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The Script of Evil Book 1 – When Evil brings Love – 
is now available in our bookstore 
https://www.amazon.com/dp/B086B8PVZV 
 
The mission 
The Script of Evil series 
Book 2 

Started edition 63 
 

18. Making a break  
 
 

Captain Hannes Haasbroek answers the pilot over 
his headphone through the noise: “No, Eldrich, I 
know we can save much time but I promised the 
colonel we will follow the road in case we encounter 
them.” 

Amazed Eldrich just shakes his head. “Okay, 
fine. I’ll stick to the road even if it makes no sense 
to me. It is only about 300 kilometres to Port 
Elizabeth. I promise you, Captain, they have already 
reached their hide-out somewhere in our vicinity.” 

Hannes’ eyes widen in amazement when he sees 
an enormous obstruction in the road. “Look, Eldrich, 
the colonel was right all along. How could they pass 
this obstacle? The road is blocked off totally. I‘m 
telling you, they turned back here and are staying 
overnight somewhere while they deliberate how to 
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pass this obstacle and whether they should look for 
an alternative route.” 

Eldrich flies over the obstacle of piled-up cars 
and even a bus makes a wide circle and returns. 
“What are you planning now, Captain?” 

“We now must think as they did. What would we 
have done when we encountered an obstacle like 
this? Fly on, bet they have turned back and 
somewhere turned onto a dirt road to a place where 
they were going to spend the night. It is early in the 
morning. I think they found an overnight place and 
can pitch up any moment now to deal with the 
obstacle. I have the feeling we are going to track 
them down.”  

Eldrich flies on and they are all on the lookout for 
a turn-off and Hannes sees it first. “Look, there is a 
dirt road on the right hand side. Follow it.” 

After a while, one of the two operational soldiers 
at the back taps Hannes on the shoulder and when he 
looks back, the soldier indicates with a circling 
finger that they must turn around and Hannes 
screams to Eldrich: “Turn quickly. Turn! Donovan 
saw something.” 

The helicopter makes a wide circle and then they 
see an open patch in the woods with a wooden shack 
almost totally hidden amidst the trees. The whole 
way they encountered only the dense treetops and if 
it weren’t for Donovan’s eagle eyes they would have 
flown past. Hovering right above the opening, 
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Hannes yells excitedly: “There are their six black 
Ranger cabs just as Hunter described them. 
Descend! Maybe they will come outside to look at 
what is at hand and we will see them” 

Hannes takes his binoculars and tries to zoom in 
on a window to see if someone peeps out. They 
descend quite low and suddenly Hannes sees 
something at the window and tries to adjust his 
focus. “Lower please, Elrich, I see something at the 
window. I must just get my focus right.” 

Eventually, he can focus on the window. He gets 
a fright when he sees a sharpshooter with a telescope 
aiming at them but before he could say anything, 
they hear the shot ring and immediately thereupon a 
metallic sound when the bullet slams into something 
at the back of the helicopter. 

Elrich jerks and pushes the joystick forward, then 
to the left, and accelerates so that they climb quickly 
and turn. Another shot rings out and again they hear 
the same metallic sound and then a red light on the 
panel starts to flicker and the siren starts wailing. 

Hannes stares at Elrich with wide-open eyes and 
sees the panic on his face when the helicopter starts 
to spin. It is clear he is losing control and Hannes 
yells: “What’s wrong, Elrich?” 

Elrich is concentrating like hell and panicking 
profoundly looking to and fro for a spot to make an 
emergency landing but he sees only dense treetops 
and no opening. The helicopter is increasingly 
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spinning faster and he yells: “That fucking 
sharpshooter knows his story! He damaged our tail 
propeller that keeps the copter stable. We must do an 
emergency landing as quickly as possible while we 
still have momentum before we fall like a rock out 
of the sky.” 

Hannes yells: “Only trees wherever you look! 
Where the hell are we going to land?” 

“Safety belts on, guys!” yells Eldrich. 
Elrich cuts all power to the engine because it only 

advances their spinning. He only hears the sound of 
the blades cutting through the air as they descend 
slowly. Still spinning, Elrich tries to go straight 
down into a small space amongst the treetops while 
the siren screams in their ears, and the red light 
keeps on flickering continuously. They descend in 
between the treetops and the propellers hit some of 
the branches and Elrich cuts all power in the hope of 
preventing a fire. They are going down all the faster 
and then they hit the ground while the propellers hit 
out their last momentum in the bushes and shrubs 
before they come to a standstill. 

Hannes has been tossed to and fro in his safety 
belt like a cloth doll and he is now sitting dead still 
afraid to move. He has got severe pain in his back 
and only hopes it isn’t broken. He looks at his hands, 
moves his fingers, and then his feet. Everything 
seems to be intact. Hastily he loosens his safety belt 
and pushes down with his hands. Luckily the copter 
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landed upright and he pulls himself out of his chair, 
climbs out, and then slowly straightens up. His back 
pains like a joint that has been dislodged, but he can 
come erect with difficulty.  

He then feels hands on his arm and sees Donovan 
next to him. “Are you okay, Captain?” 

“I’m okay and you?” 
He scarcely has asked the question when they 

hear the yelling of pain and they see Jonathan at 
Eldrich’s side. Jonathan wanted to help him out but 
they discovered that his ankle is broken because his 
foot is in an unnatural position. 

