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Vasgevang - 40. Vermis in aksie 
 
Isaac frons, “Ek weet nie, Chloe, ons verongeluk netnou 

Hunter se planne ek dink daar is net een uitweg. Ek sal hom 
moet gaan soek.” 

 
“No ways!” 
 
“Dit is die enigste uitweg.” 
 
“Jy gaan nêrens heen nie!” 
 
 

Die Skrif van Onheil - 39. Déjà vu  
 

Die kamerdeur swaai skielik wyd oop en daar staan Rene 
verslae en verskrik. Sy hou ‘n papiertjie in haar hand. 
 
“Wat is dit, my skat?” 
 

Rene antwoord nie kom tot voor hom en hou die papiertjie 
uit. Hy neem dit en kyk. Dit is ‘n uitgedrukte prentjie met skrif 
aan die agterkant: “Liefste Pa en Ma... 

 
Hart sonder remme - 18 

 
Met een aan elke kant van die plank kan hy nie roei nie, 

net skop. “Roei met julle vry arm en skop met jul paddavoete,” 
moedig hy hulle telkens aan om hom te help. 

Moeg gespook probeer hy tevergeefs om met die deinings uit 
te kom, die stroom is te sterk. 

 
 

Gedig deur Amor Vorster  - Fokus 
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Vasgevang 
 
Oorlewing tussen raaisels 
 

 
 
Vermis in aksie 
 
Hunter se Mercedes staan nog op dieselfde plek toe 

Chloe voor Isaac se woonplek stilhou. Isaac, wat haar 
gevolg het vanaf die hospitaal, hou langs haar stil. Chloe is 
baie onrustig. Sy kon nog nie vir Isaac vertel het wat 
aangaan nie, en dit is reeds agtuur. Die son is onder en 
Hunter is nog nie terug nie! 

 
Isaac is besig om sy voordeur oop te sluit toe sy en Lyle 

by hom aansluit, “Isaac, Hunter moes iets gaan ondersoek 
vir my en dit lyk my hy is nog nie terug nie. Kan Lyle 
maar hier oorslaap in een van die gastekamers hierdie 
naweek?” 
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Isaac glimlag, “Natuurlik, hoekom vra jy nog, Chloe? 
Wat moes Hunter gaan doen?” 

 
“Dit is nou ‘n lang storie, ek sal jou later vertel.” 
 
Die slim dokter snap dadelik Chloe wil nie voor Lyle 

praat nie, “Het Hunter darem Lyle se tas met sy goeters 
wat hy nodig het, saamgebring?” 

 
Chloe kyk met ‘n vraag vir Lyle, “Lyle het jy jou sak 

saamgebring saam met oom Hunter?” 
 
“Ja, my sak was in sy kattebak.” 
 
Chloe frons verbaas, “Dit lyk my oom Hunter was vroeër 

vandag so haastig hier weg hy het skoon vergeet om jou 
sak vir my te gee. Dit is nog in sy kattebak.” 

 
Isaac stoot die deur oop en hulle stap in terwyl hy praat, 

“Lyle, dit is nie ‘n probleem nie. Daar is ‘n spaar 
tandeborsel nog in sy verpakking in die kassie in my 
badkamer wat jy kan uithaal en gebruik. Vêrder hang daar 
‘n spaar handdoek en daar is tandepasta, seep en sjampoe 
en ek gee jou een van my slaapbroekies.” 

 
Chloe stoot Lyle in die rigting van die badkamer, “Gaan 

bad of stort solank, Lyle, terwyl ek die aandete warm 
maak en die tafel dek.” 

 
Lyle is besig in die badkamer toe Isaac Chloe van agter 

in die kombuis omhels en saggies in haar oor praat: “Wat 
is aan die gang, Chloe? Ek sien Hunter se motor staan nog 
hier buite. Waar is hy?” 
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Chloe draai om en kyk hom in die oë. “Isaac, ek brand 
om jou te vertel maar hierdie is die eerste geleentheid. Ons 
sal vinnig moet praat terwyl hy besig is in die badkamer.”  

