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 Lees nou gratis die nuutste, 
opwindende uitgawe. 

 Onthou, die tydskrif is ook 'n 
publikasiegeleentheid vir skrywers en 
digters. Ons plaas romans, kortverhale, 
gedigte, artikels, ens. na keuring en jou naam 
met ’n kort beskrywing van jou word in ons 
blog opgeneem.  

 Jou roman kan moontlik gratis deur ons as e-
boek en sagteband gepubliseer word!  

 Wat kan jy spaar as jy by ons uitgee? 
Behalwe wanneer jou boek deur ’n 
gevestigde, tradisionele uitgewer, LAPA, 
Protea, ens. aanvaar is vir publikasie, moet jy 
betaal vir: 

 Proeflees (vir taal- en skryffoute) en 
redigering (strukturele tekortkominge soos 
styl, vertellersperspektief, vertellerstrant, tyd, 
karakterbeelding, ens. ens.) 

 Omslagontwerp 
 Soms administratiewe fooie 
 Eie reklame 

(Dit is nie raadsaam om jou boek sélf of deur iemand as 
e-boek te plaas sonder dat kundiges dit versorg het nie. 
’n Goeie storie sonder versorging is soos wanneer jy uit 
die bed opstaan. Goed, maar lelik en onversorg. 
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Malherbe Uitgewers en Ns. Skrywershuis kan genader 
word vir kwotasies.) 

 Ons doen al die bogenoemde GRATIS in 
oorleg met jou. Ons stap hand aan hand deur 
die prosesse. Al wat ons van jou vra is dat 
die boek as vervolgverhaal in Die Gratis 
Storie Tydskrif gepubliseer word. Dit is 
fantastiese reklame want die Tydskrif word 
deur honderde lesers weekliks besoek. Jou e-
boek is dan reeds in ons boekwinkel 
beskikbaar en jy verdien tantième op die 
verkope. (Payhip en Amazon) 

 Jy bly die eienaar van die boek, m.a.w. die 
kopiereg berus by jou en jy kan maak 
daarmee wat jy wil.  

Vir verdere besonderhede besoek gerus 
https://storietydskrif.home.blog  
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Our books – Ons boeke 
https://payhip.com/storietydskrif 

 
Win a 100% discount coupon for any one of these 
Ebooks 
Our bookstore: https://payhip.com/storietydskrif 
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Created from images for fair use reporting by Anton Pan 
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The Politically Incorrect report 4 
A weekly column by Anton Pan; starting edition 121 
Report 4 
Expert advice how to treat yourself...  
 
Practical advice how to prevent and treat corona and 
other viral infections quickly and effectively and 
why vaccination is a very bad mistake. 
 
A word from Anton Pan 
 
I have been pulled back into fiction responsibilities. 
Agents representing companies invested in various 
novel platforms offered me contracts and I, 
therefore, do not have enough time to write a report 
and for that matter non-fiction at this stage. 
However, researching remains part of my overall 
process, irrespective of fiction or nonfiction, and 
important material I feel compelled to share shall 
soon be compiled in a documentary. This process is 
much faster and should be possible to provide if I 
cut out writing the column. The Politically Incorrect 
Report will therefore still continue but the column 
will only be an introduction. You now will have to 
watch the documentary. 
 
The documentary 
https://www.bitchute.com/video/6IC80Y5d1tYz/ 
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Search for Anton Pan to find these books on 
Webnovel. 
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Meet the Devil 
The Script of Evil series – book 1 
 
Kadin and Billy, two young pupils, get hold of a 

notebook containing a mysterious scribbling after a 
professor was assaulted and maybe murdered for it. 
Looking for answers and starting to fall in love, 
Billy falls into the hands of the devils. Kadin runs 
into the dangerous prophet who manipulates 
everyone with supernatural powers. Desperate to 
save the brave and beloved Billy, she runs for help 
from a Swami and the crazy Michael with whom 
they shared the mystery of the script. They devise a 
risky and desperate plan to deceive the Devil. She 
has no choice but to meet and negotiate with the 
Devil alone and takes a huge risk trying to trick him. 

Their lives hang on a thread as Kadin tries her 
best to navigate the dangers. The curse of the script 
follows them home and now their families are also 
in danger. They are oblivious of the fact that the 
future of the world as we know it, hangs on by a 
thread and that the danger is far bigger than they can 
imagine in their wildest dreams.  

Join Billy and Kadin on their fascinating path to 
try and unravel the mystery before the peril is 
divulged when even more sinister characters knock 
on their front door. 