Hannes looks at Donovan, “Leave me, I’m okay. 
Go and help Jonathan to get him out. One of you 
will have to carry him. We must take a hike before 
the mercenaries corner us here. We will attend to his 
ankle later. Because of the spinning, I have no idea 
in which direction that shack is. How will we know 
in which direction we must run from them?” 

Eldrich speaks through his pain: “We flew 
northwest when those bullets hit us.” 

Donovan studies his compass quickly and points 
in a direction. “That way, Captain.” 

They quickly join Jonathan and Elrich and they 
all pull the yelling Elrich out of the copter. Together 
they proceed in a north-westerly direction while 
Jonathan in front carries Elrich like a baby followed 
by Hannes and Donavan. The soldiers will have to 
take turns to carry him. They simply have to get 



 11 

away as quickly and as far as possible from this 
place. 

~*~*~ 
Twelve mercenaries approach the wreck and Joss 

comes to a standstill. “They, by hook or by crook, 
survived and got away. Could you see through your 
telescope how many passengers he had, Recce?” 

“In front, it was the pilot and a civilian guy and at 
the back, it looked like two operational soldiers.” 

Recce searches all around the wreck while Joss 
wonders: “In which direction have they gone? Do 
you find spoors?” 

Recce stops at the pilot’s chair and bends 
forward. “Three pairs of tracks but it seems that one 
of them is being carried, one track is deeper into the 
ground.” He rises and follows the tracks. “Follow 
me. They went in that direction.” 

Joss yells orders: “Okay men! You will have to 
be very careful. We are hunting, inter alia, two 
operational soldiers and they know it. Beware of 
booby traps like a thread between bushes that could 
dislodge a hand grenade’s pin or a sharpshooter 
hiding in the bushes. Keep enough distance between 
you but don’t lose eye contact. Be silent and if you 
see something suspicious, hunch down and indicate 
like you have been trained.” 

He points with a long arm and his forefinger to 
the front. 

“Right, let the hunt begin!” 
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Continues next week in Edition 81 
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Voorblad verskaf deur Gert van Jaarsveld 
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Blinkklippiekoors. 
Begin uitgawe 76 
 
Hoofstuk 5: Afgryslike gebeure 
 
 
“Aletta,” sê hy baie saggies, druk met sy palm 

teen haar bors. 
“Nie nou nie,” sê sy dringend. “Dis daardie tyd 

van die maand.” Sy vat sy hand en dwing dit weg 
van haar bors. Dan draai sy haar rug op hom en trek 
haar soos ‘n krimpvarkie in ‘n bondeltjie. 

Vir ‘n oomblik voel sy sy hand teen haar rug, dan 
is dit weg. Dan vloek hy. Dan hoor sy sy voetstappe 
op die gras. ‘n Rukkie later klap die perdepote die 
maanverligte nag in. 

Dankie, Katryn. Baie dankie. 
Die oggendson kruip eers luierig oor die horison. 

Sy vriendelike, goue strale blink op die doubenatte 
gras en speel oor die geitjies en koggelmanders wat 
gulsig lek aan die spriete. Sy het later geslaap as 
gewoonlik, dink sy toe sy wakker word. Dis stil en 
rustig om die wa. Die donkies wei digby langs ‘n 
plaat kameeldorings. Die enigste geluid is die harde 
gesnork van ‘n man wat te diep in twee bottels 
gekyk het. Hy lê lankuit langs die dooie vuur. Sy 
walg by die aanskoue daarvan. Wat sou hy omgegee 
het as die vreemdeling haar verkrag het? Hy sou dit 
nie eers geweet het nie. 
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Die kapel is ongedurig. Hy is honger. Hy het nie 
‘n goeie nag gehad nie. Hy seil onder die groot rots 
uit en lê en bak in die oggendsonnetjie. ‘n 
Moedswillige steekvlieg tempteer hom. Sy tong blits 
in en uit. Dalk kom hier ‘n vroeë muis aangeloop. 
Hy seil om die rots tot in die koelte en wikkel sy lyf 
in die sand om hom goed te kamoefleer. Dan laat hy 
sy kop sak en hy wag. 

Aletta is nie honger nie. Haar pa sal in ieder geval 
nog ‘n paar uur slaap. Sy stap aan in die rigting van 
die rivier. Voordat die grond begin sak en ‘n 
skuinste tot by die rivier maak ver onder, staan die 
rots met die plat bokant soos ‘n stoel wat gereed is 
om op gesit te word. Sy drentel stadig na die rots, 
kyk na die insekte wat skielik die wêreld vol 
kerjakker, hoor die fisante en tarentale krys. Sy sien 
die voëltjies wat deur die lug vlieg en hulle kos in 
die lug vang. Sy gaan sit op die rots en kyk na die 
opkomende son. Spoedig gaan sy vriendelike strale 
verander in hittegolwe, gaan hy die voggies wat nou 
soos diamante blink op die stingels en blare 
wegskroei soos hy besit neem van die elke hoekie 
wat nie ‘n skaduweetjie huisves nie. Oor ‘n uur of 
wat gaan hy in al sy felheid neerbak op die dorre 
aarde en die klippe vuurwarm bak. 

Sy kyk af na die rivier. Hy lê soos ‘n groot, blink 
slang rustig in die oggendson. Geen windjie wat 
golfies maak nie. ‘n Groot, slapende blink 
kronkelende streep tussen vaal oewers. 
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Die slang roer net effens toe sy op die rots gaan 
sit. Dit pla hom nie want dit is nie kos nie. 