 
Chloe gaan voort om Isaac te vertel van alles wat Hunter 

in haar plek ontdek het en dat hy die indringer gaan soek 
het wat hy glo nie vêr kan wees nie.  

 
“Isaac, ek is so bekommerd! Hy is weg met die voetpad 

wat lei na Robert se plek en hy kom dan nou nie uit nie! 
Ek was bang om hom te bel ingeval sy slimfoon net 
probleme vir hom veroorsaak maar dit is nou reeds laat en 
donker. Wat dink jy moet ek doen?” 

 
“Chloe, wag ek bel hom gou.”  
 
Isaac haal sy slimfoon uit, vind Hunter se nommer en 

probeer bel maar hy skud sy kop, “Nee, die diens sê hy is 
nie beskikbaar nie. Ek wonder net, Chloe, hy het verlede 
keer nog van ‘n ander onbekende nommer af gebel omdat 
hy afgeluister word. Miskien gebruik hy nog daardie 
goedkoop foon?” 

 
Chloe frons bekommerd en vat haar slimfoon naby haar 

op die kombuiskas, “Hy is met die bospad in Robert se 
rigting. Ek gaan gou vir Robert teks. Miskien is hy daar of 
is hulle saam.” 

 
Chloe tik en stuur vinnig ‘n boodskap: “Robert, is of was 

Hunter daar by jou vandag?” 
 
Sy kyk besorg vir Isaac, “Ek hou net mooi niks hiervan 

nie. Ek wou nie dat hy alleen die indringer gaan soek nie, 
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want sê nou net hulle het hom ingewag, maar hy is haastig 
hier weg asof iets hom gejaag het.” 

 
Sy hoor ‘n boodskap en sien Robert het geantwoord, 

“Hunter was vroeër vandag hier. Het gevra oor naburige 
kleinhoewes en is weer voort? Nie weer gesien ...” 

 
Sy stuur antwoord, “Dankie ...” 
 
Chloe skud haar kop moedeloos en wys Robert se 

boodskap, “Isaac, kyk hoe laat is dit. Ek is nou regtig 
bekommerd. Waar is hy? Dink jy ons moet die polisie 
kontak vir hulp?” 

 
Isaac frons, “Ek weet nie, Chloe, ons verongeluk netnou 

Hunter se planne ek dink daar is net een uitweg. Ek sal 
hom moet gaan soek.” 

 
“No ways!” 
 
“Dit is die enigste uitweg.” 
 
“Jy gaan nêrens heen nie!” 
 
“Miskien moet ek tot by Robert gaan en sy raad vra. Ek 

dink hy sal heel waarskynlik ‘n goeie idee hê waarheen 
Hunter van daar af is, indien ek hom verduidelik wat 
aangaan.” 

 
“Hoe gaan jy in elk geval met hom kommunikeer, 

Isaac?” 
 
“Ek gaan ‘n pen en papier saamneem. Hy kan vir my 

skryf.” 
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Gepos in die Storietydskrif Facebook groep 

 
Amor Vorster 
13 September at 08:36 

 

Fokus 

Bepaal jou lokus van beheer 
wat jou sal rig op aanslae 
gebeur wat soms jou lewe sleur 

Binne jouself sin te delf 
vreugde en vry wat die vyand 
in jou wil deel en eindelik steel 

Bepaal die diamant binne jou 
het vele kant om te blink 
oor jou roetes heen aan jou verleen 

Die reageer te gering 
wat in leef jou gedring 
meer tyd jou knieë te bring 

Om jou gelewe jou gemoed 
met probleme elke dag gesaai 
in versmelt tegemoet 
(©)Amor Vorster  
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Moeg gespook probeer hy tevergeefs om met die 
deinings uit te kom, die stroom is te sterk. Sy enigste hoop 
is om dwars met die strand na die anderkant van die mond 
te beweeg na die rotse. 

