Alles  rondom hulle  vervaag want  sy
sien slegs die begeerte in sy kyk en dit  maak haar
duiselig. ‘n Warmte stoot op in haar binneste vanuit
nêrens. Dis ‘n onbekende, maar heerlike gevoel wat
haar heeltemal oorweldig.



Billy  trek  haar  skielik  tot  teenaan  hom en  omhels
haar. Sy voel sy warm lyf en sy omhelsing en hulle
lippe maak kontak en skielik smelt hulle in mekaar.

 Sy word lam in sy arms soos hulle mekaar se warm,
sappige binneste verken en sy wil hom net omhels toe
sy  meteens  besef  wat  gebeur  hier  reg  voor  haar
ouerhuis in die oop straat en sy kom tot haar sinne. 

Sy stoot hom weg van haar en breek hulle intieme
oomblik  en  hy  reageer  onmiddellik  en  tree  geskok
terug  en  lyk  baie  verleë  wanneer  hy  praat:  “Ag
jammer, Kadin, ek weet nie wat het oor my gekom
nie. Ek moes nie! Ek het nou lelik drooggemaak ...”

Hy lyk verlig  toe sy gelukkig vir  hom glimlag.  Sy
maak  die  hekkie  haastig  oop en hardloop weg van
hom voordeur  toe  maar  stop  geskok  voor  die  oop
ingang waar Rene staan. Het haar ma hulle die hele
tyd  daar  gestaan  en  hulle  dopgehou?  Kadin  word
bloedrooi in haar gesig en voel ontbloot daar waar sy
voor Rene staan. 

Rene  lyk  uit  die  veld  geslaan  toe  sy  vra:  “Wie  is
daardie seun, Kadin?”

Sy  kyk  skuldig  na  Rene  se  voete  soos  ‘n  stoute
dogtertjie wat op heterdaad betrap is nadat sy koek
gesteel het wanneer sy antwoord. “Billy, Ma ...” Dan
skuur sy haastig verby haar ma en hardloop haastig af
met die gang en gaan kruip verleë in haar kamer weg.



Kadin rol rond in haar bed die res van die aand. Sy
wil net nie daardie passievolle oomblik tussen hulle
vergeet  nie  en  later  net  voor  sy  haar  bedlampie
afskakel  besluit  sy  dis  tyd.  Sy  moet  hom  net
eenvoudig  vra  en  sy  SMS  Billy. "Chantal  jou
meisie ...?" 

Die antwoord kom dadelik. "Is jy gek ... nog nooit...” 

"Sy hou van jou..." 

"Ek hou net van jou..." 

Haar hart spring. "En ek van jou." 

"Wees my meisie, regtig, van nou af asseblief." 

"Ernstig ...?" 

"Doodernstig ..." 

"JA!!!" 

"JIPPIE!!!"

***

Vroeër dieselfde dag sit Mohammed en Vipracitti op
'n bankie in St George's park en kyk na Aryan wat
aangestap kom met nog 'n straatkind. Hulle stop voor



die guru en Aryan glimlag tevrede. “Hier is nog ‘n
seun wat hom gereeld sien, meester, en hy stel ook
belang in daardie 100 dollar.”

Vipracitti wys met sy hand. “Kom hier, my kind.”

Die seuntjie kom tot voor die vreemde snaakse man
en kyk op na hom in verwondering. Vipracitti  buig
vorentoe en plaas sy hande op die seuntjie se skouers
en kyk in sy oë. Die seuntjie kyk op in die man se
snaakse  oë  en  dit  vang  hom  soos  magnete.  Dit
verander in  donker poele  en alles  verdwyn tot  niet
rondom die vreemde man. Die man praat en sy stem
weergalm  soos  donderweer  in  ‘n  baie  diep,  swart
grot. “Waar het jy daardie seun voorheen gesien, my
kind?”

Die  seuntjie  is  skielik  in  Westernstraat  en  sien
daardie seun wat die man hom op die skets gewys het
saam met ‘n meisie uit ‘n bus klim asof dit nou hier
reg voor hom gebeur. Alles lyk so duidelik en helder
soos nog nooit  tevore nie  en hy sien soveel  detail.
Hulle loop en gesels in skoolklere in Westernstraat in
die middestad se rigting. 

Skielik  skrik hy wakker asof  uit  ’n diep droom en
kyk  weer  verdwaas  na  die  snaakse  man  wat  sy
gedagtes  so  manipuleer.  Vipracitti  glimlag  vir  die
seuntjie en druk ‘n 100 dollar noot in sy handjie. Hy
kyk verwonderd af na die noot in sy hand asof hy nie
sy oë kan glo nie en spring net daar om en hardloop



verdwaasd en verwilderd weg van die snaakse man
met die gevaarlike oë. 

