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In hierdie uitgawe 09 
 
Vasgevang - 09 – Die Indringer 
 
Sy druk die pistool agter in haar breë denimgordel en hou haar hand 
daaroor met haar wysvinger reguit gereed en veilig langs die sneller 
om indien nodig soos ‘n Amerikaanse outlaw blitsig te trek en te skiet 
soos Tony haar laat inoefen het ... 
 
Die Skrif van Onheil - 08 – Die Waarskuwing 
 
‘n Koue rilling hardloop deur Kadin terwyl sy en Billy met groot oë 
na mekaar kyk. Sy kyk terug na die swami. “Wat in hemelsnaam 
beteken dit?” 
 
Vyasa skud sy kop verdwaas: “Ek weet nie maar beveel sterk aan dat 
julle hierdie boekie dadelik gaan terugsit waar julle dit gevind het 
want dit lyk soos ‘n ernstige waarskuwing hierdie ...” 
 
Die Begaafste Leser Kompetisie  
Verklaar hierdie skrif 
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Vasgevang 
 

 
 
09 – Die Indringer 
Deur Anton Pan  
 
Chloe hou die pistool reguit voor haar uit terwyl sy poedelnakend 
deur die kralegordyn van haar kamer sluip. Die koue krale streel oor 
haar rug en boude en dan langs haar sye af sodat sy in hoendervleis 
uitslaan en nog meer bewus word van haar naaktheid. 
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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 bydraes in enige genre is welkom. 
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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 wat terug in die tyd afspeel 
toe 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. 
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Iemand sal haar nou duidelik so nakend van buite kan sien sonder dat 
sy ooit sal weet, maar dit is nie nou die belangrikste nie. Sy moet die 
plek deeglik deursoek vir moontlike indringers wat iewers skuil. Sy 
het hulle tog duidelik gehoor.  
Selfs die plastieksakke lyk onaangeraak. Sy gaan toets die agterdeur. 
Dit is gesluit. Sy besef Robert het mos sleutels en hy sal kan kom en 
gaan daarmee soos hy wil alhoewel daardie kaalvoetstappe beslis nie 
pas by sy verminkte beweging nie. Sy gaan egter nie ‘n kans waag nie 
en grendel die deur nog deegliker deur die skuiwer in plek te skuif. 
Van nou af sal niemand eers hier selfs met ‘n sleutel van buite af kan 
inkom nie. 
 
Dan volg die tweede gastekamer, die badkamer en in die sitkamer 
voel sy aan die voordeur en dis ook deeglik gesluit. Sy doen dieselfde 
met hierdie skuiwer. So vêr is daar niks. Die agterdeur en voordeur is 
nou deeglik gesluit. Sy voel ‘n krieweling oor haar boude asof iemand 
dit bekyk en hul daaraan verlustig en kyk reguit terug in die groen en 
bruin oë van die man en vrou in die portret. Haar verbeelding is nou 
regtig op hol! 
 
Dan ruk sy soos sy skrik wanneer sy besef wat daardie geluid was van 
iets wat in die sitkamer geval het. Die foto van die kinders met die 
bebloede hande het geval en lê plat met die gesigkant ondertoe. Sy 
slaan weer hoendervleis uit as haar geheue haar herinner en sy hoor 
weer daardie ligte kaalvoetstappies van kinders op die houtvloer. Wat 
anders kon dit tog gewees het as kinders wat kaalvoet in die gang 
afgehardloop het en toe op met die trappe en dit toe iewers in die 
solder stil geword het! 
 
Skuil hulle daar in die solder? Haar hart klop vinniger en sy klim 
versigtig op met die trappe en hou weer die pistool gereed voor haar. 
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Die opening na die solder is donker en onheilspellend. Iemand sal 
haar duidelik sien aankom sonder dat sy hom kan sien. Sy is gereed en 
sal soos blits die sneller trek!  
 
Die koue kralegordyntjie terg weer haar lyf en hoendervleis staan sy 
en ril. Sy is slaggereed met haar vinger op die sneller indien iets haar 
nou sou bespring. Sy sug van verligting toe sy die kabeltjie trek en in 
die lig sien daar is geen siel in die solder nie.  
 