Toe hulle eindelik veiligheid bereik, hang hulle vir 
lewe en dood aan die rotse. Anton vryf sy kuit wat kramp 
van uitputting. Dit voel soos ure toe hy twee 
lewensredders op Malidoborde aangeroei sien kom. 
Vinnig sonder om tyd op woorde te mors, help hy die 
lewensredders met die twee seuns. Verlig dat hulp 
opgedaag en die kinders na veiligheid geneem word, gun 
hy homself tyd om tot verhaal te kom. 

Hy merk eers die groot skare op die parkeerterrein 
toe hy sand onder hom voel. Polisie, ambulans en IRSA. 

Vervolg volgende week uitgawe 41 
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Chloe omhels Isaac en hou hom styf vas, “Vergeet dit! Jy 

gaan nêrens nie.” 
 
“Ek sien geen ander uitweg nie.” 
 
“In daardie geval gaan ek saam met jou. Ek het ‘n pistool 

wat ek baie goed kan gebruik as ek moet.” 
 
Isaac skud sy kop, “Nee, Chloe, ons kan nie vir Lyle 

alleen hier los nie! Netnou verdwyn hy ook. Jy sal hier by 
hom moet bly.” 

 
“Ek sal gaan, dan pas jy hom op.” 
 
“Moenie jou laf hou nie. Ek sal dit nooit toelaat nie.” 
 
“Dan gaan ons al drie.” 
 
“Nou is jy heeltemal laf.” 
 
“Isaac, ek weier dat jy jou lewe waag as gevolg van my 

twak. Dan moet ek miskien Ronnie of Leo bel vir hulp.” 
 
“Nee, Chloe, ek dink nie Hunter wil dat jy hulle betrek 

nie. Hoekom wil hy dan dat jy dinge vir hulle wegsteek? 
Los my nou! Ek gaan gou my flitslig haal; en dan gaan ek 
ons vriend soek.” 

 
Chloe hou hom stywer vas: “Nee!” 
 
Chloe se slimfoon waarsku weer daar is ‘n boodskap en 

sy kyk daarna waar dit lê maar sy wil hom nie los nie bang 
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dat hy in die donker bos gaan verdwyn. Sy loer moedeloos 
na die ding. 

 
“Kyk nou wie het ‘n boodskap gestuur! Miskien is dit 

Hunter.”  
 
“Nee, die oomblik as ek jou los, verdwyn jy die donker 

bos in en ek sien jou nooit weer nie.” 
 
Isaac glimlag vir haar desperasie en neem haar slimfoon 

en kyk. “Nou toe nou. Dit was net betyds.” 
 
Hy wys Hunter se boodskap aan haar: “Chloe byt vas ... 

besig met stake out ... foon af ...” 
 
“Ek sou jou in elk geval nie laat gaan het nie.” 
 
“Het jy my so lief?” 
 
“Baie meer as wat jy ooit sal weet, my prins.” 
 
Isaac omhels haar ook en hulle smelt weg en verdwaal in 

‘n warm, diep soen. Meteens bestaan niks behalwe hierdie 
oomblik nie en tyd staan stil terwyl hulle verlore is in 
mekaar. Na ’n hemelse rukkie, voel Chloe iets aan. Sy 
maak haar een oog oop, en sien Lyle staan en hou hulle 
stilletjies dop. 

 
Chloe breek die soen en bloos bloedrooi, “Lyle, ek het 

jou nie gesien nie!” 
 
Lyle glimlag stout, “Die naughty boy move, nè?” 
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Anton hoor iemand skree. Mense drom saam en wys na 
iets in die see. Hy kyk om na die plek waar die 
lewensredders gewoonlik sit. Toe hy hulle nie sien nie, tel 
hy sy lyfplank en paddavoete op en skouer `n pad tussen 
die mense oop. Hy gaan sit op die nat sand, trek sy 
paddavoete aan, hardloop in, vang `n brander en roei in.  

Dieper in, sien hy `n persoon agter `n hoë deining 
uitgeswem kom. Dis `n jong seun. “Asseblief, help!” roep 
hy benoud. “My twee maats is deur `n dwarsstroom 
ingetrek!” 