 
The Mystery unfolds 
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The Script of Evil series – book 2 
 
Kadin and Billy, two young pupils, are oblivious 

of the fact that the future of the world as we know it, 
hangs on a thread and that the danger is far bigger 
than they can imagine in their wildest dreams. The 
curse of the script follows them home and now their 
families are also in danger. Jack and Rene, Kadin’s 
parents, take care of the brave Billy who suffered 
dismally to protect their daughter from his evil 
torturers. The mystery unfolds when even more 
sinister characters knock on their front door and 
Billy fears for the worse. 

Jack takes control and forces the menacing 
visitors to play open cards. The secret Interpol agent, 
Nico, has no choice but to share the secret of the 
imminent danger with them. However, the alarmed 
parents discover that the danger is not only from 
outside but more so the evil connection that the 
Devil had planted inside the heads of the children. 
Rene takes the children to a shrink to try and remove 
this connection with evil. The parents are surprised 
by the supernatural power of the evil prophet who 
will manipulate their lives no matter how they try 
and maneuver his curse. They are ignorant of the 
fact that his spell over them shall steer them without 
mercy towards their predetermined destiny and a 
future of unimaginable horrors. 
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Invasion of Evil 
The Script of Evil series – book 3 
 
Just in time, quite a few groups of people became 

aware of the horrible plague that will dump the 
world into total anarchy and tried to dig in and 
protect themselves as best they could. The day 
before the outbreak of the plague, they are scurrying 
to get ready amidst enmity and distrust. The occult 
that brought the plague into this world has a small 
group of chosen ones together with Billy and Kadin. 
This group, under the leadership of Professor Johan 
de Ridder, a retired virologist, has a very distinct 
mission. They must find a carrier of the virus that 
has a natural immunity against it, bring him/her to a 
team of scientists who will then, together with Prof 
Johan, develop an antidote to bring the horror on 
earth to an end. 

Different secluded groups must survive and must 
guard their supplies against plunderers and highly 
infectious people who will change into man-eating 
monsters dependent on fresh blood. Most people are 
unaware of the sinister role players manipulating 
events behind the scenes who have different plans 
regarding the outcome if Prof Johan and his team 
should find a suitable carrier. 

 
The Cannibals 
The Script of Evil series – book 4 
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The Puppet Masters secretly monitor and 

manipulate the cruel world that the plague brought 
about. A reckless group of mercenaries in their 
service, have to deal with insane cannibals before 
they embark on their first mission to surprise 
Colonel Morrison in charge of the army camp. 
Major Hunter and Colonel Morrison soon discover 
the existence of the terrifying mercenaries. Is there a 
spy in the community of survivors? Morrison sends 
Captain Dexter’s team to bring the chosen ones 
safely back to the community in the army camp to 
be in control of their mission and hopefully in so 
doing sniffs out the secret location of the designers 
of the plague, the Saviors. However, when the door 
of their underground haven in Port Elizabeth opens, 
a cruel surprise awaits everyone. 

The mission of the mercenaries runs into 
difficulties and Kadin and Billy are trapped and 
disappear into the gorges surrounded by the 
cannibals. There they shall run into many surprises 
and depend on their spiritual link with the evil 
prophet to survive in this unforgiving wilderness. 
They will discover their true purpose and form an 
unexpected alliance with strangers and with a new 
determination to fulfill their mission to free the 
world from the plague. 

 
Dreadful Shockers 
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The Script of Evil series – book 5 
 
Surprise after surprise for all the different role 

players trapped in a world dominated by cannibals 
and sinister puppet masters secretly manipulating the 
course of events. The cannibals are getting more 
dangerous as they develop a collective intelligence 
and hive mentality. The search party for Kadin and 
Billy, led by the reckless and crazy Jack, soon is 
trapped and surrounded by the cannibals. They end 
up pinned down in a dangerous zone in the gorges 
ruled by cruel adversaries blocking their way. 
Hunter and his search party enter the gorges from 
the other side to search for the youngsters. Hunter 
thinks he has the perfect plan to save the youngsters 
and outwit the mercenaries with the support of 
Morrison. Joss, the leader of the mercenaries, and 
his party realize what Hunter is up to and they set an 
ambush for both search parties should they succeed 
in finding the youngsters. 