Vipracitti  glimlag  vir  Aryan. "Goeie  werk,  Aryan,
gaan vind nou my volgende paar oë en binnekort sal
ons alomteenwoordig wees. Sodra een van hulle die
seun gewaar, sal sy gedagtes my roep en ons sal die
seun volg deur sy oë.

“Ons gaan later ‘n bietjie rondry sodat ek die straat
herken waar hy en ‘n meisie van ‘n bus afgeklim het
en geloop het nog in hul skoolklere heel waarskynlik
op pad van die skool af huis toe. Verder gaan ons die
skoolkinders wat by daardie bushalte afklim, dophou
en sou ons hom nie dadelik daar vang nie, gaan ek
julle wys hoe lyk die skoolbaadjie wat die mannetjie
dra. Julle moet uitvind watter skool dit is. Ons mag
hom selfs by die skool optel soos die leerders uitkom
indien ons hom nie dadelik hier vind nie.

“Dis nou nie lank nie dan het ons hom. Hierdie keer
sal hy nie weer wegkom nie en julle moet solank die
pakhuis gereedmaak vir sy onversteurde oriëntering
indien hy nie die boekie by hom het nie.”

Aryan  glimlag  en  kyk  vir  Mohammed  terwyl  hy
praat. “Ek en my kollegas sien nogal baie uit na sy
oriëntering.”

...vervolg in uitgawe 11



Die Begaafste Leser Kompetisie 

Hierdie is die onverklaarbare deel van die skrif in die
boekie wat Vyasa Dharma nie verstaan nie. Michael
vermoed  dis  ‘n  geheime  kode  wat  verberg  is  as
Sanskrit en versteek tussen regte Sanskrit.

Daar is leidrade versteek in die storie wat ‘n begaafde
leser sal help om hierdie raaisel op te los. Wanneer
die storie aan sy einde kom in die tydskrif, sal dit as
roman by Kindle as  eBook beskikbaar  wees as die
eerste boek en inleiding tot ‘n reeks. 

Indien  ‘n  leser  hierdie  skrif  verklaar  voordat  die
skrywer die  geheim in  die  tydskrif  uitrafel,  sal  die
wenner se naam vereer word in die voorwoord as die
begaafste leser en ‘n gratis eBook ook gewen word
sodra dit beskikbaar word. Indien daar vele lesers met
verklarings is sal die een met die beste verklaring wat
ook die leidrade in die storie uitwys en verduidelik,
die prys wen. 



Daar volg ‘n hoofstuk later in die storie in die tyd toe
daar  in  hierdie  boekie  geskryf  is.  Dit  hou  verband
met hierdie raaisel en indien geen leser hierdie kode
voor  daardie  tyd  oplos  nie,  gaan  daar  nog  ‘n
kompetisie  volg  wat  spesifiek  op  daardie  hoofstuk
gebaseer is. Die begaafste leser is die een wat alles
raaklees en die meeste raaisels die beste verklaar.

Besoek  gerus  ons  Facebook-groep:  Storietydskrif.
Ons  beplan  nog  kompetisies  en  waardeer  die
deelname  van  ons  lesers  en  enige  insette  van
skrywers  is  baie  welkom.  Ons  wil  nie  die  tipe
materiaal  wat  hier  aangebied  word  beperk  nie  en
skrywes in enige genre is welkom.

In hierdie uitgawe 10

Vasgevang - 10 – Aangename kennis

Hy lyk jonk en nie veel ouer as sy nie met kort, swart
hare. Wat gee die blikskottel die reg om sommerso
oor te neem in haar plek? Sy gaan hom skrikmaak en
skree so hard as wat haar longe haar toelaat. “Haai!
Wat de joos dink jy doen jy!”

Die Skrif van Onheil – 09 - Alomteenwoordig

“Dis nou nie lank nie dan het ons hom. Hierdie keer
sal hy nie weer wegkom nie en julle moet solank die



pakhuis gereedmaak vir sy onversteurde oriëntering
indien hy nie die boekie by hom het nie.”

Aryan  glimlag  en  kyk  vir  Mohammed  terwyl  hy
praat. “Ek en my kollegas sien nogal baie uit na sy
oriëntering.”

Die Begaafste Leser Kompetisie 
Verklaar hierdie skrif