“Gaan soek hulp, ek gaan in!” Anton span al sy 
kragte in om vinniger te roei. Die seuns se lewe is in 
gevaar. Hy weet van die dwarsstroom wat sterk intrek, 
veral as die gety uitgaan. Hy het al op sy eie met sy 
lyfplank twintig minute gestoei om uit te kom. Hoe gaan 
hy man alleen die kinders uitkry? Hy voel magteloos en 
verlore, want al wat hy om hom sien en hoor is 
stormagtige groot branders. Nêrens om hom is`n teken van 
lewe nie, die deinings is te hoog. 

Uitputting rem aan sy skouers en net toe hy dink hy 
is te laat, sien hy twee koppe op die water dobber en bid 
soos hy nog nooit tevore gebid het nie. Hy roei na die een 
wat spartel om sy kop bo die water te hou. “Kalmeer, hou 
vas aan die plank, skop en roei met jou vry arm!” skree hy 
om hom bo die dreuning van die see hoorbaar te maak en 
roei na sy maat. Met een aan elke kant van die plank kan 
hy nie roei nie, net skop. “Roei met julle vry arm en skop 
met jul paddavoete,” moedig hy hulle telkens aan om hom 
te help. 
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“Ek vererg my vir mense soos jy wat die noodlot 
doelbewus uittart.” 

Hy kyk haar fronsend agterna toe sy met `n 
parmantige swaai van die heupies wegstap, tel sy 
handdoek op en vee sy gesig af. Hoekom op aarde is sy 
ontsteld? Wat het hy gedoen om haar so om te krap? Sy 
was tog seker nie bang hy sal verdrink nie. 

So `n klein snip. Sy dink hy is `n windlawaai. Wie 
dink sy nogal wou hy beïndruk? Wat soek hy nog hier op 
Sonnebaai ? Hy moet oppak en terug gaan plaas toe. Hy 
mors sy tyd om langer terwille van haar hier rond te hang. 
Die pad na haar hart is vol slaggate, maar al weet hy dat 
hy vorentoe kan vasval is daar vir hom nie omdraaikans 
nie. Hy is verlore. Net soos die diep voetspore voor hom in 
die nat sand, het sy `n pad in sy hart oopgetrap. 

Met `n vasberade trek om sy mond besluit hy om 
haar spoor te volg totdat sy iewers vorentoe te moeg is om 
vir hom te vlug. Dan sal hy haar inhaal en haar dra tot hier 
waar alles vir hulle twee begin het. 

 

`n Endjie verder gaan Sonnika sit. Haar bene voel 
loodswaar en weier om verder te dra. Sy het hom amper 
omhels van verligting toe sy hom springlewendig in sy 
duikpak voor haar sien, maar toe neem woede oor en val 
sy hom aan. Sy wens sy kon haar kwetsende woorde terug 
trek. Hoekom het sy so heftig gereageer en bewe sy nou 
so? Hy is tog niks van haar nie. 
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Chloe skater soos sy lag, “Jy sal nie verstaan nie, Isaac, 
maar Lyle kan nogal baie snaaks wees.” 

 
Hulle kyk vir Lyle daar waar hy met sy kaal bolyf staan 

en Isaac se slaapbroekie vashou sodat dit nie afval nie en 
Chloe lag weer hard, “Lyle, gaan jy nou die heelaand 
daardie broek van Isaac vashou. Die ding is hopeloos te 
groot vir jou, siestog, los die ding dat hy maar val.” 

 
 Lyle kyk haar snaaks aan asof sy mal is, “Dit is al wat ek 

aan het?” 
 
“Ek sal nie omgee nie en Isaac ook nie. Jy kan sommer 

kaalgat hier rondloop!” Sy lag weer lekker. 
 