Daar is ‘n koel aandlugbriesie wat haar nou begroet en sy onthou dat 
die dakvensters nog die hele tyd wawyd oop is. Sy loop tot by die 
vêrste venster en steek haar kop uit. Sy kyk vir die onheilspellende, 
donker woud wat haar plekkie omring. Die hoë bloekoms lyk grotesk 
in die donker soos reuse zombies wat haar stilletjies dophou. Dis 
reguit af grond toe hier en enigiemand sal ‘n lang leer benodig 
voordat hulle hier by die solder van buite kan inkom. Sy behoort tog 
so iets te hoor. Sy loop terug en kyk by die duskantse venster uit en 
dit is dieselfde. Waarheen het die kaalvoetmensies verdwyn of raak sy 
van haar sinne beroof?  
 
Dis haar eerste aand en alreeds gebeur hier snaakse dinge. Is dit die 
soort goed wat die vorige mense hier verjaag het?  
 
Daar moet ‘n logiese antwoord wees en daar is seker net een. Dit moet 
net reuse rotte wees wat hier in die woud krioel. Hulle moes haar 
kruideniersware in die kombuis geruik het en in die donkerte kom 
ondersoek instel het, maar haar verdomde bed se gekraak het hulle 
betyds gewaarsku sodat hulle by die vensters kon uitvlug voordat sy 
hulle kon gewaar. Miskien is hulle groot genoeg sodat hulle 
bewegings soos dié van kaalvoetkindertjies klink. Sy glimlag 
selfvoldaan en glo haarself want dit is die enigste logiese verklaring. 
Die vorige inwoners is verjaag deur hul verbeelding en rotte! 
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“Lekker slaap ...” 
 
“Soet drome ...” 
 
...vervolg in uitgawe 10 
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hê soos julle kan sien. Kom verlos hom asseblief niks later as môre 
nie van die vloek van daardie skrif.” 
 
Billy glimlag vir Michael. "Dis regtig ‘n verassing dat u net vêrder in 
dieselfde straat kuier. Ons woon in Parkrylaan 24.” 
 
 Vyasa glimlag, "Ek het nie 'n woning nie en reis via die wêreld in die 
diens van Krishna. Dit was bestem vir julle om my hier te vind want 
ek besoek net hierdie Krishna tempel hierdie twee weke. Ek gaan die 
week op volgende week Durban toe van hier voordat ek oorvlieg 
Amerika toe van daar. Ek het geen besittings of woning nie en slaap 
oor by vriende of dienaars van Krishna orals waar ek gaan. Ons 
swami’s het alle materiële verbindinge verbreek en dien Krishna met 
al ons vermoëns.”  
 
***  
Kadin SMS Billy voordat sy haar bed lamp afskakel: "Boek = 
Towery?"  
 
Hy antwoord altyd so vinnig asof hy wag op haar teks. "Dink ook so"  
 
"Bly ek het 'n kopie gemaak van my eie."  
 
"Was 'n goeie idee ..."  
 
"Michael eienaardig ..."  
 
"Baie ..."  
 
"Wonder of hy skrif gaan verklaar?"  
 
“Weet nie ... glo nie ...?” 

5 
 

 
Sy loop terug na die vensters en trek al twee styf toe en wil hulle sluit 
maar sien daar is geen skuiwer of slot nie. Dan maar net styf toetrek 
want die skarnier hou hulle aan die bokant vas met die gevolg dat hul 
eie gewig hulle vastrek. Die wind sal hulle net vaster stoot van buite 
en rotte sal hulle beslis nie nou kan oopkry van buiteaf nie. Sy is 
tevrede. Dis goed genoeg. 
 
Chloe skakel die lig af en loop tevrede uit. Sy sit die foto van die 
kinders weer regop waar dit staan op die vertoonkas en voel weer eens 
‘n krieweling oor haar kaal boude asof iemand hulle bekyk en kyk 
weer terug in daardie groen oë van die vrou wat haar orals volg. Sy 
glimlag vir haar en steek vir haar tong uit voor sy terugloop en elke 
kas en kabinet gaan oopmaak en haarself verseker daar kruip nie ‘n 
kind weg nie. Dan is sy eers finaal tevrede en hang ‘n laken oor haar 
blindings.  
 
