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Vasgevang – 35 Verwarrende nuus 

 
Chloe frons, “Nee Hunter nog nie weer nie, maar wat is aan 

die gang?” 
 
“Jammer, ek moet nou aflui ek sal julle bel vanaf my 

goedkoop foon, cheers vir eers.” 
 
Die oproep is dood en hulle frons verdwaas vir mekaar. 
 
 

Die Skrif van Onheil – 35 Die kode in die skrif 
‘n Boodskap van Anton Pan: Kan jy die kode betyds ontsyfer 
net soos Michael? Ek sal almal vertel hoe slim jy is, maar jou 
tyd is min. Stuur betyds vir Anton.pansegrouw@gmail.com 
 

 
 

Hart sonder remme - 13 

“Verloof!” Anton swaai sy been van die leuning af en sit 
vorentoe in die stoel. “Ek is nie nou in die bui vir jou speletjies nie, 
Wouter.  Jy het Sonnika probeer afsit deur voor te gee ek is die pa 
van vyf kinders en nou is sy skielik verloof.” 
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“Jammer, ek kan nie nou kuier nie, ek is besig.” Wat 
kom soek hy weer by haar? Sy het gedink noudat hy weet sy 
wil nie `n man en kinders hê nie, sal hy haar uitlos. Hy kom 
krap haar nou net weer om. Die dinamiek wat hy uitstraal, 
maak dit vir haar onmoontlik om te ontspan. 
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“Jan?” Sy gee `n gedwonge laggie. “Hy oordryf.” Sy 
onderdruk die drang om op te spring en te maak dat sy 
wegkom. “Is dit nie vir jou ongemaklik in die woonwa nie?” 
reduseer sy Bienkie se gedagtes veiligheidshalwe in `n 
afdraaipaadjie af. 

“Nie te erg nie. Ek is bly ek is hier, ek kon nie langer die 
neerdrukkende atmosfeer tuis hanteer nie. My pa dink ek is te 
jonk en onverantwoordelik om `n kind groot te maak. Anton is 
tenminste saam met my opgewonde oor die baba. Ek wens jy 
kon sy gesig sien toe hy die baba onder sy hand voel skop het.” 

Sonnika verstyf. Sy kan haar die verwondering op sy 
gesig voorstel. So anders as die skok en woede in sy oë toe sy 
hom op strand ontnugter het. Maar al knyp sy haar oë styf toe, 
is dit sy groot hand op Bienkie se maag wat sy voor haar sien. 

“Wat makeer, Sonnika? Jy is spierwit.” 

“Verskoon my, ek het hoofpyn.” Dis nie `n leuen nie. Sy 
het `n kloppende hoofpyn en stoom van ergernis toe sy by die 
tent kom. Sy moenie vir Anton jammer kry nie. Hy is vermetel. 
Hy het haar kaal maag gesoen en met dieselfde hand waarmee 
hy hare in die kerk vasgehou het, het hy aan Bienkie se maag 
gevat. 

Nee, al is hy die laaste man op aarde wil sy hom nie hê 
nie. Hy is te wild, en roekeloos. Sy sal hom nooit kan tem nie. 

 

Twee dae later kyk Sonnika gesteurd op toe Anton om die oop 
woonwadeur loer. “Middag, Sonnika.” 
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Vasgevang 
 
Oorlewing tussen raaisels 
 

 
 
Verwarrende nuus 
 

Daar is ‘n verband reg rondom Zoey se kop gedraai en haar 
gesig is oraloor pers. Sy het ‘n drup aan die arm en ‘n ding aan 
die vinger wat gekoppel is aan ‘n masjien wat haar hartklop 
aantoon en uitsein. Die bed is hoër gelig by die voetenent en 
dit klink asof iets onder die beddegoed iets met haar been doen 
want dit beweeg en dit maak elke nou en dan ’n snaakse 
geluid. 

Zoey lyk verras toe sy Chloe by haar bed sien. Sy lig haar vry 
hand bewerig en Chloe neem dit vinnig in hare, buk vooroor en 
gee haar ‘n versigtige piksoentjie op haar pers wang. 