Meanwhile, Yolandi and Deon, owners of a farm, 
make their move to try and outwit the mercenaries 
who took over their farm. The community on the 
Eastwood Estate ignores the warnings coming over 
shortwave radio to abandon the farm and find a safe 
hiding place. Soon the different groups of survivors 
of the plague will each run into their own personal 
horror. A dreadful shocker will soon surprise every 
survivor of the plague. 
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The Phantoms 
Entrapped novella series - Book 1 
 
Chloe, and Isaac, the man who has become the 

most important in her life, are powerless in the 
hands of a sadistic devil. Are they going to survive? 
Chloe must go back in time and try to unravel 
whoever behind the scenes is destroying their family 
lives. When she ends up alone with the two men that 
are in love with her, she desperately escapes the 
conflict on the farm and against all warnings moves 
into the eccentric Mrs Kennedy’s abandoned 
haunted house in the woods where a family murder 
took place. Not even Robert, the creepy janitor, 
could deter her to get away from the situation on the 
farm. 

Zoey, her older sister with her son, Lyle, 
disappears unexpectedly and she discovers that their 
lives are in danger. She has to fight to try and save 
them in time and discovers sinister forces are 
secretly threatening her family. She is not sure of the 
full extent of the danger and desperately finds the 
help of Hunter, a private investigator, that had a 
special bond with her father. Meanwhile, she fails to 
make sense of the escalating disturbing phenomena 
in her haunted house in the woods and starts to bond 
with her new neighbor, Isaac. 

It reads like a mixture of a thrilling detective 
story with supernatural turns and a psychological 
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thriller all in one with endless surprises and clues for 
the clever reader. 

 
The Disturbing... 
 
Entrapped novella series – Book 2 
 
Hunter investigates the people in Chloe’s life and 

secures her dwelling as best he could before leaving 
to search for his main suspect, Quinn. The eccentric 
Mrs Kennedy’s abandoned haunted house in the 
woods where a family murder took place is getting 
more and more disturbing with the inexplicable 
phenomena getting very personal and in her face. 
Isaac shares her experience and helps her at a time 
when she starts to doubt her sanity. Hunter gives 
them disturbing warnings and confusing messages 
over the phone and for some reason fails to inform 
them what is going on. Just when the passion 
between her and Isaac burns like a wildfire, they 
wake up captured by the devils that are behind 
everything. 

Their situation is getting more and more hopeless 
since it seems the devils are in full control and their 
ambush for Hunter is well in place. The devil 
holding them captured is playing mind games with 
Chloe while she waits in agony for Hunter to walk 
into the trap. Surely, Isaac and Hunter’s cruel fate 
seems unavoidable and she is not sure what to 
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expect to happen to the rest of them. She can only 
hope that some miracle would save them all from 
this evil. 
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Photo deur Racheal Lomas @maven_designs 
Die Skrif van Onheil Boek 1 – Wanneer Onheil 
Liefde bring – is beskikbaar in ons boekwinkel 
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Die Skrif van Onheil reeks – Boek 2 
Riller deur Anton Pan 
 
Die Missie 
Begin Uitgawe 118 
 

15. Onsekerhede 
 
Chloe stap oor na die veldkliniek en nader dit 

versigtig soos ‘n trapsuutjies oor die los grond. Dit is 
‘n weermagtrok wat aan die een kant oopslaan met 
‘n tent aangeheg. Hulle het die ideale staanplek 
onder ‘n groot boom gevind waar die skadu hulle 
beskerm teen die warm Afrikason.  

Sy bekruip Isaac skelmpies van agter waar hy in 
die tent staan en gesels en omhels hom styf sodat hy 
ophou praat en glimlag vir Khaya. 

“Jammer, my maat.” Hy draai hom om in haar 
omhelsing en gee haar ‘n sagte piksoentjie op haar 
pragtige vol lippe: “Gaan jy nie ons vriend groet nie, 
my skattebol, waar is jou maniere?” 

Chloe loer onderlangs na Khaya en glimlag stout: 
“Jammer, Dokter, hoe gaan dit met u vanoggend? 
Wag laat ek raai. Julle kla seker teenoor mekaar, ek 
moet elke aand hoor hier gebeur nooit iets nie en dan 
moet ek hom weer herinner dit is beter so. Ons soek 
tóg nie ‘n mediese noodgeval nie.” 