Sy besluit sy sal môre Finale rottegif kry in die dorp want die rotte sal 
heel waarskynlik iewers wel een of ander manier kry en by haar 
kruideniersware uitkom. Daardie gif is baie effektief op die plaas en 
behoort hier ook die ding te doen. 
 
Chloe gaan sit weer op haar bed en neem haar slimfoon. Sy bel weer 
vir Zoey maar die netwerk antwoord met dieselfde onpersoonlike 
boodskap. Zoey het nooit 7:00 gebel nie wat moet beteken hulle het 
nooit by die kosskool uitgekom nie en sy sou tog  ‘n alternatiewe foon 
in daardie dorp kon gebruik  indien hulle selfone foutief was. Die 
spanning brou diep in haar wanneer sy besef dat hulle heel 
waarskynlik óf gestrand is óf in ‘n ongeluk was en hulle moes oor die 
bergpas soontoe.  
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Dis reeds drie-uur die oggend. Die beste plan is om haar alarm vir 
vyfuur te stel en haarself te forseer om te probeer slaap. Sy sal dan 
gereedmaak en die pad vat sodra die son opkom rondom sesuur. Sy 
gaan hulle heel waarskynlik gestrand vind sonder ‘n sein vir 
selfoonontvangs langs die pad. Dis nou donker en as sy nou ry, mag 
sy hulle moontlik nie sien nie en net verbyry. Chloe maak haar 
kamerlig dood maar los die res van die ligte in die plek aan. Sy wil die 
goed sien as hulle haar weer wakker maak. Sy druk weer haar pistool 
se veiligheidsknip af en sit dit onder haar kussing en kruip weer net so 
in sonder ‘n draad klere in die bed en probeer haar gedagtes afskakel 
en rus voor haar soektog gaan begin. 
 
 
*** 
 
Chloe het seker net ‘n uur geslaap toe die wekker haar wreed wakker 
maak en sy halfdronk slinger tot in die badkamer. Sy trek die lig aan 
en gaan staan onder die stort. Sy voel weer eens ‘n krieweling oor 
haar agterlyf wanneer sy onthou van die blindings. Sy het nog nie 
gordyne nie en dit is nog redelik donker buite. Iemand sal haar selfs 
van ‘n afstand kan dophou van die hoë bome af terwyl sy stort en sy 
sal nooit weet nie. Dit voel asof ‘n skare op ‘n pawiljoen haar sit en 
dophou. Gelukkig is hierdie venster aan die agterkant van die plek. 
 
Sy stort al haastiger want dit voel asof iemand elke beweging van haar 
lyf gulsig indrink. Sy klim uit en droog haar af en kom nie vinnig 
genoeg in haar klere nie. Sy voel skielik verlig om weer geklee te 
wees en belowe haarself sy sal so gou moontlik gordyne koop sodat 
sy ordentlike privaatheid kan geniet. 
 
Chloe maak die voordeur wawyd oop en stap uit op die stoep. Sy kyk 
rond of sy nie miskien 'n rot raaksien nie, maar die plek is doodstil en 
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Kadin vind die hele situasie baie eienaardig. “Goed so, Michael, sê 
net waar moet ons dit kom haal môre.” 
 
Vyasa antwoord. “Ek en Michael kuier by die Chettys in nommer 12 
in Parkrylaan en as julle wil kan julle dit daar kom haal môremiddag 
rondom vyfuur.” 
 
Billy glimlag verras. “Baie dankie vir u hulp, Vyasa, ons sal julle dan 
môre vyfuur besoek. Ek woon toevallig net vêrder af in dieselfde 
straat ...”  
 
Die Swami loop saam met hulle na die uitgang van die tempel terwyl 
Michael nog daar sit verdiep in die boekie terwyl hy heen en weer 
blaai in ‘n wêreld van sy eie en snaakse geluide maak. 
 
Die swami verduidelik. “Ek weet julle vind Michael eienaardig, so ek 
moet verduidelik. Hy het by ons aangeland en deel geword van die 
ISCKON beweging hier in Port Elizabeth nadat hy soos ‘n boemelaar 
gelewe het. Hy was antisosiaal en het gereeld sy werk verloor want hy 
kom met niemand klaar nie. Hy het aaneen gerook en gedrink en altyd 
gestink van urine, sweet en wat ook al. Hy het in die park geslaap en 
kyk nou hoe skoon en beskaaf het hy geword in die diens van 
Krishna.  
 