Vervolg volgende week uitgawe 41 
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Die Skrif van Onheil 
 
Wanneer Onheil Liefde bring 
 

 
 
Déjà vu  
 
Jack trek hom met moeite stadig uit die bed en sit dronk 
op die rand, lui om op te staan. Die min slaap haal hom in. 
Hy het sewe- uur sommer net so ingekruip reguit van die 
werk af en het net strategiese plekke vinnig gewas want 
daar is min tyd voordat hulle lughawe toe moet vertrek om 
Billy se moeder, Emilie, te gaan haal. Haar vlug land 
vandag, Saterdag, om 13:00 in die Baai en hulle wil haar 
daar saam inwag. 
 
Hulle het via ‘n WhatsApp oproep reeds met haar 
gekoukus en so half en half verduidelik wat aangaan. Rene 
het saam met Jack geslaap vanoggend en het nou 
opgestaan om die kinders te gaan waarsku om gereed te 
maak. Hulle gaan sommer saam met Emilie op die 
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bene. Hy moenie van dokter Beyers Human vergeet nie. 
“Ek gaan branders ry, kom jy saam?” 

“Nadat jy my pootuit rondgejaag het op die 
muurbalbaan? Jy sal krampe kry en versuip. Jy het 
hopeloos te veel energie, jy moet eers gaan rus.” 

“Dit was die plan. Ek gaan later vanmiddag, sien ek 
jou daar?” 

“Miskien.” Na middagete lok die dreuning van die 
branders haar. Sy sit haar pet op en loop strand toe. Sy 
sien Anton se blou handdoek met die wit dolfyne op die 
sand lê en gaan sit langsaan. Hy is besig om kragte te meet 
teen groot golwe. Ontsteld hou sy hom dop. Niemand met 
gesonde verstand sal dit in die hoë deinings waag nie. Hy 
is roekeloos besig om die noodlot uit te tart. Sê nou hy kry 
`n kramp en wat van haaie? 

Sy ril, vryf oor haar arms en knyp haar oë styf toe, 
te bang om te kyk. Maar dit help nie, die dreuning van die 
branders weergalm in haar ore. Nee, hier moet sy 
wegkom, besluit sy heelwat later en skiet soos `n styf 
gespanne snaar op, vas teen `n nat rubberpak. 

“Wow…dit was heerlik.” lag Anton en met sy arm 
om haar lyf keer hy dat sy nie val nie. Vererg ruk sy los. 
“Los my, vir wie wil jy beïndruk met jou roekelose 
vertoning? Jy dink jy`s te goed om seer te kry, maar eintlik 
is jy net `n ou seuntjie wat grootmeneer speel.” 

Sy oë vernou. “Nou gaan jy te ver. Ek sal my nie 
deur `n bang ou dogtertjie laat voorskryf nie, verstaan ons 
mekaar?” 
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Anton verwonder hom. Sy is onbewus van die 
ondefinieerbare aantrekkingskrag wat sy uitstraal wat 
mans onweerstaanbaar vind. “Moenie dat dit jou omkrap 
nie, dit sal oorwaai.” Hy weet dis jaloesie wat mans so 
kinderagtig laat optree, maar sê dit nie. Hy kry sy vriend 
jammer. Hy kan hom net indink hoe Wouter moet voel. As 
dit `n ander meisie was sou hy terwille van sy vriend terug 
gestaan het, maar dis Sonnika. 

“As jy wil hê Wouter moet jou wen, trek liewer `n 
kortbroekie aan in plaas van die wye rompie.” 

“Wat is die verskil?” 

“Die rompie wip op as jy vastrap en as jy omswaai 
waai dit oop en laat dit `n man wonder.” 

Sy kyk op in sy ondeunde oë en pluk blosend haar 
sak uit sy hand. Sy haal haar handdoek uit en hang dit oor 
die wasgoedlyn. “Ag, julle mans is sommer simpel.” 

“Dis dood natuurlik, daar`s niks simpel aan nie. `n 
Man is so aanmekaar gesit. Die meisies wat so loop en 
heupies swaai in `n bikini, hou geen uitdaging vir `n man 
in nie. Hulle laat niks aan die verbeelding oor nie.” 

“Ag, dis net `n verskoning. Mans is swak 
verloorders. Punt.” 