Lank sit sy en droom op die rots. Wat sal die 
nabye toekoms inhou. Sy is ook effens opgewonde 
oor New Rush. Ten minste kan hulle ‘n ruk lank 
daar bly. Miskien kan sy iets kry om te doen. Ten 
minste is daar ander mense. Hulle sê dis ‘n 
interessante klomp. Boere, Engelse, swartes, 
Griekwas, bruines en uitlanders van alle soorte. 

Baie later hoor sy hoe haar pa roep van die wa af. 
Hy het vroeër as gewoonlik wakker geword. Sy 
antwoord nie. Laat hy maar eers behoorlik wakker 
word. Sy is spyt dat haar rustigheid so vroeg 
versteur word. Maar na hy ‘n draai geloop het, gaan 
lê hy weer en is spoedig vas aan die slaap. 

Sy het lankal alles op die wa in orde gekry, 
gesorg vir oorskiet tarentaal en ‘n paar beskuitjies, 
dit in ‘n bord gesit met ‘n doekie oor, die donkies se 
kniehalters afgehaal en ‘n ver draai in die veld 
gestap. Toe het sy gaan sit in die skaduwee van ‘n 
kameeldoring met hekelwerk. Die dag stap stadig 
aan na middag. Die son staan bo-op hulle koppe, ‘n 
vurige bal. 

Sy stap later weer na die rots. Die rivier wat so 
stil lê, het sy eie bekoring. Sy dink aan die duisende 
druppeltjies wat so saamgevoeg see toe loop. Sy 
gaan sit weer op die rots. 

Hierdie keer is Jasper behoorlik wakker. Hy les 
sy onbehoorlike dors uit die brandewynbottel wat 
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darem nog ‘n sluk of wat oor het. Hy skree vir Aletta 
en sy roep terug. Hy kom na haar toe aangeslinger, 
gaan kort-kort staan om nog ‘n sluk te vat. Hy 
struikel oor die lae bossies en begin onsamehangend 
praat van New Rush en hoeveel geld hy gaan maak.  

Langs die rots struikel hy oor ‘n klip. Hy val 
lankuit en die bottel spat uit sy hand. Die slang se 
pik is ‘n geel streep deur die lug. Twee giftige tande 
skeur deur die nekvleis, dring die slagaar binne en 
spuit dodelike gif.  

Aletta het nie gesien wat gebeur het nie. Sy laat 
haar pa lê. Hy sal wel weer opstaan en voortslinger, 
dink sy. Dis eers toe sy hom hoor roggel dat sy 
behoorlik omdraai en kyk. Skuim borrel by sy mond 
uit. Hy suig sy asem in soos iemand wat swaar 
snork. Sy klim van die klip af. Draai hom op sy sy. 
Sien die tandmerke en die bloed wat pols uit die 
slagaar. Sy probeer verward met haar hande die 
bloed keer. Dis tevergeefs. Sy hardloop wa toe en 
keer terug met ‘n stuk lap, probeer daarmee die 
bloed keer. Sy probeer sy voorlyf lig, maar hy is te 
slap en swaar.  

Sy gaan sit langs hom en begin radeloos huil. Sy 
sien hoe die drank en die gif sy liggaam laat ruk, 
sien hoe die skuim al meer uit sy mond kom, hoe die 
vlek op die droë aarde groei. Sy sien hom stadig 
voor haar oë doodgaan. 

Skok vries haar minute lank. Hoendervleis slaan 
oor haar hele liggaam uit. Sy kyk radeloos rond of 



 18 

daar iemand is wat kan help, maar daar is niemand. 
Net die natuur gaan sy gang in die helder sonlig, die 
rivier loop sy rustige loop. Lank sit sy net 
besluiteloos en grens. 

Uiteindelik besef sy dat sy moet voortgaan. Sy 
moet iets doen. Sy probeer haar gedagtes orden, 
maar dis vir haar gemoed te veel. 

Haar pa moet begrawe word. Sy kyk rond. Waar? 
Dis net klippe en klipharde grond. Sy stap stadig na 
die wa, haal ‘n afgeleefde graaf af en staan dan 
besluiteloos. Na die bome se kant lyk die grond 
sagter. Deur trane wat onophoudelik vloei vind haar 
trae gang rigting. Sy val amper oor die hoop grond 
voor sy dit sien. ‘n Ou erdvarkgat of jakkalsgat vlak 
by die eerste bome. Dalk sal dit makliker wees om 
die gat oop te grou as om ‘n nuwe te maak. 

Die grond is selfs nog losser as wat sy gedink het, 
meer gruiserig as solied. Sy grou die gat oop wat 
skuinsweg in die aarde in loop. Besweet en vuil met 
traanstrepe oor haar wange kalwe sy die grond weg. 
Haar arms begin pyn van die inspanning, haar dun 
klere klou nat aan haar vas. 