Khaya glimlag: “Dit is nogal waar, maar dit is nie 
waaroor ons gepraat het nie. Isaac het my uitgevra 
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oor Rene Bosch wat moontlik binnekort by ons gaan 
aansluit en ons wonder: moes die helikopter nie al 
geland het nie? Chloe, moes die helikopter nie ons 
vriende vanoggend alreeds om 10:30 opgelaai het in 
Port Elizabeth en dadelik hierheen gevlieg het nie? 
Dit is reeds 17:00. Die vlug kon seker nie so lank 
geduur het nie?” 

Isaac druk Chloe styf teen hom vas. “Khaya het 
‘n besonder sagte plekkie vir Rene en ek kom agter 
hy word al hoe meer bekommerd hoe later dit word. 
Jy sien die kolonel gereeld, weet jy miskien iets, my 
skat.” 

Nonkosi se stem is skielik agter hulle: “Ja, weet 
julle enigiets? Ek is net so bekommerd.” Hulle kyk 
om en sien Nonkosi en Anton by die ingang van die 
tent.  

Khaya verduidelik: “Nonkosi sien net soos ons 
uit daarna dat Rene by ons aansluit. Ons drie het 
dikwels in die kliniek en ouetehuise saam diens 
gedoen en sy is die lieflikste mens.” 

Nonkosi frons. “Chloe, wil jy nie vir ons uitvind 
by die kolonel wat aangaan nie? Ek is seker hulle 
moes al geland het.” 

Anton skud sy kop beslis: “Ja-nee, wragtig! Sy is 
besig om op my senuwees te werk. Sy kan nie stilsit 
of ophou torring aan my nie. ‘Waar is my maatjie’, 
‘Wanneer land hulle nou’, ‘Ek hoop nie hulle het 
iets oorgekom nie.’ Asseblief, Chloe, verlos my van 
hierdie euwel!” 
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Nonkosi kyk vies vir Anton en trek haar gesig 
asof sy hom waarsku hy lap iets uit. Hy lyk soos ‘n 
stout seuntjie wat besef dat hy nou net lelik 
drooggemaak het maar dit is klaar te laat. 

Chloe lag kliphard vir Anton se wanhopige 
houding. Die paartjie fassineer haar nog altyd vandat 
hulle hier aangekom het. Anton is ‘n meulmaker van 
beroep en het intussen bevriend geraak met Ronnie 
en het die meganiese onderhoudswerk van die plaas 
oorgeneem. Kaptein Dexter het haar en Jane vertel 
dat Anton eendag ‘n SAMIL 100 wat swart rook 
sommer agterna geloop en Morrison se tegniese 
manne gewys het die lugfilter is verstop. Hy ken glo 
die SADF weermagvoertuie van A tot Z want hy 
was ‘n weerman gedurende sy dienspligjare tydens 
die bosoorlog. Nou help hy ook uit by die tegniese 
dienskorps van die kolonel. Chloe wil nog eendag 
Nonkosi eenkant kry en uitvind hoe sy by Anton van 
Loggerenberg betrokke geraak het en wanneer dit 
was. Onlangs, of het hulle ’n lang pad saamgestap 
gedurende die moeilike apartheidsjare? 

Chloe verbreek haar omhelsing uiteindelik en 
gooi haar hande in die lug op. 

“Nou goed, mense, hoekom loop ons nie saam na 
die kolonel toe en hoor wat aangaan nie, of is julle 
bang vir hom? Ek en Jane is self ook bekommerd 
oor ons vriende, veral oor kaptein Dexter, want ons 
werk lekker saam met die man. En Jane sien so uit 
daarna om haar Fransman weer onder haar vlerk te 



 24 

neem. Ek onthou nog hoe die lieflike Kadin, Rene se 
pragtige dogter, my omhels het voordat sy in die 
kombi geklim en vertrek het na Port Elizabeth. Ons 
wil hulle tóg almal veilig terughê.” 

Chloe sien egter aan hulle houdings niemand stel 
belang nie en Anton verduidelik sommer namens 
almal: “Nee, Chloe, as ek te lank in daardie 
arrogante vreksel se geselskap verkeer, gaan ek 
spoedig iets baie onverantwoordeliks aanvang. Ons 
voel almal so. Jy het net die vermoë om hom om jou 
pinkie te draai. Almal kan sien die pes hou van jou, 
maak nie saak wat jy doen nie.” 

Khaya lag: “Wie hou nou nie van Chloe nie? Sy 
kan enige situasie op sy kop draai en spin soos ‘n 
tol.” 

Almal skater van die lag en Chloe stem in: “Nou 
goed, ek sal gou oorloop en kyk wat kan ek uitvind. 
Wag julle hier dan lig ek julle sommer saam in as ek 
terugkom. Sien julle ...” 