Hy kyk in haar donkerbruin oë, die blink lagie op 
haar vol onderlip en vee oor sy hare. Hier kom 
moeilikheid as hy nie betyds maak dat hy wegkom nie. Hy 
het dit lankal sien kom, maar hy swig elke keer voor die 
uitdaging. Sy is `n versoeking op ongelooflike mooi lang 
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lughawe middagete geniet terwyl hulle die pad vorentoe 
bespreek. 
 
Die kamerdeur swaai skielik wyd oop en daar staan Rene 
verslae en verskrik. Sy hou ‘n papiertjie in haar hand. 
 
“Wat is dit, my skat?” 
 
Rene antwoord nie kom tot voor hom en hou die papiertjie 
uit. Hy neem dit en kyk. Dit is ‘n uitgedrukte prentjie met 
skrif aan die agterkant: “Liefste Pa en Ma. Moet asseblief 
nie kwaad wees vir Billy nie, want hy wou nie, maar ek 
het hom oortuig daar is nie ‘n ander uitweg nie. Gaan haal 
Billy se ma en bring haar saam. Kry ons hier. Julle sal 
later verstaan ... blaai om ...”  
 
Jack draai die nota om en herken die uitdruk van Google 
Maps wat Michael vir hulle gewys het. Daar is ‘n groot 
dik kruis getrek oor die huis omring deur hoë dennebome. 
Nico het gesê die taakspan het nog nie die plek besoek nie, 
maar hou dit 24 uur vanaf satelliet en versteekte agente 
dop maar geen aktiwiteite is nog daar waargeneem nie. 
Nadat Michael Nico ingelig het dat die okkult heel 
waarskynlik bewus is van die taakspan, het hy gesê sy 
leier sal moet besluit of hulle die plek gaan besoek of nie. 
Die taakspan het nog geen duidelike leidrade kon vind of 
enige spoor van die manne wat Billy so aangerand het of 
die profeet nie. Die eienaar van die kleinhoewe is hulle 
enigste leidraad so vêr en hulle is besig om al sy 
eiendomme, besighede en kontakte stilletjies te ondersoek. 
Behalwe daarvoor is hulle nog in ‘n doodloopstraat.  
 
Die kinders het nou so wragtig stilletjies uitgesluip en is 
soontoe terwyl hulle geslaap het! Is dit Kadin se 
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nuuskierigheid of is dit daardie gogga in haar kop? 
Vervlaks! Hy moes geweet het hy kan sy familie probeer 
beskerm van die gevare vanaf buite maar hoe beskerm hy 
hulle teen die gogga in haar kop! 
 
Jack spring verskrik uit die bed. Hy is skielik wawyd 
wakker en vol energie.  
 
“Rene, bel dadelik vir Michael. Ek is seker hulle is na hom 
toe sodat hy hulle daarheen kan karwei. Die plek is ‘n 
kleinhoewe langs die see op pad na Sardiniëbaai se strand 
en ek dink nie hulle is mal genoeg om soontoe te loop 
nie!” Jack gryp sy klere haastig uit die kas en begin 
aantrek. 
 
Rene kry vinnig haar slimfoon. Sy herken Michael se 
stem. “Hallo, Michael hier.” 
 
“Michael, is of was Kadin en Billy daar by jou?” 
 
“Nee, Mevrou. Ek verstaan nie. Waar bedoel u? Ek is 
besig met kos uitdeel hier in St Georges Park?” 
 
“Die kinders het vanoggend stilletjies uitgesluip en ‘n nota 
vir ons gelos dat ons Billy se ma moet kry by die lughawe 
en hulle by daardie plek waar die okkult die man aangehou 
het. Ons het gedink dit is sekerlik te vêr om te loop. Hulle 
het jou dalk gaan vra om hulle soontoe te neem.” 
 
“Nee, Mevrou, ek sal nooit so iets doen nie! Maar wat nou 
gebeur, is baie snaaks, Mevrou.” 
 