Uiteindelik is sy tevrede. Hoe nou gemaak om die 
liggaam hier te kry? Lank dink sy en oorweeg 
moontlikhede. Dra kan sy hom nie. Sy kan hom dalk 
sleep maar sal nie ver kom nie. ‘n Donkie wat naby 
balk gee die antwoord. Sy kry ‘n langerige riem op 
die wa en vang die makste donkie. Die riem bind sy 
om die donkie se nek vas en die ander punt om haar 
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pa se voete. Dan lei sy die donkie in die rigting van 
die graf. Sy probeer nie dink aan hoe die klippe, gras 
en grond sy liggaam beskadig nie. Sy moet hom in 
die grond kry. Sy lei die donkie verby die graf en 
stop wanneer die liggaam langs die graf lê. Sy maak 
sy voete los. Die grilligste lê voor. Sy rol hom in die 
graf. Gelukkig val hy gesig na onder. Sy gooi hom 
vinnig toe. 

Sy gaan maak die donkie aan die wa vas. Dan 
probeer sy die ander drie donkies aankeer. Twee 
hardloop weg. Sy los hulle. Leeukop kom lui 
aangedraf. Hy snuffel ‘n bietjie in die rou grond, kyk 
dan vraend na haar. Sy streel sy massiewe kop. 

‘n Halfuur later is sy gereed. Die noodsaaklikste 
het sy op die twee donkies gepak. Die een ligter 
omdat sy soms op hom wil ry. Die donkies se tooms 
is aan mekaar vasgemaak sodat sy hulle kan lei as 
dit nodig is. Haar pa se gereedskap laat sy net so. Sy 
kan niks daarmee doen nie. Sy gebruik ‘n bietjie 
water om haar gesig af te spoel en hande te was. Sy 
is gelukkig naby die rivier as die waternood te hoog 
raak. 

Die droewige prosessie kom in pas. Sy loop voor 
en lei die donkies. Op hulle rugge skommel ‘n paar 
skamel besittings. ‘n Paar potte en bietjie klere, ‘n 
bietjie meel en biltong en beskuit. Sy bly maar 
parallel met die rivier. Sy is op pad New Rush toe, 
waarheen anders? Iewers vorentoe moet sy deur die 
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rivier kom, daar is ‘n drif waardeur ‘n mens maklik 
kan kom, sê hulle. Leeukop stap rustig saam. 

“Tot siens, Pa,” sê sy bitter. Ma, ek het hom nie 
gelos nie. Sy huil sonder dat daar ‘n traan oor haar 
wange loop. 

Toe dit donker word, rig sy kamp in. Sy bind die 
donkies aan ‘n kameeldoringboom vas. Hulle vreet 
gulsig aan die yl grassies onder die boom.  

Dis reeds sterk donker toe sy haar aandete gereed 
het. Sy weet sy moet eet, maar die kos bly dik word 
in haar mond. Daar is nie meer trane oor om uit te 
huil nie en sy is bang. Sy kyk in die lug op waar die 
eerste sterre begin blink. As daar so iets is soos ‘n 
Liewe Vader, dan moet hy vannag help. Sy trek na 
ete ‘n kombers om haar lyf en rol langs die vuur om. 
Slaap wis genadiglik gou die ontsetting en 
ontberings van die dag uit. 

Die maan het al ‘n hele pad deur die lug geloop 
toe sy wakker skrik. 

Die donkies. Eers hoor sy hulle benoud balk. Dan 
hoor sy die boosaardige gegrom van ‘n tier. Leeukop 
grom en storm op die tier af. ‘n Paar woeste aanvalle 
van sy kant, dan hoor sy hom skerp tjank. Dan is hy 
stil. In die vae lig kan sy sien hoe die een donkie 
aanhoudend sy agterent draai en met al twee pote 
skop. Die ander donkie ruk los en sy kan die 
galoppende pote duidelik hoor. Sy verbeel haar die 
katfiguur hardloop agter die donkie aan. Dis skielik 
stil. Sy draai om, trek die kombers oor haar kop en 
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wag vir een of ander aanval van een of ander 
roofdier. 

Dis vannag my laaste nag, dink sy grensloos 
bevrees. 

Vervolg volgende week uitgawe 81 
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Voorbladfoto verskaf deur Gert van Jaarsveld 
 
Hierdie boek is beskikbaar in ons boekwinkel 
http://storietydskrif.home.blog/boekwinkel/ 
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Die wraak is myne! 27: Die leeu se hok. 
Begin uitgawe 55 
 

 
‘n Halfuur later ry Petrus in Mayfair in die straat 

van die adres. Hy volg die nommers so min of meer. 
62c is ‘n skeefgeverfde nommer op ‘n plaatjie. Niks 
snaaks nie behalwe ‘n hekkie in ‘n hoë muur. Hy ry 
stadig verby maar van die pad af kan mens nie veel 
uitmaak nie, net die grou mure van pakhuise verder 
terug met klein toegeverfde venstertjies. Dit lyk of 
dit ‘n hele kompleks van dubbelverdieping pakhuise 
kan wees. Hy ry om die hoek, maar dit is net 
eenaanlopende hoë muur met hier en daar ‘n 
garagedeur. Van buite af geen beweging, geen teken 
van enige funksionering van iets aan die binnekant 
nie. ‘n Ideale plek vir misdadige aktiwiteite, lekker 
weggesteek  en ontoeganklik. 

Dis tyd dat hy vir Lucia gaan besoek 
Lucia is soos gewoonlik weer in die sewende 

hemel toe hy  daar aankom. 
“Jy’s tense, my darling,” sê sy na sy hom papnat 

en rooi gesoen het. 
“Ek sou so reken.” Hy vertel haar kortliks die 

hele kaboedel. 
“Shame, en ek hou so van jou. Na wie sal ek 

verlang as jy nie meer daar is nie?” Sy kry hom om 
die nek beet en soen hom weer papnat. 