“Michael is outisties en briljant in baie opsigte maar iets soos daardie 
onverklaarbare skrif kan hom heeltemal oorweldig sodat hy weer alles 
rondom hom vergeet en dit alles vir hom word. 
 
“Die Bhakti joga wat ons beoefen help hom fokus op Krishna en dit 
hou hom gesond. Daardie boekie is ‘n bedreiging wat sy aandag van 
Bhakti joga mag wegneem en dit sal ‘n baie slegte uitwerking op hom 
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“Julle loop al ‘n week daarmee rond en dit beteken die vloek is heel 
waarskynlik reeds in werking. Kan ek die derde bladsy sien wat u nie 
verstaan nie, Swami?” 
 
Vyasa Dharma kyk ‘n bekommerd aan. “Is jy seker, Michael, moenie 
toelaat dat hierdie skrif jou vordering hier by ons versteur nie, 
asseblief.” Die Swami gee hom die boekie maar lyk ‘n bietjie 
onwillig. 
 
Michael bestudeer die skrif en sy oë flikker snaaks. Sy kop begin ‘n 
bietjie skud en hy hakkel die woorde uit. “Dis ‘n k...kode hierdie ... 
hierdie is ‘n kode ...Dis verberg as Sanskrit. Ek sal...ek sal dit... ek sal 
dit moet oplos...daar is ‘n pa...’n patroon...ja, ek sien ‘n patroon...ek 
moet dit oplos...ek moet ...ek moet... ek moet...” 
 
Die Swami plaas sy hand bekommerd op Michael se arm. 
“Konsentreer eerder op die mantra, Michael, en los liewer hierdie 
boekie nou.” 
 
Michael bewe en klou paniekbevange vas aan die boekie. “Nee ek 
moet dit oplos, ek moet..., ek moet ...” 
 
Vyasa lyk nou baie bekommerd: “Die eerste bladsy is ‘n duidelike 
waarskuwing in Sanskrit dat dit dadelik teruggesit moet word waar dit 
gevind is anders mag ‘n gevaarlike duiwel hulle opsoek ...” 
 
Michael kyk smekend van Billy na Kadin. “Asseblief, gee my net ‘n 
kans tot môre en ek gaan dit oplos ... kom haal dit eers môre, asseblief 
...” Hy lyk snaaks en heeltemal verbouereerd terwyl hy vasklou aan 
die boekie asof sy lewe daarvan afhang. 
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die lug voel vars en skoon. Sy bespeur geen beweging nie. Selfs die 
onbeskofte wind van gister het aanbeweeg en die woud is doodstil.  
 
Nou verstaan sy waarom dit donkerder as gewoonlik is vir hierdie tyd 
van die oggend. Daar is 'n effense motreëntjie. Sy ruik die effek van 
die motreën op die woud; ‘n aromatiese samestelling van nat blare, 
gras, takkies, stokkies, kruipende insekte en goggas wat in die 
nattigheid rondkruip. Sy is mal oor die reuk van hierdie woud. Dit is 
spesiaal en nie dieselfde as op die plaas nie.  
 
Sy gaan versot raak oor die isolasie van hierdie plek; haar eie 
kluisenaarshuisie weg van die spanning van die plaas. Sy verwelkom 
die reuk van die woud deur haar oop voordeur as sy terugstap. Haar 
slimfoon lui skielik in die slaapkamer en sy los die voordeur net so 
oop en hardloop haastig want sy moet betyds daar kom. Hoop vlam in 
haar binneste op. Dit is miskien Zoey. Miskien het die Venture hulle 
net in die steek gelaat waar daar nie ‘n selfoonsein was nie en het 
hulle intussen hulp gekry. 
 
Sy gryp haar selfoon haastig en kyk voor sy antwoord, maar haar 
moed sak weer in haar skoene want dis Leo. Vervlaks, waar is Zoey! 
 
“Hallo Leo, wat bel jy my so vroeg ...?” 
 
“Chloe, jammer dat ek so vroeg bel, maar waar is jy? Ek bekommer 
my vrek, meisie!” 
 
“Leo, het Ronnie jou niks vertel nie?” 
 