“Snaaks is nie die woord nie!” 
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“Julle twee moet kyk waar julle loop,” brom Wouter 
deur die oop venster van sy bakkie en hou langs hulle stil. 
Hy leun op sy elmboog deur die venster en frons 
ontevrede. “Ek sien julle het muurbal gespeel. Anton, jy 
moes haar seker verlei om haar van die rekenaar weg te 
kry.” 

“More, Wouter, dis so `n mooi sonskyndag op 
Sonnebaai, wie het jou sonnetjie gesteel?” 

Sy oë boor in hare. “Jy,” grom hy en trek in `n 
stofwolk weg. Verbaas kyk sy die bakkie agterna en draai 
vraend na Anton. 

“Wat het ek nou gesondig? Ons was glad nie in sy 
pad nie, hy het met opset so naby ons gery. Hy is altyd 
omgeëllie omdat hy my nie kan wen nie, maar nou was hy 
sommer net aspris ongeskik.” 
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wag en dit weer herhaal nog twee keer om die 666 so uit te 
slaan en hulle staan saam terug en wag in spanning.  
 
Weer eens word hulle droom in ‘n déjà vu oomblik waar 
wanneer ‘n snaakse geluid uit die muur kom en dit die 
volgende oomblik oopsplits regs van die 666 soos ‘n reuse 
skuifdeur. Hulle loop vorentoe in die donker kamertjie met 
trappe wat ondertoe lei. Daar kom ligte aan wat die trappe 
verlig. 
 
Hulle glimlag opgewonde vir mekaar. So vêr word alles 
wat hulle gedroom het waar net soos hul droom oor hul 
besoek aan die sielkundige waar geword het. Skielik maak 
die opening weer toe en hulle hou styf hande vas. Hulle 
staan nou in die toe vertrek met die trappe wat voor hulle 
na ondertoe lei. 
 
Billy draai en soen Kadin vol op die lippe. “Kom! Ons is 
amper daar.”  
 
Hulle begin in afwagting saam die trappe afloop terwyl 
hulle styf hand vashou. 
 
Vervolg volgende week uitgawe 41 
 
 

Hart sonder remme - 18 

      Deur Mattie Pansegrouw 
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“Nee, Mevrou! U verstaan nie. Dit is moeilik om te 
verduidelik. Déjà vu, Mevrou! Ek het hierdie oomblik 
gedroom! Mevrou, kom laai my op, asseblief! Ek gaan vir 
julle wag hier by die naaste hek na die publieke swembad 
in Parkrylaan. Kry my asseblief wanneer julle hier 
verbykom op pad na die lughawe. Ek moet saamgaan!” 
 
“Michael, wil jy my sê die kinders is wragtig te voet 
soontoe! Dit is vrek vêr. Hoe lank sal dit hulle neem!” 
 
“Mevrou, dit is heel moontlik as hulle vanoggend vroeg by 
julle weg is dat hulle rondom eenuur by daardie plek kan 
wees. Ek raai hulle het seker ‘n kwêla geneem tot 
anderkant die Walmer nedersetting en van daar kortpad 
deur Walmer Country Club en die bosse geloop.  Ek loop 
gewoonlik orals te voet en is gewoond aan kortpad kies 
weg van die normale roete wat ‘n mens met ‘n motor sal 
ry. U sal verbaas wees hoeveel korter is die afstand te voet 
indien jy slim loop en weet wat jy doen.” 
 
“Kortpad?” Rene dink so bietjie en werk hulle roete in 
haar gedagtes uit. “Genade Michael, die kortste pad van 
daar tot by daardie kleinhoewe naby Sardiniëbaai loop 
deur gevaarlike verlate beboste gebiede asook 
plakkerskampe! Ons sal jou oplaai, Michael, hoe meer 
koppe wat hulle soek hoe beter!”  
 
Rene het skaars die oproep afgesny of sy soek Nico se 
nommer.  
 