Zoey kyk in Chloe se oë terwyl die trane vrylik vloei en haar 
onderlip bewe terwyl sy baie stadig praat: “Chloe, ek kan niks 
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onthou nie. Ek onthou net ons sou Lyle na middagete koshuis 
toe neem. Die res is heeltemal duister, maak nie saak hoe ek 
probeer onthou nie. Ek voel so verdomp swak. Ek sukkel selfs 
om my arms op te lig en praat moeilik. My verdomde heup en 
rug pyn aaneen en kyk daardie kontrepsie onder die lakens 
beweeg my linkerbeen aaneen. Hulle moet my met alles help. 
Ek kan niks vir myself doen nie en dit is verskriklik 
frustrerend.” 

Chloe gaan sit styf teen haar bed terwyl sy haar hand vashou. 
Sy sukkel om die trane in toom te hou. Dit voel asof ‘n damwal 
binne haar dreig om te breek. Sy is ‘n warboel van emosies 
maar die oorheersende emosies, dankbaarheid en gelukkigheid, 
is in kompetisie met mekaar. Tóg is daar ook ‘n diep hartseer 
en pyn wat oor haar hart klem omdat haar ouer sussie so baie 
moet trotseer en die eina beeldjie hier voor haar versterk die 
hartseer te veel op die oomblik. 

Chloe gee Zoey se hand ‘n effense drukkie. “Ek is nou so 
gelukkig want ek het my vrek bekommer of jy gaan herstel en 
terugkom na ons toe, Zoey. Ons het nie geweet of al jou 
goeters uiteindelik nog reg gaan werk nie. Hulle het my vandag 
verseker dat jy heeltemal behoort te herstel en dit is die 
belangrikste!” 

Zoey glimlag effens vir ‘n breukdeel van ‘n sekonde, maar 
dan frons sy. “Chloe, wanneer kan ek vir Lyle en Quinn sien? 
Ek verstaan Lyle het nie erg seergekry nie en is in die kosskool 
op die oomblik maar hoekom kry niemand vir Quinn in die 
hande nie? Waar is my man? Niemand kan my sê waar hy is 
nie? Hulle sê net vir my hy was nie saam in die motor nie. Ek 
het bestuur en ons is op die een of ander manier oor die krans. 
Wat gaan aan, Chloe?” 
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hom wag en gaan hy ooit weer terug kom? As sy net weet of 
hy nog leef. 

Toe sy terug loop ruik sy braaivleis. Mans kuier gesellig 
om die vuur met `n blikkie bier in die hand. Rook spiraal in die 
lug. Wanneer laas het sy saam met vriende vleis gebraai? Het 
sy saam met `n man gaan fliek? Gedans en pret gehad? En 
noudat sy `n opwindende man ontmoet het, is dit `n man met `n 
obsessie oor kinders. `n Man met wie `n meisie nie net vriende 
kan wees nie. 

Sy huiwer toe sy Bienkie voor die tent sien sit. Sy kry 
haar jammer, die meisie lyk so eensaam. Bienkie wys na die 
kampstoel langs haar toe Sonnika na haar loop. “Kom sit, ek is 
bly jy kom kuier. Wat het gister tussen jou en Anton op die 
strand gebeur? Hy het so skielik besluit om terug te gaan plaas 
toe?” 

“Miskien het hulle hom nodig op die plaas.” Dit was `n 
fout om met Bienkie te kom gesels. `n Groot fout. “Hoekom 
dink jy daar het iets tussen my en Anton gebeur?” 

“Anton het hier verby gestorm asof iets hom jaag. Hy 
wou nie vir my sê wat fout is nie. Hy het net gesê hy gaan 
plaas toe. `n Rukkie gelede sien hom toe in die kar klim en 
wegry.” 

“Maar wat laat jou dink ek het hom ontstel?” 

“Die knaap wat altyd koekies by jou bedel, het gesê hy 
het jou en Anton op die strand gesien. Julle het baklei toe soen 
julle en toe baklei julle weer en toe storm Anton hom amper 
onderstebo so haastig was hy om weg te kom.” 
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Sonnika gooi graankos in `n bakkie, skep jogurt oor en gaan sit 
voor die tent en eet. Soos elke oggend agtuur hoor sy die 
klikke klak van Plillip se kruiwa wat padlangs aankom. 
“More,” groet hy met `n breë glimlag, die hoedjie windskeef 
op sy kop. 