“Jy spot nog, dis ernstig.” 
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“Ek weet.” Sy is skielik die besorgdheid self. 
“Waarmee kan ek help.” 

“Twee dinge. Skryf weer oor die 
reeksmoordenaar, verbind die moorde op Schoonies, 
Rhoode en Rothwell stewig met die bankroof agt 
jaar gelede. Meld dan sommer terloops dat die 
polisie warm op die spoor is.” 

“Is hulle?” 
“Jasper-hulle is net so in die war soos ek, maar hy 

kan rustig gaan slaap. Dis ek wat die bomdreigement 
aan my bas voel.” 

“Goed ek sal so maak. Lekker aandik ook. Iets 
oor die profiel van so ‘n moordenaar. Skimp oor 
kamtige tronkrehabilitasie en wat nog. Maar 
hoekom?” 

“Ek wil hom senuagtig maak, hom dwing om 
dalk ‘n dom, oorhaastige ding te doen. Ek is seker 
hy is haastig. Ek probeer hom nie ‘n kans gee om 
êrens vir my ‘n bom te stel nie. Ek het genoeg 
sekuriteitsmaatreëls in en om my huis en betaal 
wagte spesiaal om my kar op te pas.” 

“Shame. En wat is die tweede ding.” 
“Jy het ‘n vriendin wat my die munisipaliteit 

werk, nie waar nie?” 
“Jip, sy werk by behuising, huisplanne, 

hersonering, of so iets.” 
“Perfek. Ek soek die planne van geboue in ‘n 

sekere blok in Mayfair.” 
“Hoekom?” 
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“Sal jou later alles vertel. Dan sit jy dit in ‘n 
groot scoop.” 

“Jou vark. Moet ek haar bel.” 
“As jy dit doen, laat ek jou toe om my nog ‘n 

keer te soen.” 
“Jou dubbele vark. Gee my die adres.” 
‘n Uur later sit hy die planne en bestudeer in ‘n 

restaurant.  Die kopieë is nie baie duidelik nie, want 
die planne is al oud het die vriendin verduidelik, en 
hoe korrek dit is, weet nugter. Die ouens kon 
intussen mure gebou het of  aan die geboue verander 
het sonder die stadsraad se toestemming. 

Al wat hy weet, is dat hy die lyne goed in sy kop 
moet inprent. Vanaand se stories gaan in die donker 
wees. Dit gaan nie maklik wees nie. Maar toe bedink 
hy hom. Gedurende die nag kan jy seker wees dat 
die sekuriteit dubbel so streng as gewoonlik sal 
wees. Daarom gaan hy vroeg moreoggend. 

Vervolg volgende week uitgawe 81 
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Voorbladfoto verskaf deur Anja Ries 
Hierdie boek is beskikbaar in ons boekwinkel 

https://payhip.com/b/U2ZX 
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Nee hel, Nellie! 

Romanse deur Anja Ries begin uitgawe 78 
Hoofstuk 3 

 
 
Dinsdagoggend sesuur. 

Toe sy by die voordeur uitgaan, sien sy hom in 
die voortuin staan. Sportbroekie, T-hemp, Nikes aan 
sy voete. Hy staan met sy rug na haar. Sy vorder 
stomgeslaan tot in die helfte van die stoep. Stop en 
kyk. 

Sy sien die swart agterkop, die breë skouers, die 
smal middellyf, die bultende spiere van die bobene, 
die gespierde kuite.  

Glad nie sleg nie! 
Hy draai om. “Goeiemôre, Nellie.” Hy geniet 

haar verdwasing. “Tant Ralie het gesê jy draf elke 
oggend. Gee jy om as ek saamdraf?” 

Sy kry net ’n hees groet uit en knik haar kop 
instemmend. 

Terwyl sy afstap van die stoep af, praat hy: “Ek 
wil eintlik fikser word vir gholf, weet jy. Freek sê 
ons het ’n gawe gholfbaan hier onder langs die 
spruit.” 

Nou hoekom gaan hol jy nie agter balletjies aan 
nie? Moet jy my oggend nou so staan en bederf?  

“Ek het ’n roete,” sê sy saaklik toe hy die 
tuinhekkie agter hulle toemaak. Hy knik. 
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“Volg my!” 
Sy spring weg met ’n stewige pas. Sy weet nie 

hoe fiks of onfiks hy is nie, maar as hy agter raak, is 
dit sy saak. Hy hou egter langs haar. Hy hardloop 
met lang, egalige treë; sy asemhaling rustig. 

Wag maar, boetie, ons vat nou-nou die bultjie. 
Dan sal ons sien. 

Halfpad teen die bultjie op en hy is steeds langs 
haar. Egalig en ritmies. Hulle gaan verby Ben Erwee 
se huis. Sy beduie met haar duim. “Sylvia!”  

Hy knik dat hy snap. Sy versnel skielik haar pas. 
Sy sien hoe hy effens agter raak. Daar is nou so ’n 
twee honderd meter oor teen die bultjie op. Sy hou 
haar vinniger pas en voel hoe haar bors begin brand. 
Sy loer terug. Hy is goed ’n tien treë agter haar en 
hy sukkel en hyg na sy asem. 