Jack vat besorg aan haar skouer, “Het ek reg gehoor? Is 
hulle te voet daarheen?” 
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Sy skud haar kop woes, “Die kinders het sowaar hulle 
slimfone by die nota op haar bed gelos. Lyk my hulle wou 
verhoed dat die taakspan hulle bewegings kan volg! Lyk 
my hulle wil ons dwing om hulle by daardie plek te kry! 
Wat gaan aan Jack! Ek kry gou vir Nico. Miskien kan sy 
mense hulle opspoor met ‘n hommeltuig!” 
 
*** 
 
Die gemaklike hardlooptekkies het baie gehelp maar 
Kadin se voete voel seer en moeg. Sy hoop hulle is op die 
regte plek. Dit was vrek vêr en hulle het geloop-draf en sy 
moes sukkel om by Billy te bly. Die mense in die 
plakkerskampe waar hulle deur is, het hulle omtrent 
aangekyk want hulle het uitgestaan soos seer duime. Hulle 
moes soms deur die smalste bosvoetpaadjies en het by tye 
vasgesteek en sy het dikwels getwyfel of hulle ‘n opening 
gaan kry en anderkant gaan uitkom. Hulle is verby 
skuilings van vullissakke en takke aanmekaargeflans deur 
houtkappers versteek diep in die digte bosse. Sy het geril 
en verskrik rondgekyk en al gesien hoe hulle in ‘n man 
met ‘n byl of panga gaan vasloop of deur barbaarse mans 
omring gaan word maar hulle is orals deur sonder enige 
voorval. Haar ouers gaan haar seker nooit weer vertrou 
nie! 
 
Hulle het die landmerke herken en is redelik seker dat 
hulle nou uiteindelik op die kleinhoewe naby aan die 
woning behoort te wees. Hulle stap vinnig tussen die ry 
dennebome deur en daar begin sy nou die reusagtige 
gebou sien. Sy kyk op haar armhorlosie. Dit is 12:30 en as 
dit die regte plek is, het hulle dit gedoen. Sy kyk vir Billy 
en hy glimlag vir haar en hulle loop opgewonde vinniger. 
Die plek is reusagtig met pragtige tuine aan weerskante. 

 15 

Hulle steek ‘n grondpad oor en stap oor wat na ‘n leë 
parkeerterrein lyk en dan met trappies oor ‘n marmerstoep 
tot by die voordeur. Kadin glimlag toe sy die nommer 666 
in vet goue syfers op die voordeur sien en sy kyk vir Billy 
wat bevestigend vir haar knik, “Dit is die plek, Billy, dit is 
presies net soos in ons droom!” 
 
Gaan hierdie swaar deur nou ook oopmaak soos in haar 
droom wanneer sy die handvatsel draai. Sy sit haar hand 
op die handvatsel toe hulle ‘n snaakse geluid agter hulle 
hoor en sy los. Hulle draai al twee om en kyk op. Dit is ‘n 
hommeltuig wat skielik vanuit nêrens tot hier reg voor 
hulle gedaal het. Hulle sien ‘n dingetjie draai en maak ‘n 
geluid in die middel daarvan en Kadin besef dit is die 
kamera wat op hulle inzoom.  
 
Kadin vat aan Billy se skouer. “Nico se taakspan. Billy, 
kom ons groet hulle. Nou kan hulle ons ouers inlig ons is 
veilig hier!” 
 
Hulle glimlag en waai saam vir die hommeltuig wat nou 
tot reg voor hulle beweeg. Kadin swaai haar arm en wys ‘n 
‘kom hier’ gebaar en draai die handvatsel en die deur gaan 
oop. Hulle glip in en los die hommeltuig buite en maak die 
deur vinnig toe. 
 
Hulle staan in ‘n vertrek so groot soos ‘n saal en daar is ‘n 
reuse 666 in goue syfers teen die muur oorkant hulle. 
Kadin se stem weergalm in eggo’s: “Net soos in ons 
droom, Billy!” 
 
Billy neem haar hand en saam loop hulle tot reg onder die 
vet goue syfers en Billy slaan met die bal van sy vuis teen 
die muur. Dit weergalm hol terwyl hy ses houe slaan en 