Chloe stap haastig oor na die mobiele 
hoofkwartier waar sy hoop Morrison en sy taakspan 
behoort te wees. Sy sien Jane vanaf die hondehokke 
aangeloop kom. 

“Haai, Chloe, wag vir my. Is jy op pad om te 
hoor wat aangaan?” 

“Ja, Jane. Khaya, Anton en Nonkosi is daar by 
my man in die veldkliniek en hulle is almal net so 
bekommerd soos ons maar hulle sien nie kans vir die 
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kolonel nie. Hulle het my gevra om uit te vind 
hoekom die helikopter nog nie aangekom het nie.” 

Haastig loop hulle die trappe op. Niemand is by 
Heinrich se lessenaar in die eerste kantoor nie. 
Morrison se kantoordeur is oop, maar hy is leeg en 
hulle stap verby en vind die hele taakspan besig om 
te beraadslaag in die lesingsaal met die kolonel. 

Die kolonel kyk verbaas op toe Chloe en Jane 
ongenooid daar inbars: “En nou, dames, wat jaag 
julle?” 

Chloe verduidelik: “Daar is ‘n hele groepie van 
ons wat baie besorg is, Kolonel. Moes die helikopter 
nie lankal reeds hier geland het nie? Hulle het my 
afgevaardig om by u uit te vind wat aan die gang is.” 

Morrison antwoord saaklik: “Ons is juis hier 
bymekaar oor dieselfde rede. Iets moes verkeerd 
geloop het. Julle is reg, maar ons weet ongelukkig 
net so min soos julle. Die vraag is nou: wat gaan ons 
daaromtrent doen? Ons het geen manier om met 
kaptein Dexter en sy mense te kommunikeer nie. 
Hulle is heeltemal op hulle eie.” 

Jane vra bekommerd: “Kolonel, het u ‘n plan van 
aksie?” 

Morrison knik. “Indien hulle nie voor môre-
oggend hier aankom nie, sal ons die private 
helikopter moet inspan om te gaan kyk wat daar 
aangaan. Dit is reeds laat en gevaarlik om te vlieg 
want die normale ligte wat vliegtuie teen hindernisse 
soos byvoorbeeld kabels en hoëspanningsdrade, 
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werk waarskynlik nie meer nie en dus kan daar net 
veilig gedurende die dag gevlieg word.” 

Jane is nie tevrede nie: “Wat as hulle aangeval is 
en op hierdie oomblik in gevaar verkeer, Kolonel? 
Dink u nie ons moet eerder versterkings stuur nie? 
Wat as die Puma byvoorbeeld onklaar is? Hulle het 
soontoe gevlieg en het miskien geen voertuie om 
veilig mee terug te keer nie en wat as hulle eers te 
voet vervoer moes gaan soek en hulle is oorval deur 
mensvreters of rowers?” 

Morrison skud sy kop heen en weer. “Ons het 
geen manier om met enige deel van ons mag so vêr 
te kommunikeer nie. Wat as ons die Puma saam met 
Dexter en sy manne reeds verloor het en ons verloor 
ook die geselskap wat ons uitstuur. Die mag wat ons 
basis beskerm, word dan net al hoe swakker. Die 
veiligste en beste opsie is om Haasbroek en twee 
van ons beste operasionele soldate môre-oggend 
douvoordag te laat vlieg. Hulle sal slegs daar land 
indien kaptein Dexter hulle ‘n veilige landing kan 
verseker, anders moet hulle die situasie vanuit die 
lug opsom en eers kom rapporteer en ons sal dan ’n 
meer ingeligte besluit kan neem.” 

Skielik kraak die tweerigtingradio reg voor 
Morrison op die tafel. “Hoofhek hier! Kolonel, kom 
in asseblief, oor.” 

Morrison neem die radio. “Ek luister, Hoofhek, 
oor.” 
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“Kolonel, majoor Hunter is hier voor die 
hoofhek, hy wil u graag sien. Hy het belangrike 
inligting wat hy met u wil deel.” 

Chloe voel hoe haar hart spring en sy en Jane kyk 
mekaar met groot oë aan. Hulle het van verlede 
week al aan kaptein Dexter getorring om die kolonel 
te oorreed dat hulle dorp toe moet gaan vir voorrade, 
maar hy wou niks weet nie. Hulle eintlike plan was 
om op pad dorp toe vir Dexter te oorreed om Hunter 
vinnig op sy kleinhoewe te gaan besoek en te sien of 
hy nog okei is.  