“Waarvan praat jy? Wat gaan aan? Waar is jy nou? Waar het jy 
geslaap? Wat ...” 
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“Leo, ek het ingetrek in ‘n huis naby die stad. Jy en Ronnie beter julle 
nonsens uitsorteer of ek kom nie weer terug plaas toe nie. My 
teenwoordigheid is nie gesond vir julle nie en ek gaan nie die 
spanning tussen julle verder verhoog nie.” 
 
“Wat? Moenie jou staan en gek hou nie, dit is jou plaas! Waar die joos 
kruip jy nou weg, Chloe?” 
 
“Waar ek nie met julle kinderagtigheid opgeskeep sit nie, Leo.” 
 
“Gaan jy nou alleen daar woon?” 
 
“Zoey was veronderstel om gisteraand saam met my hier in te trek, 
Leo, maar ek bekommer my vrek. Sy het Lyle kosskool toe geneem 
met die Venture en sou sewe-uur bel van die kosskool af en dan weer 
wanneer sy dertig minute voor die stad is. Sy het nooit gebel nie en 
haar foon is dood en ek gaan hulle nou soek. Ek maak net gou klaar, 
dan ry ek.” 
 
“Weer eens moet ek vra wat gaan aan, Chloe? Ek wou nog vra toe jy 
my gister bel, toe sny jy my af. Hoekom het Zoey vir Lyle weggevat? 
Waar is Quinn?” 
 
“Julle voete in ‘n visblikke, al twee van julle. Ek het Ronnie 
uitdruklik aangesê om jou in te lig. Ek gaan jou bôkkerol vertel, jy sal 
hom moet vra wat aangaan.” 
 
“Sies Chloe, jy is nou regtig lelik met my? Wat het ek gedoen dat jy 
my so lelik behandel? Vertel my waar jy is, dan kom ek nou en dan 
gaan soek ons saam na jou ousus, my skat.” 
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nie. Soms sal dit lyk asof daar ‘n massiewe doek op sy kop is maar dit 
is sy hare wat op sy kop opgerol is. Hierdie mense is verwyder van 
Vishnu en is in diens van Shiva wat hulle towerkrag en mag in hierdie 
materiale dimensie gee. Hulle is in diens van hulself en dit stel hulle 
in staat om die aakligste, duiwelse bedrywighede te doen wat ek nie 
eers wil opnoem nie.” 
 
Kadin is nou nog nuuskieriger. “Watter duiwel is dit met lang hare en 
gevaarlike oë en wat gaan gebeur as ons in sy oë kyk?” 
 
“Ek vermoed hierdie waarskuwing is teen ‘n kragtige towenaar wat 
heel waarskynlik sy eie okkultiese groep het en hulle wil waarskynlik 
die onverklaarbare deel van die skrif, wat ek nie verstaan nie, in die 
hande kry.  
 
“Hierdie towenaars het dikwels bonatuurlike hipnotiese vermoëns en 
die waarskuwing op bladsy een is waarskynlik teen so towenaar en ek 
wil liewer nie vêrder oor hierdie dinge praat nie, want dis nie gesond 
nie. Ek het geen benul wat hulle agenda is nie, maar weet net dit klink 
baie onheilspellend. Ek wonder ook oor die waarskuwing dat die 
wêreld sal vergaan indien julle nie die boekie betyds terugsit waar 
julle dit gevind het nie en weet nie wat dit beteken nie. Hoe lank het 
julle dit nou al in julle besit?” 
 
Billy antwoord saaklik: “Ons het dit verlede Sondag in Settlaarspark 
gevind.” 
 
Die man wat regs van die Swami sit het heeltyd aandagtig geluister. 
Hy is Michael. Hy lyk  bekommerd. 
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Die Swami lees dit vir hulle, “Ek vertaal dit vir julle. ‘Sit my 
onmiddellik terug waar ek gevind is voor die wêreld vergaan en as die 
duiwel jou besoek moenie in sy oë kyk nie ...” 
 
‘n Koue rilling hardloop deur Kadin terwyl sy en Billy met groot oë 
na mekaar kyk. Sy kyk terug vir die Swami. “Wat in hemelsnaam 
beteken dit?” 
 