Sy glimlag. “More Phillip, die tuine lyk mooi, veral by 
die ingang en by die swembad. As jy iets plant gee ek vinnig 
pad, anders rank ek toe.” Hy is onder in die straat toe hoor sy 
hom steeds lag. Sy staan op om die leë bakkie te gaan was. Toe 
druk sy `n pet op haar kop en buk om die veters van haar 
tekkies vas te knoop. Vandag dryf iets haar om verby die 
speelpark te draf. Gewoonlik vermy sy die plek. Van ver af 
hoor sy die kinders uitgelate skree. Voor haar stoot `n ma haar 
baba in die stootwaentjie. By die swembadjie buk `n pa met `n 
baba in sy arms wat met sy voetjies skop en kraai van plesier. 
`n Man en vrou loop ingehaak met hul kinders aan die hand. 
Groter kinders baljaar by die swaaie. 

 Almal lyk gelukkig, lag en speel met hul kinders en sy 
is alleen in haar eie afgesonder wêreld. Wat het geword van die 
meisie wat oorgeborrel het van lewensvreugde? Vir wie geen 
uitdaging te groot was nie? Met `n sagte kreun sak sy op die 
gras neer. Anton sal nooit verstaan nie. Hy weet nie hoe sy 
smag na `n baba nie. Sy het so baie liefde om te gee. Sy wil nie 
langer alleen op die kantlyn staan en toekyk hoe ander die 
wedloop hardloop nie. Maar sy het niemand om saam met haar 
weg te spring nie. Haar tweelingsuster, haar ander helfte is 
skielik uit haar lewe geruk. Beyers is weg en haar ouers is 
oorsee. Sy voel afgelaai en iewers langs die pad vergeet. Net sy 
alleen weet hoe smag sy na koestering. Hoe sy haar dierbares 
mis. Sy bekommer haar oor Beyers. Hoe lank moet sy nog vir 
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Chloe skrik. Sy moet nou flink dink, want hulle het besluit 
hulle moet alle negatiewe dinge van Zoey weerhou totdat sy 
sterker is. Hulle wil nie dat enigiets haar wilskrag negatief 
beïnvloed nie, want dit gaan die dryfveer tot haar herstel wees. 
Hulle moet haar die geleentheid gee dat sy self eers dinge 
begin onthou en aan mekaar sit en sy onthou baie min van haar 
en Quinn se situasie. Om die waarheid te sê, die manier waarop 
sy vra na haar man, lyk asof haar herinneringe van hom nog 
positief is en Chloe wil dit so hou. Sy sal nou die wit leuentjies 
versigtig aanmekaar moet flans. 

“Quinn moes haastig iets belangriks gaan uitsorteer, Zoey, en 
het gevra of julle die Toyota Venture kan gebruik sodat jy 
solank vir Lyle kosskool toe kon neem.” 

“Wat was so belangrik en waar is hy nou?” 

“Dit sou Quinn ‘n paar weke neem om dinge uit te rafel en 
ons het afgespreek dat jy ‘n rukkie by my sou intrek. Ek bly op 
die oomblik alleen op ‘n kleinhoewe buite die dorp en jy sou 
by my intrek wanneer jy terugkeer van die kosskool af. Toe 
gebeur die ongeluk.” 

Zoey frons en skud haar kop stadig. “Ek wens ek kan net iets 
onthou! Dis so frustrerend! Hoekom kry niemand vir Quinn in 
die hande nie? Weet hy nie van die ongeluk nie?” 

“Ek vermoed hy is op een van daardie lang safari’s van hom. 
Julle het ons vertel hy gaan soms op ‘n lang 4x4-safari in die 
wildernis waar daar geen sein is nie.” 

Zoey knik. “Ja, ek begin onthou van die safari’s. Jy is reg. 
Miskien moes hy haastig op een van daardie safari’s gaan. Hy 
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het dikwels goeie geleenthede en kontakte opgebou met 
stinkryk besigheidsmanne daar. Ek begin nou onthou. Hy het 
iemand gesoek wat gewillig was om hom nog geld voor te 
skiet.” 

“Ek is seker hy sal, sodra hy uit die wildernis is en weer sein 
kry, al die boodskappe op sy slimfoon kry en hom dadelik 
hierheen haas.” 

“Chloe, ek wil so graag vir Lyle sien, maar gee my eers die 
geleentheid om ‘n bietjie sterker te word. Kyk hoe bewe my 
hande! Ek wil nie hê dat hy my só sien nie?” 