Nou is hulle vriend hier voor die hoofhek met 
belangrike inligting vir die kolonel. Wat kan dit 
wees? Hou dit miskien verband met hulle huidige 
situasie? 

Vervolg volgende week uitgawe 133 
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Foto afgelaai vanaf engoo 

Wraak trek oor die Sahara  

Tex het aangesluit by die Franse Vreemdelegioen in 
die magtige Sahara woestyn. Hy soek weerwraak 
teenoor ‘n Duitse offisier wat sy broer as 
krygsgevangene in Tweede Wêreldoorlog wreed 
vermoor het. Gou word hy genader deur ŉ paar 
medesoldate om uit die legioen te dros. Hy weier 
aanvanklik, maar dan tree die noodlot in en dit 
noodsaak hom om wel te dros saam met sy makkers 
om so die lewe van ŉ beeldskone vrou te probeer 
red. In die warm woestyn kruis sy pad onverwags 
met die man wat hy sy lewe lank al soek, maar dinge 
loop heeltemal skeef vir hom en sy vriende en hulle 
moet voortdurend veg vir oorlewing.  
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Sahara Avontuur Reeks Pronk boeke: 
https://softcoverbooks.co.za 
Copyright © 2019 by Pieter Haasbroek 
All rights reserved 
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WRAAK TREK OOR DIE SAHARA 
Deur Sandbergh Beyers  

Begin uitgawe 129 
 
Hoofstuk 4 
 
Skok maak Tex besluiteloos terwyl hy met sy 

voorlyf daar binne die sy-tent lê en hy sien die 
bleekheid op die gesig van die jong Arabier en dan 
weet hy dat hy gewond moet wees dalk het hulle 
hom raak geskiet toe hy die ander aand uit die kamp 
ontsnap het. 

Hy dink vinnig. Die Arabier moes te voet gevlug 
en toe op hierdie karavaan afgekom het. Hulle het 
hom asiel gegee aan hom by die Amerikaanse meisie 
laat ry in die hoop dat die kameel waarop sy ry, nie 
deursoek sou word nie. Maar nou is die knoop dat 
hy wel ontdek is en wel deur dieselfde man wat 
daarvoor verantwoordelik was dat hy uit die 
Legioen-kamp ontsnap het. 

Tex sien die beweging van die hand wat gereed is 
om die mes vorentoe te stoot. Hy sien die 
wanhopige, koorsige oë agter daardie mes. 

Sonder mooi te weet wat hy doen, skud Tex sy 
kop stadig, betekenisvol en dan sien hy die hand 
huiwer en bewe. 

Dan sak hy terug en sy voete raak aan die warm 
sand en hy draai om. ’n Paar Arabiere en die meisie 
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staar hom aan asof hulle skielik van hul sinne beroof 
is. 

Hy wonder of hy nie dalk van sy varkies kwyt is 
nie. Waarom wil hy genade aan hierdie vreemde 
Arabier bewys? Dit kan beteken dat hy sy eie bas 
kwytraak, want as hierdie partygangers dit uitvind, 
trek hulle een-twee-drie sy vel vir hom af. 

Opsetlik laat hy nie blyk dat hy enigiets gesien 
het nie. Hy vryf oor sy gesig wat grof en ru is waar 
die woestynsand aan die sweet vaskleef ou sand en 
ou sweet. En hy sien hoe dat die oë van hulle wat na 
hom staar, verander van asemlose verwondering na 
’n soort eerbiedige bewondering en dit laat hom 
tevrede voel en groot, veral die dankbaarheid in die 
oë van die meisie. 

En sy gewete pla hom nie. Hy weet as hy hierdie 
stomme Arabier hier uithaal, hy dadelik die slagoffer 
van daardie wreedaards gaan wees. Buitendien, aan 
sy oë en aan sy vel kan ’n mens sien dat hy swaar 
gewond is. Dalk kan hy nie meer lank leef nie. Laat 
hom in vrede vortgaan. Dit kam Frankryk nie veel 
skade aandoen nie. 

Die Amerikaanse meisie in daardie nousluitende 
gewaad van haar wat so goed verberg maar ook so 
goed ontbloot, tree vorentoe. Sy gaan by Tex verby 
om weer onder haar sy-tent in te klim en in die 
verbygaan fluister sy.  