Vyasa skud sy kop verdwaas. “Ek weet nie, maar beveel sterk aan dat 
julle hierdie boekie dadelik gaan terugsit waar julle dit gevind het 
want dit lyk soos ‘n ernstige waarskuwing hierdie. Bladsy twee praat 
oor die towerkrag van die volgelinge van Shiva, die Vernietiger. Dan 
is dit die onverklaarbare Sanskrit op bladsy drie en die volgende drie 
bladsye praat oor die verval van die mense van Kali Yuga. Ek dink 
julle moet luister na die ernstige waarskuwing op die eerste bladsy en 
dit onmiddellik gaan terugsit waar julle dit gevind het voordat dit ‘n 
vloek oor julle bring. Gaan sit dit terug presies daar waar julle dit 
oorspronklik gevind het, asseblief, voordat hierdie woorde waar word 
vir julle.” 
 
Kadin is nie tevrede nie. “Wie is hierdie duiwel waarvan hier gepraat 
word en hoekom moet ons nie in sy oë kyk nie?” 
 
 “Sien julle my kaalkop. Ons beoefen Bhakti joga wat selflose diens 
aan Vishnu is. Ons sny al ons hare af want ons is altyd in kontak met 
Vishnu in die Geestelike Dimensie en ons verwerp hierdie materiële 
bestaan en wil geen besittings of magte of verbindinge in hierdie 
wêreld nastreef nie, maar lewe selfloos in diens van andere.  
 
“Belowe my, asseblief, dat indien daar ‘n snaakse man met baie lang 
hare en welige baard oor julle pad kom, julle nooit in sy oë sal kyk 
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“Leo, jy het baie werk en ek sal self regkom en jy hou my net op want 
ek gaan nou klaarmaak en my ry kry. Zoey is heel waarskynlik 
gestrand iewers sonder ’n sein.” 
 
“Chloe, wag asseblief! Moenie my afsny nie. Belowe my jy sal my 
bel sodra jy my nodig kry. Ek sal seker maak my foon is altyd naby 
my en dadelik kom. Belowe my asseblief, Chloe ...” 
 
“Goed so Leo, praat nou met Ronnie, laat hom jou vertel wat het 
gister gebeur tussen Zoey en Quinn. Baai Leo, ek gaan nou. Dit raak 
al lig en ek worry my oor ‘n mik ...” 
 
“Chloe ...” 
 
Sy knip weer sy draadjie net daar maar sy het skaars afgeskakel toe sy 
‘n harde slag in die sitkamer hoor en haar hart spring in haar keel. Dis 
‘n onbekende geluid. Sy het heeltemal vergeet die voordeur is nog 
oop. Die isolasie van die plek maak haar roekeloos. Sy gryp haar 
pistool en rig dit vloer toe gereed voor haar terwyl sy in die gang 
afloop. Sy wil dit nie rig nie, want netnou is dit Robert wat iets kom 
regmaak  en sy wil nie skrik vir sy verminkte gesig en hom per 
ongeluk skiet nie. 
 
Sy steek vas net voor die kralegordyntjie by die gangingang as sy ‘n 
man op ‘n antieke rusbank sien sit. Sy kom tot teenaan die krale en 
loer vir hom. Nou verstaan sy wat die geraas moes gewees het. Daar is 
‘n boks op die koffietafel voor hom. Dit lyk asof daar boeke binne-in 
is. Hy het natuurlik dit daar laat neerval en nou sit hy daar met toe-oë. 
Sy druk die pistool agter in haar breë denimgordel en hou haar hand 
daaroor met haar wysvinger reguit gereed en veilig langs die sneller 
om indien nodig, soos ‘n Amerikaanse outlaw blitsig te trek en te skiet 
soos Tony haar laat inoefen het. 
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Dan beweeg sy so stilletjies moontlik deur die krale en gaan staan op 
‘n veilige afstand agter die koffietafeltjie regoor hom. Die 
kralegordyn het soos gewoonlik ‘n effense geluid gemaak maar hy sit 
nog bewegingloos toe-oë . Slaap die man sowaar? Hy lyk redelik jonk 
en nogal aantreklik. Wie is hierdie indringer wat sommerso inloop en 
homself tuismaak in haar plek? 
 
...vervolg in uitgawe 10 
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Vyasa vra nuuskierig: "Watter raaisel het julle hiernatoe gebring?"  
 