“Ons kyk hoe voel jy teen die einde van die week, Zoey. 
Sodra jy reg is, gaan haal ek hom sodat hy kan kom kuier oor 
‘n naweek. Ons mag nie slimfone gebruik hier by die masjiene 
nie, anders het ek sommer dat jy hom nou bel. Mag ek hom 
solank bel vanaand en die goeie nuus gee dat jy uit die koma 
gekom het?” 

“Dit is jammer. Ja bel hom asseblief. Wat het gebeur dat ons 
oor die krans is, Chloe? Het die remme onklaar geraak? Ek kan 
niks onthou nie. Waar is ons oor en wie het ons gekry?” 

“Ja, ek dink die remme het onklaar geraak en toe jy niks laat 
weet of terugkeer nie, het ek julle gaan soek en gevind.” 

“Waar is ons oor? Seker nie daar heel bo nie, niemand sal dit 
oorleef nie.” 

“Daar heel bo. Julle het gelukkig in bome ingeval en daar 
teen die krans gehang. Toe ek oor die krans skree het my 
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tokkel. Jig, so `n gekerm oor verlore liefde, maak my siek,” 
spot hy en teug aan sy bier. “As ek jou kan raad gee, ou vriend, 
vergeet van die witkop en gaan terug plaas toe. Sy is soos `n 
ongeneeslike virus, `n man kry haar nie weer uit jou gestel nie. 
Die swartkop meisie wat saam met my muurbal speel, is salf 
vir my geknakte ego.” 

“Beweer jy dat Sonnika mans doelbewus uitlok?” 

“Hokaai, ou. Waar val jy uit? Sy is juis `n uitdaging vir 
`n man, omdat sy so verbrands afsydig is. `n Man vergeet sy is 
`n verloofde meisie en...” 

“Verloof!” Anton swaai sy been van die leuning af en sit 
vorentoe in die stoel. “Ek is nie nou in die bui vir jou speletjies 
nie, Wouter.  Jy het Sonnika probeer afsit deur voor te gee ek 
is die pa van vyf kinders en nou is sy skielik verloof.” 

“Jammer ou, ek het gedink jy weet. Sy en dokter Beyers 
Human raak verloof as hy terug kom. Hy is `n gevrekte ou. Ek 
weet nie wat sy storie is nie. Hy was nog nie een keer hier 
vandat sy hier bly nie.” 

 Anton frommel die leë bierblikkie inmekaar,  skiet dit in 
die snippermandjie en rank regop. Hy loop na Wouter, druk 
met sy hande op die lessenaar en praat sag en afgemete. “As ek 
uitvind jy`t my vir die gek gehou...”  

“Gaan praat met Sonnika, sy het baie om te verduidelik.” 
Wouter gee hom `n broederlike hou teen sy skouer. 
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Hart sonder remme - 13 

 Deur Mattie Pansegrouw 

“Hei, wat soek jy so laat hier? Ek dog jy`s lankal in die 
kooi.” Wouter sit agteroor in die stoel. “Vlug jy vir die Mafia? 
Sit man en vertel my wat ry jou.” 

“Wat kan jy my van Sonnika vertel? Hoekom bly sy hier 
in die woonwapark?” 

“H`m, nes ek gedink het, net `n vroumens kan `n man so 
op hol jaag,” grinnik Wouter. “Sonnika se ouers het besluit om 
te emigreer en sy het nie kans gesien om alleen in hul 
dubbelverdiepinghuis in Oos-Londen te bly nie. Sy het die plek 
verhuur en met twee sterk manne hier aangekom. Hulle het 
gehelp tent opslaan en het dieselfde dag weer in die pad geval. 
“Kry nou jou sit, ek bestel vir ons bier.” 

Anton kies `n sagte gemakstoel, gaan sit, lig sy 
regterbeen oor die stoelleuning en stut sy knie teen die 
boekrak. Hy praat nie terwyl Wouter sy lessenaar opruim nie. 
`n Kelnerin kom in met hulle bier. Anton bedank haar, ignoreer 
die glas, knak die blikkie oop en neem `n sluk. 

Wouter leun agteroor op sy stoel toe sy die deur agter 
haar toetrek. “Sonnika is `n meisie wat die kuns verstaan om `n 
man baie beleefd op `n syspoor uit te rangeer. Met haar is dit 
seker maar die ou storie. `n Mansmens maak droog en die 
meisie vlug na `n stil plek waar sy haar wonde kan lek. Dis `n 
geslaagde resep vir skrywers en vir almal wat `n kitaar kan 
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eggo’s teen die oorkantste kranse gedra en Lyle het terug 
geskree. Dit is ‘n wonderwerk dat julle dit oorleef het, Zoey.” 