Sy vlieg behoorlik met die paadjie af tot voor die 
plaashek. Daar staan sy en hyg na haar asem. Sy het 
die pap dik aangemaak vanoggend. Sy sien hom 
strompelend die paadjie afdraf tot by haar. Hy kan 
nie praat nie. Staan net gebukkend vooroor en hap-
hap na asem. Sy wind en gô skoon uit.  

Foeitog! Glad nie fiks nie!  
“Sjoe!” kry hy uiteindelik uit en vee die sweet 

van sy voorkop af. Hy lek oor sy droë lippe. 
“Toemaar, terug is dit meestal afdraande.” 
Hy kom regop, haal ’n paar keer diep asem en kry 

sy asemhaling stadig onder beheer. 
Hy wys na die huis. “Wie bly hier?” 
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“Niemand. Dis ’n ou kasarm. Behoort aan Sylvia 
se pa, maar hy kom nooit hier nie.” Sy wys na die 
amper toegegroeide karpaadjie. Sy onthou skielik 
die beweging wat sy gesien het. Sy tuur stip na die 
huis en die bome. Niks. Haar seker maar verbeel. 

“Goed, kom ons gaan. Ek sal stadiger hardloop 
vir jou om by te bly.” Sy lag innerlik. 

Die frons is weer op sy voorkop. Hy geniet glad 
nie haar vermakerige opmerking nie. 

Sy draf stadig teen die bultjie uit tot by die 
teerpad. “So, dis nou ’n lekker afdraand tot onder!” 
skree sy, maar dit lyk asof hy nie hoor nie. Hy 
hardloop net moeisaam met ’n stroewe gesig. 

Foei! Het jou ego nog ’n duik gekry! 
Sy hardloop voor hom by die huis in. “Ek gaan 

eerste stort.” Sy weet hy is te uitasem om eers ’n 
geluid uit te kry. 

Terwyl die louwarm water behaaglik oor haar 
spoel, begin sy wonder. 

Hoekom voel ek so tevrede? Hoekom wou ek hom 
kis hardloop? Hoekom irriteer hy my so? 

Sy draai die krane toe en begin haar afdroog. Sy 
het nie antwoorde nie. 

 
*** 
 
Dis warm. Dis stil en bedompig. Dis omtrent 

twee-uur in die nag. Sy werk aan ’n finale 
omvattende werkstuk. Al het sy haar kamervenster 
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oopgemaak en haar deur op ’n skrefie, is daar geen 
afkoelluggie wat deurtrek nie. Sy het net ’n ligte 
négligé en 'n einabroekie aan. Dis te warm vir iets 
anders. 

Sy voel hoe die natuur onbedaarlik om 
ontwatering smeek. 

Ek kan nie nou nie; dan verloor ek die draad. 
Uithou, meisiekind, jy is amper klaar. 

Dit neem tóg langer as wat sy gedink het en die 
nood groei tot barstens toe. 

Uiteindelik tik sy die laaste woord. Vinnig bêre 
sy die dokument. Sy smyt haar pen op haar 
aantekeninge neer. Sy spring van die bed af en storm 
na die deur. Dan is sy in die gang. Sy trek die deur 
agter haar bykans heeltemal toe. Terwyl sy hardloop 
oor die sagte mat wat geen geluid verklap nie, merk 
sy ’n glimmering in die sitkamer. Dis die kombuis se 
lig. Sy ken dit. Tant Ralie kom soms in die middel 
van die nag om ’n glas melk te drink. Louwarm 
melk; haar slaapdrankie. 

Nellie bereik die einde van die gang in die 
pikdonker. Die gebrek aan lig maak nie saak nie. Sy 
ken elke sentimeter uit haar kop. 

Hel, Nellie. Net betyds. ’n Hemelse euforie!  
Sy sit sommer ’n paar oomblikke en ontspan. 

Skielik voel sy moeg. Sy wil nou vinnig in die bed 
kom.  

Sy hardloop terug in die gang. Die lig onder is 
dood.  
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So ja, nou net by my kamer inglip. 
Sy hardloop haar byna katswink vas teen ’n wal. 

Sy steier terug. Sy gryp wild in die lug om nie haar 
balans te verloor nie. Sy kry 'n T-hemp in die hande 
en rem daaraan. Al het sy haar kop teen iets hards 
gestamp, is sy te verskrik en stomgeslaan om ’n 
geluid te maak. Dan voel sy ’n sterk arm om haar lyf 
wat haar val keer en haar nadertrek.  

Stadigaan word sy bewus van die mansliggaam 
teen haar. Sy word bewus daarvan dat haar bykans 
naakte bolyf vas teen syne aangedruk is. Sy word 
bewus van sy sterk arm om haar, sy ander hand wat 
op haar skouer rus. Sy ruik sy manlikheid; die seep 
en sjampoe van ’n stort vroeër. Sy wil haar losmaak, 
maar haar bene weier om haar verstand te volg.  

“Jammer,” prewel hy. 
Jammer dat jy soos ’n dief in die nag rondsluip! 
Steeds hou hy haar styf vas. Sy begin bewe.  
Wat is dit met my? Los my, jou vark! Nee, hou my 

stywer vas. Dis lekker en ek kry ’n krieweling vanaf 
my lende op teen my ruggraat. 

“Los my!” kry sy uiteindelik hees uit. Hy los haar 
soos ’n warm patat. 