Billy antwoord: "Ons is op soek na iemand wat Sanskrit magtig is en 
ons sal vertel wat is in hierdie boekie geskryf." Billy haal die boekie 
uit sy broeksak en plaas dit voor die Swami.  
 
Vyasa spoel sy hande af en droog dit af voordat hy die boekie vat en 
oopmaak en Billy en Kadin kyk in afwagting. Die Swami is duidelik 
uit die veld geslaan. Hy blaai deur die boekie en bestudeer elke 
blaadjie en dit lyk asof dit hom oneindig fassineer. 
 
Kadin brand van nuuskierigheid: “Wat is dit, Vyasa, is dit 
verstaanbaar?” 
 
“Waar het julle hierdie snaakse geskrif gekry? Dit lyk asof dit met ‘n 
potlood geskryf is. Julle moet dit dadelik gaan terugsit waar julle dit 
gevind het want ek het ‘n baie slegte gevoel oor hierdie skrif. Vertel 
my alles, waar het julle dit gevind?” 
 
Billy frons. “Wat staan in die skrif; hoekom moet ons dit gaan terugsit 
waar ons dit gevind het?” 
 
“Ek verstaan die meeste bladsye maar bladsy drie maak glad nie sin 
nie. Die eerste bladsy is baie snaaks en maak my baie onrustig. Bladsy 
drie lyk soos Sanskrit simbole maar dit is óf nie Sanskrit nie óf dit is 
‘n baie ou vorm van ‘n snaakse onbekende Sanskrit dialek wat lankal 
nie meer bestaan nie. Dis al slotsom waarby ek uitkom. Dis baie 
eienaardig.” 
 
Kadin brand van nuuskierigheid. “Wat staan in die eerste bladsy en 
hoekom maak dit u onrustig?” 
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die kwaad oorwin. Krishna, die laaste inkarnasie van Vishnu, 
verduidelik aan die verbouereerde Arjuna die basiese beginsels van 
die skepping en gee hom so moed sodat hy sy verpligtinge as 
aanvoerder van die goeie magte suksesvol kan nakom." 
 
Kadin en Billy hang gretig aan sy lippe en wil niks mis nie en terwyl 
hy hul filosofie verduidelik luister hulle aandagtig. Hulle hoor vir die 
eerste keer Sanskrit soos hy dit uit die Bhagavad-Gita voorlees. Kadin 
is baie hoopvol en opgewonde dat die Swami hulle boekie sal 
verklaar. 
  
Die Swami is beïndruk met hulle intense fokus op  elke woord van 
hom. Later dans en sing hulle saam sonder om die woorde te verstaan 
maar volg die Swami entoesiasties so goed moontlik. Toe alles verby 
is in die tempel, word hulle vriendelik genooi vir Prasad. Prasad is glo 
'n seën, want dit is rein etes wat deur die aanbidders voorberei, geoffer 
en geseën is deur Krishna.  
 
Kadin is baie opgewonde toe hulle teenoor die Swami die Prasad 
geniet. Hulle sit tussen die gelowiges op een langwerpige 
piekniekbankie-tafel in die buitehof onder ‘n afdak. Dis baie smaaklik 
en heerlik. Dis glo tradisie en hulle moet slegs met die regterhand eet 
met water byderhand waarmee die hand gewas word. 
 
Kadin glimlag vir die Swami. "Wat is u naam nou weer, Swami? Julle 
name is so moeilik." 
 
“Vyasa Dharma.” 
 
Sy wil nie langer wag nie: "Ek en Billy het 'n vreemde ervaring 
verlede Sondag beleef en nou is ons vriende en probeer saam 'n raaisel 
oplos. Dit is hierdie raaisel wat ons hier na julle gebring het." 

11 
 

 
Die Skrif van Onheil 
Deur Anton Pan 
 

 
 
08 – Die Waarskuwing 
 
Die hemel is net so skoon en blou soos verlede Sondag toe hulle 
avontuur in die park begin het terwyl hulle die tempelkompleks 
binnestap. Hulle word begroet deur 'n magiese aanloklike ritme 
vergesel deur vreemde sang. Kadin luister aandagtig maar sy slaag nie 
daarin om die instrumente wat die ritme hou, uit te ken nie behalwe 
dat die instrument wat die melodie aangee, klink soos een of ander 
vreemde klawerinstrument. Sing hulle in Sanskrit? Nuuskierigheid 
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jaag hulle aan terwyl hulle opgewonde vir mekaar glimlag want 
hierdie gaan 'n interessante ervaring wees. 
 