Zoey rek haar oë. “Genade! Dit moes ‘n verskriklike ervaring 
vir my seun gewees het. Was hy die heeltyd gestrand daar teen 
die krans met my bewusteloos daar by hom?” 

Chloe glimlag gelukkig. “Ja, en ons Ystermannetjie het baie 
mooi na jou gekyk en ek is seker wanneer hy kom kuier, sal hy 
baie hê om jou te vertel.” 

Die trane loop weer vrylik oor Zoey se pers wange en Chloe 
gee haar hand ‘n drukkie. “Toemaar, die ergste is nou verby en 
hierdie ervarings gaan net maak dat ons almal mekaar méér 
waardeer en respekteer, my skat.”  

 

* * * 

 

Isaac volg Chloe vanaf die hospitaal in sy BMW. Chloe het 
hulle aandete reeds voorberei voor sy die hospitaal besoek het 
en hoef dit net in die mikrogolfoond te verhit. Dit gaan van nou 
af die roetine wees totdat Zoey eers oor ‘n hele paar weke 
oorgeplaas word na die hospitaal waar die terapeute haar heup 
sterk genoeg gaan kry om finaal ontslaan te word. Selfs dan sal 
sy elke week moet ingaan vir oefensessies totdat sy haarself 
kan help met Chloe wat sal bystaan. 

Chloe het Lyle gebel en die goeie nuus meegedeel en moes 
wag terwyl hy soos ‘n maervark aan die ander kant geskree en 
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seker gedans het van blydskap voor sy belowe het sy gaan hom 
kom haal vir ‘n naweek sodra Zoey gereed is.  

Hulle is nog besig om te eet toe Chloe se slimfoon lui. Dit 
wys nie wie bel nie. 

“Goeienaand, Chloe Eastwood hier.” 

“Hallo Chloe, dit is Hunter.” 

Chloe sit die slimfoon dadelik op luidspreker in die middel 
van die tafel. “Hallo Hunter, ons is weer aan tafel. Ek sit die 
foon tussen ons neer dan praat ons oor my luidspreker!” 

“Hallo Isaac!” 

Isaac kyk op vanwaar hy sit en eet en glimlag. “Hunter, dit is 
goed om van jou te hoor. Het jy nuus vir ons?” 

“Ek het baie interessante dinge uitgevind, maar sê my eers 
hoe gaan dinge daar? Hoe gaan dit met Zoey?” 

Chloe klink soos ‘n dogtertjie wat ‘n reuse sak lekkergoed 
opgetel het. “Zoey gaan honderd persent herstel, Hunter. Sy 
praat nou normaal. Ek moet haar net baie wit leuentjies voer 
om haar te spaar van Quinn se twak ensovoort tot sy eers 
sterker is.” 

“Dis fantastiese nuus! Ek verstaan sy het ‘n heup gebreek, so 
die herstel gaan seker lank en eina wees?” 

Isaac skud sy kop bevestigend terwyl hy antwoord. “Ja, 
Hunter, maar sy is gelukkig want Chloe gaan haar help en ek 
sal ook soms by wees.” 
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Hy kyk na Michael. “Ons het gehoop jou swami sal ons raad 
kan gee oor hoe om ontslae te raak van die gogga in haar 
koppie.” 

Kadin lag weer. “Jammer Pa, maar julle is komieklik 
vandag.” 

Michael glimlag. “Ek het die swami se slimfoonnommer en 
sal dit vir u gee, Mevrou, dan kan jy hom bel vanaand. Gee 
hom net eers die geleentheid om in te trek by sy nuwe 
oorblyplek daar in Durban.” 

Rene is aangenaam verras. “Dankie Michael, dit is vriendelik 
van jou.” 

Kadin stamp haar voet ongeduldig hard op die sitkamervloer. 
“Verdomp! Gaan haal asseblief nou daardie blikskottelse kode! 
Ek kan nie meer wag nie!” 

 
 
Vervolg volgende week uitgawe 36 
 

 
 

 

 

 

 

 



 16 

het vanoggend vertrek na Durban, maar daar is ‘n groot 
geraamde portret van hom in die sitkamer.” 

Rene en Jack lyk beide die meeste teleurgesteld toe hulle die 
nuus hoor en Jack bevestig dit. “Ag nee, ons het sy hulp nodig. 
Dit is een van die redes hoekom ons hier is.” 