“Jy is ’n man so na my hart. Laat my weet as daar 
iets is wat ek vir jou kan doen.” 
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Sy kry die geur van sy sweet-liggaam en sy hou 
daarvan en hy fluister terug.  

“Gee my net jou telefoonnommer, suster...” en sy 
glimlag vir hom. Hy kry die swaar, prikkelende geur 
van haar liggaam as hy haar optel en haar in die 
rugstoel terug plaas en hy voel die vinnige beweging 
van haar hand in sy nek en dan weet hy dat hy die 
regte ding gedoen het om die skuilende Arabier nie 
te verklap nie. 

Dan beweeg hy vinnig na die volgende kameel en 
begin dit deursoek en in ’n ommesientjie is hulle 
klaar met die visentering. 

By hulle is ’n korporaal, ’n slet van ’n kêrel wat 
gewoonlik daar behae in skep om manne te laat straf 
vir dinge wat hulle moontlik in die mou kan voer, 
maar wat hulle inderdaad nog nie gepleeg het nie. 
Hy is nou in bevel en hy moet aan Sturmer gaan 
rapporteer, maar sy bene is slap en knakkend. 
Pronker druk hom in die rug en stoot hom ’n paar 
treë vorentoe.  

“Toemaar, korporaal,” spot Pronker, “dit kan nie 
doller gaan as kop-af nie...” 

Louis Kameel help die slingerende korporaal nog 
’n paar treë oor die weg en hy sê grootman.  

“Daar is tog nie veel in daardie harspan nie, 
sersant... watter verskil sal dit nou maak as jy hom 
verloor?” en dan lag hy breed, met daardie 
onpassabele mond van hom met die lelike, geel 
perde tande. 
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Sturmer roer ongeduldig in die saal en dan spring 
die korporaal met sy slap knieë soos ’n koeël uit ’n 
roer vorentoe, mal-bang dat hy dalk die misnoeë van 
die smal Duitser op die hals sal kry. 

Hy salueer wild en klap sy hakke so straf teen 
mekaar dat hy amper uit die grond is. “Mon 
capitaine,” sê hy hees, “ons het die kamele 
deurgesoek, maar ons vind niks nie.” 

“Julle is ’n spul dwase,” sê Sturmer skerp. “As 
julle wakker genoeg was, sou julle iets gevind het 
teen hierdie woestynrotte.” 

Maar hy laat dit daar want hier kom die twee 
partygangers wat die sersant agterna gesit het, nou 
oor die duin terug en hul perde sak teen die helling 
tot aan hul knieë in die sand weg. Hulle was nie lank 
weg nie. Alle oë is op hulle gerig, behalwe die oë 
van die korporaal wat teen Sturmer se perd se bors 
staar, te bang om sy oor te trek. 

Dan praat Sturmer weer.  
“Jy sal gaan rapporteer dat ek, kaptein Herman 

Sturmer, die sersant betrap het terwyl hy sy plig 
versuim het. Jy sal aan jou bevelvoerende offisier 
rapporteer dat ek die sersant beveel het om terug te 
gaan en homself te rapporteer, maar dat hy verkies 
het om te dros...” 

Die kaptein kyk nie om na sy twee manskappe 
wat aangery kom nie. Almal kyk na die bondel wat 
die een ruiter nou voor op die saalknop vashou. In 
die vuil lap is iets rond toegedraai. Die kaptein ruk 
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sy linkerhand vinnig omhoog en die ruiter kom 
vorentoe, buk en plaas die bondel in die hande van 
die verskrikte korporaal. Die donker bloed loop deur 
die lap in die hande van die korporaal. 

Deur die brilglase wat altyd sy oë laat lyk asof 
hulle vanaf ’n groot afstand kyk, kyk die kaptein 
sonder enige sigbare emosie na die korporaal wat 
spierwit in die gesig geword het.  

“Jy sal die getuienis terugneem dat die 
partygangers, soos gewoonlik, hul plig nagekom 
het.” Sy stem is dun en kleurloos, sonder die minste 
gevoel daarin. “Binne ’n paar dae sal ons jou 
bevelvoerende offisier besoek om te gaan ontvang 
wat ons toekom nadat ons hierdie droster aan die ore 
gevang het.” 

En nou gebeur daar iets vreemd. Sturmer praat 
nie heeltemal klaar nie. Sy stem rafel uit en gaan 
dood, want nou, die eerste keer, sien hy die lang 
Amerikaner uit Texas raak. Hy begin weer praat, 
maar sy oë bly op Tex gerig asof hy met hom in 
besonder praat. 