“Dis jy wat aan my vasklou soos ’n neet. Jy skeur 
amper my T-hemp van my lyf af!”  

Is daar ’n lag, ’n spot of afkeur in sy stem? 
“Laat ek die lig aansit!” 
“Nee!” 
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Sy stoot hom eenkant toe en hardloop vir die 
skrefie lig by haar kamerdeur. Vir ’n oomblik 
ontbloot die kamerlig haar skamelheid. Dan klap sy 
die deur toe. Hygend staan sy teen die binnekant van 
die deur. Later gaan sit sy op haar bed. Na ’n rukkie 
begin sy stadig opruim; haar opsommings, die 
skootrekenaar, los papiere. Sy probeer alles netjies 
orden soos sy die emosies wat deur haar dwarrel, 
probeer uitpluis. 

Ek is nou heeltemal deurmekaar! As ek nie so ’n 
renons in die man het nie, kon dit eintlik ’n 
onverwagse, romantiese botsing gewees het! 

Uiteindelik het sy beheer oor haar omgewing en 
oor haar emosies. Sy kruip in die bed. Môre moet 
maar vir môre sorg. By ’n laaste gedagte, glimlag sy. 

Ek gaan maak of dit nie gebeur het nie. Asof ek 
van geen sout of water weet nie. Meneer, die 
prokureur, hoe gaan jy dit hanteer? 

Tot haar verbasing, of dalk verligting, verwys hy 
in die volgende paar weke ook glad nie daarna nie. 

 
*** 
 
Hulle sit onder ’n groot koelteboom in die 

voortuin. Die tuin is pragtig in die helfte van 
November met beddings vol kleurryke blomme. 
Tant Ralie kyk behaaglik oor haar netjiese tuin.  

“Ek sien die papawers en magrietjies groei te 
wild. Hulle wil nie my lelietjies ’n kans gee om ook 
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pragtig te blom nie. Ek sal hulle bietjie moet 
uitdun.” 

Hulle sê niks. Werner bestudeer sy glas bier asof 
dit ’n boek oor menseregte is en Nellie kyk net 
droomverlore oor die pragtige, helder kleure. Sy is 
moeg want dit was ’n lang warm dag. Sy sluk net af 
en toe aan ’n yskoue glasie lemoensap met ’n hele 
paar blokkies ys wat bo-op drywe. Sy het ’n 
helderkleurige, geblomde rokkie aan. 

“Ja en die ment sal ek ook moet keer. Hulle groei 
tot in die grasperk in. Maar hulle hou darem die 
goggas uit die huis saam met die laventeltakkies. 
Dink julle nie die dahlias is pragtig vanjaar nie?” 

Hulle knik instemmend. 
Ja, tant Ralie, jou tuin is pragtig soos die 

pragtige mens wat jy is. 
’n Heuningbytjie kom draai om Nellie se kop. Sy 

klap liggies na hom. 
“Skoert, lyk ek vir jou soos ’n blommetjie?” 
Werner sit skielik regop in sy stoel. 
“Jy behoort nie geblomde klere te dra nie.” 
Verras kyk sy na hom.  
Is iets verkeerd met my smaak? Jammer, meneer 

Cardin, ek sal dra wat ek wil. 
“As dit jou pla ...” 
“Dit lok bye,” sê hy met ’n strak gesig. 
“Nee wat,” paai tant Ralie. “So ’n alleenbytjie is 

nie gevaarlik nie. Hy is van dié soort wat alles 
ondersoek en dan gaan vir die lekkerte van blomsap. 
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Kyk, hy is al weer weg. Bye steek net wanneer hulle 
bedreigd voel.” 

Tant Ralie swaai met haar arm en wys oor die 
tuin. 

“So van tuin gepraat! Ek hoor hulle het tuinier 
gevang wat die oumense op die plot aangeval en so 
verrinneweer het. En dit vir ’n selfoon en ’n beursie 
met skaars ’n R100 in. Maar jy weet seker alles 
daarvan, Werner?” 

“Ja, Tante. Ek was by hom in die 
aanhoudingselle. Het my aangestel as sy prokureur 
om hom te verdedig. Hy sal volgende Dinsdag 
voorkom en aansoek doen om borgtog.” 

“Wat!?” Nellie kan haar afkeur nie verbloem nie. 
“Wat bedoel jy: WAT?” 
“Gaan jy ’n skurk en geweldenaar verdedig?” 
“Dis my werk.” 
“En jy weet voor jou heilige siel die man is 

skuldig?” 
“Die Kriminele Reg in Suid-Afrika lui: 

enigiemand, maak nie saak waarvoor hy aangekla 
word nie, is onskuldig tot hy skuldig bevind word 
deur ’n hof.” 

“En dis jou motto?” 
“Dis die reg. Met ander woorde: die man wat na 

my toe kom, moet onskuldig geag wees. Dis volgens 
die Verenigde Nasies ’n basiese mensereg. Ek 
verdedig dus eintlik ’n onskuldige man. Eers 
wanneer die Staat bewys het dat hy sonder enige 



 35 

redelike twyfel skuldig is en hy word skuldig bevind 
deur die hof, is hy wetlik skuldig.” 

“En sê nou jy weet hy is skuldig; of erger nog, hy 
erken teenoor jou hy is skuldig, gaan jy hom nog 
verdedig?” 