Michael lei hulle tot in die sitkamer. “Waarmee moes hy 
help?” 

Rene verduidelik: “Ons kom nou net van die sielkundige af. 
Daar het iets snaaks gebeur en sy kon nie die kinders verlos 
van die houvas van die towenaar nie en het ons weggejaag soos 
honde en wou ons nooit weer sien nie. As jy my vra, het 
daardie vrou nou self ‘n kopdokter nodig. Ek dink nie sy gaan 
ooit weer dieselfde wees nie.” 

Kadin lag hard en Billy het ook ‘n grynslag op sy gesig. Rene 
berispe haar. “Sies, my kind! Moenie lag nie. Daardie vrou het 
‘n vreeslike ervaring deurgemaak!” 

“Jammer, Ma. Dit is net die manier waarop ma dit oorvertel 
wat so snaaks is. Ek verlustig my nie aan die tannie se lyding 
nie, arme ding. Al haar varkies het net daar by die venster 
uitgevlieg en nou weet sy nie meer wat is wat nie.” 

Jack vererg hom vir haar woorde. “Kadin! Ek ken jou nie so 
nie! Jy is gewoonlik so vol empatie vir andere. Jy klink nou 
heeltemal gevoelloos net soos daardie monster wat in jou kop 
geklim het.”  
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“Fantasties! Luister, van die os op die jas, ek moet julle gou 
eers oor iets belangriks inlig. Moenie enige boodskappe na my 
slimfoon toe stuur nie. Ons sal ook nie oor daardie foon privaat 
kan gesels nie, want ek het ontdek ek word dopgehou en 
afgeluister. My slimfoon en Yvonne se landlyn is nie veilig 
nie. Dis hoekom jy nie hierdie nommer ken nie, Chloe. Ek 
moes ‘n goedkoop foon koop en ‘n vriendin van Yvonne het 
my haar Pay as you Go SIM geleen sodat ek julle privaat kan 
bel sonder dat hulle inluister.” 

Chloe rek haar oë. “Genugtig, Hunter, wat is aan die gang? 
Hoekom moes jy iemand anders se SIM leen?” 

“Die mense is baie gevorderd en het kontakte selfs by die 
telekommunikasienetwerk en sodra ek ‘n SIM registreer, sal 
hulle daardie SIM gebruik om my bewegings te monitor, my af 
te luister en my kontakte na te gaan. Ek gebruik my eie SIM op 
die oomblik om hulle op ‘n dwaalspoor te lei wat my 
bewegings betref. Hulle dink hulle volg my bewegings. 
Intussen is dit Yvonne of haar vriendin wat heen en weer 
beweeg met my slimfoon.” 

Chloe skud haar kop. “Dis ongelooflik, Hunter. Kyk mooi na 
jouself.” 

“Ek het my hande vol. Daar is ’n spioen in die polisiemag 
geplaas wat my soos ‘n stertjie volg en alles probeer uitvis wat 
ek doen en ek moet hom elke keer op ‘n subtiele manier eers 
afskud voor ek my sensitiewe navorsingswerk kan doen, maar 
ek bly hulle tot dusvêr een voor en het baie interessante dinge 
uitgevis. Ek is warm op hulle spoor.” 

Chloe is nou baie nuuskierig. “Op wie se spoor?” 
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Hunter klink skielik baie haastig en praat vinnig. “Chloe, ek 
het nie baie tyd nie. Luister mooi, dit was definitief nie 
selfdood nie. Quinn is vermoor deur dieselfde mense wat Zoey 
en Lyle oor die krans gestoot het. Moenie enigiemand vertel 
nie. Hou dit net tussen ons. Die res moet nog glo dit is selfdood 
vir nou, okei? Ek moet dit vir eers selfs vir die polisie geheim 
hou. En julle onthou nog die ander geheime: noem hulle gou 
vir my.” 

Chloe gehoorsaam. “Niemand moet weet van my verhouding 
met Isaac nie en dat ek jou gehuur het nie.” 

“Baie belangrik, Chloe, moenie hulle vertel van Zoey se 
herstel nie. Hou dit vir eers geheim.” 

“Hoekom nie, Hunter, wat is aan die gang?” 

“Net gou nog een ding voor ek gaan: het daar weer iets 
onverklaarbaars gebeur in jou plek, Chloe? Iets waarvan ek 
nog nie weet nie?” 