Hulle stop voor skoene by die ingang tot die Krishna tempel en skop 
hulle eie uit en loop in. Die mense glimlag gelukkig terwyl hulle dans 
in 'n treintjie al in die rondte. Nou sien sy hoe handhaaf hulle die 
magiese ritme. Daar is drie mans met miniatuur simbale wat saam die 
snaakse ritme handhaaf. Hulle word goed aangevul deur drie jong 
meisies wat driehoekies met staalstafies slaan. Kadin ruik die 
lieflikste aroma wat die tempel vul met die reuk van rose en heuning 
en sy vind die oorsprong in wierook wat brand. 
 
Daar sit ‘n middeljarige dame met ‘n rooi kol op haar voorkop net bo 
haar neus en sy gee die leiding met ‘n eennootmelodie met haar 
regterhand op ‘n snaakse klein orreltjie voor haar terwyl haar 
linkerhand van tyd tot tyd ‘n pedaal aan die sykant van die orrel druk 
wat konstante lug aan die orreltjie voorsien. Daar sit ‘n bleskop man 
in ‘n ligte pienk kleed langs haar en hy sing die verse in die vreemde 
taal en die dansende mense herhaal wat hy voorsing.  
 
Dan skielik eindig die sang en neem almal ‘n plekkie in op die mat 
voor die man. Die standbeeld agter die leier lyk soos die een in die 
binnehof van 'n blou man. Kadin bewonder die pragtige skilderye teen 
die mure. Daar is 'n skildery van wat lyk soos 'n pragtige, ligte, 
blouerige seuntjie met ‘n fluitjie in sy hande. Hy is so mooi dat hy 
maklik verwar sal word met ‘n meisie. Sy wonder of dit dalk dieselfde 
god in sy jonger dae is as die een wat in die standbeelde uitgebeeld 
is. Dis seker Krishna, dink sy, want hierdie is tog die Krishna tempel. 
Die vroue is geklee in kleurvolle, dun drapeersels en die manne in 
dieselfde soort kleed as die leier maar hulle sin is wit. 
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Die leier glimlag vir die onverwagte besoekers. "Welkom, wil julle by 
ons aansluit ...?" 
 
Kadin glimlag gretig: "Ons wil baie graag as ons mag ..."  
 
Die man glimlag gelukkig. "Ons is so dankbaar dat Krishna ons 
vandag seën met julle teenwoordigheid, neem asseblief 'n sitplek." 
 
Kadin en Billy gaan sit op die naaste opening langs die aanbidders en 
sukkel ongemaklik om die regte posisie te vind want die vloer voel 
hard. Sy loer vir die res en wonder hoe hulle so gemaklik kruisbene sit 
op die harde vloer.  
 
Die leier buig vorentoe en maak 'n boek voor hom oop. "Wat is julle 
name?” 
 
Kadin antwoord: “Kadin en Billy.” 
 
“Welkom Kadin en Billy, ek is Swami Vyasa Dharma. Vandag gaan 
ek lees uit die Bhagavad-Gita. Ek gaan eers die oorspronklike Sanskrit 
lees en dan die Engelse vertaling en daarna sal ek dit verduidelik. Die 
Gita is ‘n uittreksel uit die Mahabharata, ‘n geskiedkundige geskrif. 
Dit is die gesprek tussen Krishna en Arjuna voor die geveg tussen die 
goeie en slegte magte wat die aarde oorheers het ongeveer 5000 jaar 
gelede met die begin van Kali Yuga, die ystertydperk. Die Ysterera is 
die era toe die mensdom heeltemal verval en al hoe vêrder geestelik 
armer word sodat die beskawing daaronder ly en sistematies 
agteruitgaan. Hierdie gesprek word vandag as die basiese beginsels 
van die verskillende Hindu gelowe gebruik. Krishna oriënteer die 
paniekbevange Arjuna voor die geveg waarin Arjuna teen sy 
familielede en boesemvriende wat die bose magte verteenwoordig, 
moet baklei tot die dood. Hulle gaan tot die dood toe veg sodat goed 