“Moet nou nie moedswillig wees nie. As die hof 
nie bevind dat hy skuldig is nie, is hy onskuldig.” 

“Dis net ’n klomp semantiek en juridiese bollie. 
Hoe leef jy met jou gewete saam om ’n skuldige 
man te staan en verdedig?” 

“Jy verwar nou twee sake met mekaar. Die een is 
skuldigbevinding as gevolg van menslike oordeel, 
wat soms heeltemal verkeerd is en die ander is 
skuldig op grond van regsbeginsels.” 

Jinne, moet ek nou regtig na sulke twak luister!  
“Ek is bly ek werk nie met sulke goed en 

waninterpretasies nie. Daarom hou ek van syfers. 
Hulle is eksak; hulle kan nie heen en weer 
geïnterpreteer word nie. As jy ’n inkomste- en 
uitgawestaat opstel, werk jy met werklikhede.” 

Hy bly ’n lang oomblik stil. Tant Ralie sit met ’n 
geamuseerde glimlaggie om haar mondhoeke. Sy 
geniet die bekgeveg terdeë. 

Nou het ek jou ore aangesit, wê.  
“Nie waar nie. En ek sal jou nou-nou sê hoekom. 

Maar kom ons gaan eers terug na die verdagte wat 
ek gaan verteenwoordig. Gestel die man beweer hy 
het dit nie gedoen nie. Hy was byvoorbeeld glad nie 
naby die toneel van die misdaad nie.” 
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Nie nodig om so pedanties te wees nie, jou 
lummel.  

“Gestel die mense wat aangeval is, kan hom nie 
honderd persent identifiseer nie. Dit was donker en 
hy het ’n balaklawa aangehad. Of gestel, sommer 
om ’n mal voorbeeld te gebruik, hy het ’n 
tweelingbroer met wie hulle hom verwar. Dink jy 
nie dis regverdig dat hy ...” 

“Regverdig se voet! Hoekom het die polisie hom 
dan gearresteer? Hulle moet mos weet hy is 
skuldig.” 

“Nie noodwendig nie. Hulle arresteer dikwels 
verdagtes, nie skuldiges nie, onthou, met die 
inligting wat tot hulle beskikking is. Dis dikwels net 
die halwe prentjie. Hoeveel keer laat hulle nie weer 
verdagtes vry soos nuwe inligting na vore kom nie? 
En dan die teendeel: weet jy hoeveel onskuldige 
mense het jare in die tronk deurgebring as gevolg 
van swak verdediging. Het jy ooit die boek Papillon 
gelees of die fliek gesien?” 

“Nee, maar ek werk nie met sulke 
onwaarskynlikhede nie. Reg is reg en verkeerd is 
verkeerd!” 

“Dalk moet julle maar die argumente los vir ’n 
ander dag. Ek wil gaan kos opsit.” Maar tant Ralie 
loop nie. 

“Nee, laat hy eers sê wat hy gesê het hy gaan 
nou-nou sê.” 

Ek gaan nie toegee vir sy swak argumente nie! 
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“Nou goed. Jy sê jy wil met eksakte syfers werk. 
As jy ’n boekhouer is en jy moet ’n winkel se 
belastingopgawe invul, hoe doen jy dit?” 

Wat se simpel vraag is dit? 
“Ek neem al die tasbare bewyse van inkomste en 

uitgawes: kasregisterstrokies, bankstate veral, wat 
presies weergee hoeveel geld inbetaal en onttrek is 
en vul dit doodeenvoudig op die vorm in. Dit is daar 
swart op wit. Bankstate lieg nie, behalwe as daar 
fout is met hulle.” 

“Goed en dan onderteken jy die vorm. Dis ’n 
verklaring dat jou syfers die wáárheid reflekteer, nie 
waar nie?” 

“Dis reg.” 
“Goed. Veronderstel jy weet voor jou heilige siel 

dat al die inkomste nie noodwendig deur die 
kasregister gaan nie. Die ou wat byvoorbeeld buite 
werk, word sommer in kontant betaal en hy steek dit 
in sy sak. En geen haan kraai daarna nie. Dan steel 
hy sommer BTW ook want dit reflekteer nie in die 
boeke nie. En dit terwyl alles swart op wit behoort te 
wees, of wat reg is, is reg en wat verkeerd is, is 
verkeerd, soos jy sê.” 

Tant Ralie bars uit van die lag.  
“Daar het jy dit nou! Die prokureur is so slim 

soos die houtjie van die galg.” 
Moet tante nou regtig sy kant kies? Hy probeer 

my net met ’n slim slenter vang. 
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“Dis nie dieselfde as om ’n skelm te verdedig 
nie!” 

“In ’n sekere sin is dit. Die ou wat geld in sy sak 
steek is skuldig aan bedrog, maar hy is wetlik 
onskuldig tot hy deur ’n hof skuldig bevind word.” 

Nou maak jou bollie nog sirkels ook.  
“Wag, julle twee. Hou op met julle geredekawel. 

Dis al laat. Kom help my in die kombuis.” 
Ek weet hy kan dalk reg wees. Maar kyk net na 

die uitdrukking op sy gesig! Net asof hy pas ’n 
appèlsaak gewen het! Ek vervies my sommer 
heeltemal! 

Vererg spring sy op en volg tant Ralie. 
Vervolg volgende week uitgawe 81 
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