Chloe frons. “Nee, Hunter, nog nie weer nie, maar wat is aan 
die gang?” 

“Jammer, ek moet nou aflui. Ek sal julle bel vanaf my 
goedkoop foon, tjeers vir eers.” 

Die oproep is dood en hulle frons verdwaas vir mekaar. 
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“Wil jy nie reël dat ons ten minste een aand buite onder die 
sterre saam kan sit en mediteer nie, my vriend.” 

“Ek kan nie sien hoekom ek nie Ronald daarvan sal kan 
oortuig nie; dus belowe ek wanneer dit ‘n wolklose aand is, 
kom haal ek vir jou, Johan.” 

“Baie dankie, Arjuna. Ek hoop net jy kan regkry wat jy 
belowe.” 

 

* * * 

 

Die hele gesin staan by die voordeur terwyl Jack die klokkie 
lui. Die deur gaan oop en daar staan Michael. Hy glimlag breed 
toe hy hulle sien.  

“Hallo, my genade, lyk my die hele familie is hier. Is dit jou 
moeder, Kadin?” 

Michael glimlag en reik uit na Rene met sy hand. Rene 
glimlag vriendelik en gee hom ‘n ferm handdruk.  

“Rene, nou kan ek ook ‘n gesig by ‘n naam sit. Aangename 
kennis, Michael. Kadin brand van nuuskierigheid oor daardie 
kode wat jy ontrafel het en sy werk op ons senuwees. Dit is 
hoekom jy ons almal hier sien.” 

Michael lag kliphard. “Sy het ‘n wil van haar eie! Kom ek 
neem julle na die sitkamer, dan gaan haal ek die ding. Ek is 
bevrees jy sal nou nooit vir Vyasa ontmoet nie, Rene, want hy 
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Arjuna glimlag. “Ek is seker ek sal jou kan help daarmee. Ek 
onthou baie goed daardie gewoonte van jou. Dit is ‘n goeie 
ding ek is hier want die sekuriteitsmense sal miskien nie 
verstaan nie, maar ek sal Ronald vertel van jou ou gewoonte 
gedurende die ashramdae en hy het die finale woord. Is daar 
nog iets?” 

“Onthou jy hoe ons laataand onder die sterre saam gemediteer 
het, Arjuna? Ek sal so graag weer saam met jou saans onder 
die sterrehemel wil sit en mediteer. Glo jy nie meer aan Vishnu 
nie?”  

Arjuna lag hard. “Hoekom sal ek nie meer in Vishnu glo nie, 
Johan. Swami Prabupada het ons baie geleer, maar die profeet 
het ons verlos van ons blindheid en Vishnu het hom die reg 
gegee sodat ons uitverkorenes weet hoe alles in mekaar steek. 
Jy dink die lig en duisternis is teenoorgesteldes, maar selfs 
Prabupada se leerstellings behoort jou te leer dat alles net 
differensiasies is van Bragavan: positief of negatief; lig of 
duisternis. Ons elkeen is deel van en gee uiting aan ‘n unieke 
manifestasie van Bhagavan wat saam die geheel vorm van wat 
is en wat kom, want alles is tog Bhagavan. Jy het dit tog geleer 
in die Shrimad Bhagavatam. Soms kom ons by ‘n belangrike 
punt in ons bestaan en sou ons die regte besluite neem, sal wat 
kom baie beter resultate vir almal bring en slegs die profeet het 
die mag om jou daarvan te oortuig soos vir die res van ons. Net 
soos Krishna vir Arjuna in die Bhagavad-Gita gehelp het om 
die lig te sien, sal die profeet ook vir jou kom help om jou plig 
en bestemming na te kom om aan die einde van alles ‘n beter 
uitkoms vir hierdie wêreld waarin ons ons bevind te 
bewerkstellig.” 
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Die Skrif van Onheil 
 
Wanneer onheil liefde bring 
 

 
‘n Boodskap van Anton Pan: Kan jy die kode betyds ontsyfer 
net soos Michael? Ek sal almal vertel hoe slim jy is maar jou 
tyd is min. Stuur betyds vir Anton.pansegrouw@gmail.com 

 
Die kode in die skrif 

Arjuna, Saraswati en Aditi het saam aangesit en geëet en dit 
was duidelik dat hulle heeltemal gelukkig en gewillig was in 
die geselskap van Elize en Ronald. Johan het selfs vir ‘n 
oomblik vergeet van sy en Martie se situasie want hulle het 
hom teruggeneem en herinner aan die tye in die ashram saam 
met hulle. Arjuna het hom gevra dat hulle later moet praat oor 
ernstige dinge en hom doelbewus laat vergeet van die warboel 
vrae wat in hom maal en het hom saam met die hulp van die 
skone dames tuis laat voel met hulle sjarme en herinneringe. 
Saam het hulle snaakse oomblikke saam met swami Prabubada 
en die ander gelowiges in die ashram gedeel en Ronald en 
Elize het saam gelag. Saraswati en Aditi het selfs ‘n magiese, 
tradisionele dans vir hulle opgevoer net daar in die eetsaal 
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voordat Arjuna saam met Johan terug is na sy kamer. Die dans 
het Johan met trane in sy oë weer vêr teruggeneem terwyl hy 
die spesiale geestelike boodskappe in die duisende jare oue 
dans se gebare en bewegings gelees het wat die pragtige vroue 
so natuurlik weergee.  

Die lyfwagte was buite die deur maar die deur was oop terwyl 
Arjuna by Johan op sy bed kom sit het. Johan kyk Arjuna nou 
ernstig aan. Dit is nou tyd vir antwoorde.  

“Ek verstaan nie, Arjuna, jy het ons destyds uit hierdie mense 
se kloue gered net om nou saam met hulle te werk? Onthou jy 
hoe het ons die snaakse eindtydokkult van Vipracitti bespreek? 
Onthou jy hoe het ons Ahmed en sy mense ontduik en gevrees. 
Ons het gewonder wat van die mense geword het wat verdwyn 
het nadat hulle met hierdie snaakse okkult kontak gehad het. 
Hoe het hulle julle almal nou so betower? Hoe het dit gebeur, 
my vriend? Vertel my asseblief wat is aan die gang?” 

Arjuna glimlag. “Johan, jy onthou hoe ons die armste van die 
armes in die gopse besoek het en gehelp het met kos en klere?” 

“Natuurlik onthou ek, my vriend.” 

“Eendag nadat jy reeds twee jaar terug was in Suid-Afrika het 
ek ‘n ou boemelaar probeer ophelp waar hy in die stegie tussen 
die vullis gelê het, want ek wou hom help na die hawe vir 
huisloses sodat hy daar gevoed kan word en herstel. Toe ek 
hom oplig en hy in my oë kyk, het hy my gedagtes oopgesluit.” 

Johan frons. “Ek verstaan nie.” 
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“Die ou man was die profeet, Vipracitti, wat my daar ingewag 
het omdat hy my uitverkies het net soos vir jou en Martie. Ons 
is baie gelukkig, Johan, maar jy sal binnekort verstaan. Hy sal 
jou ook die waarheid kom wys. Ek het hom gevra om my 
familie ook te spaar en hulle is almal ook nou vry.” 

“Jou hele familie? En swami Prabupada?” 

“Die profeet het ‘n ander toekoms vir die swami gesien, maar 
ons was gelukkig.” 

“Is die res van jou familie hier?” 

“Nee, net ek en my susters is hierheen gevlieg omdat jy so 
goed met ons bevriend was. Ronald het gesê jy sal jou 
definitief nie uit jou eie oorgee nie en hy het gevra dat ons jou 
tydjie help geriefliker maak totdat jy die profeet sal sien. Hy is 
oortuig dat slegs die profeet jou die lig sal laat sien.” 

“Weet jy hoe jy my tydjie geriefliker kan maak, Arjuna?” 

“Enigiets wat moontlik is, sal ek probeer, my vriend.” 

“Die mense is paranoïes dat ek myself om die lewe sal bring. 
Ek sal mos nie, Arjuna, want wat word dan van Martie? Ek 
soek dus jou hulp en jy ken my mos goed. Jy weet dat ek die 
gewoonte het om ‘n notaboekie saam met my te dra met ‘n 
insteekpotloodjie waarin ek Sanskrit versies en mantras 
neerskryf waarop ek dan mediteer om my geheue en gees te 
oefen. Onthou jy hoe het ek swami Prabupada beïndruk met 
hoe vinnig ek Sanskrit magtig geraak het en hoe ek soveel 
versies onthou deur hierdie gewoonte. Wil jy nie so boekie met 
’n potlood vir my bring met hulle toestemming nie, Arjuna?” 