Op die kameel se rug het die meisie met die blou 
oë dit waargeneem en sy hou haar kamera versigtig 
in ’n opening van die sy-gordyne. Sy laat dit klik en 
dan nog weer, om heeltemal seker te maak. Want dit 
is waarom sy, met soveel ontberinge, hierdie 
woesteny binne gekom het. Dit is die rede en haar 
liggaam word daarvan koud en sy voel die 
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tevredenheid in haar. Binnekort gaan sy na die kus 
en dan... 

Kaptein Sturmer se dun stem kom duidelik deur 
die stil woestynlug. 

“Hierdie karavaan gaan nie na die kus nie. Jy, my 
liewe korporaal, sal dit na fort El Kwatra geleide 
doen en daar sal dit bly totdat ek my patrollie 
klaargemaak het en die bevelvoerende offisier kom 
spreek.” 

Tex se kop begin stadig draai as hy hierdie 
woorde hoor. Dit is die skok daarvan wat dit 
veroorsaak, Die fort is geen plek vir hierdie 
gewonde Arabier en vir die meisie nie. Maar dan 
bedwing hy die instinkmatige beweging want hy 
voel dat Sturmer se oë nog vol op hom rus. 

Agter hom hoor hy die skerp uitroepe van 
misnoeë onder die Arabiere wat woestyn-Frans net 
so goed verstaan as die volgende man. Die 
ontevrede stemme golf hoog deur die stilte. Hulle sê 
selfs dat hulle nie na die fort sal gaan nie. 

Sturmer blaf ’n kort bevel. Die partygangers trek 
die Lebels onder die voue van hul monderings uit en 
lê aan op die Arabiere. 

En nou is daar nie meer ’n Arabier wat sy mond 
oopmaak nie. 

Tex staan daar en probeer ontsyfer waarom 
Sturmer hierdie karavaan na die fort wil stuur. 
Watter aardse voordeel kan hy nou daaruit haal? 
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Maar dan praat Sturmer weer, saggies, net met 
die korporaal, maar Tex is naby genoeg om elke 
woord te hoor.  

“Sê aan jou bevelvoerende offisier die Arabiere 
trek in die suidelike gebergtes saam... Boodskappers 
gaan oor die lengte en breedte van die woestyn... 
Dalk is dit ’n heilige oorlog. Daar word gefluister 
dat hulle binnekort al die wapens en ammunisie sal 
hê wat hulle nodig het.” 

En dan noem Sturmer ’n naam.  
“Sjeik Abdoel el Noehas het uit ballingskap terug 

gekeer en gaan hulle aanvoer...” 
Dit beteken groot moeilikheid, dit weet Tex. Dit 

kan maklik op ’n heilige oorlog uitloop soos Sturmer 
beduie het. 

Sturmer praat verder en sy woorde is weer net vir 
die ore van die korporaal bedoel, maar Tex spits sy 
ore en weer hoor hy elke woord. 

“Sê vir jou offisier,” beveel Sturmer, “hy moet 
hierdie mense van die karavaan as gyselaars 
aanhou... Die gerug is dat El Kwatra die eerste 
voorpos is wat aangeval gaan word...” 

Nou verstaan Tex die taktiek van hierdie dun 
offisier. Nou weet hy dat Sturmer dwarsoor die 
woestyn beweeg, veral oor die toegangsweë na Libië 
om uit te vind wanneer die sjeik terugkeer. Sturmer 
en sy manne is die oë en die ore van die Franse 
militêre geheime diens-stelsel en goeie oë en ore 
daarby. 
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Die korporaal salueer en struikel weg deur die 
sand dankbaar dat hy nog sy kop op sy skouers voel. 
Hy skreeu en skel en dadelik begin die Arabiere hul 
kamele skop en slaan om hulle so ver te kry om op 
die been te kom. 

Tex loop na sy perd en swaai in die saal met 
daardie gladde gemak wat alle goeie ruiters 
onderskei en hy beweeg langs die streep kamele af 
wat met die nekke al swaaiende en rukkende vinnig 
op hul plat pote deur die sand beweeg op die spore 
van die sersant wie se kop die korporaal in die doek 
ontvang het. 

Toe hy by Strumer verby gaan, is daar ’n skerp, 
kort bevel. 

“Jy... jy met jou lang bene... kom hier...” 
Tex draai sy perd om, sy gesig stil, maar hy moet 

homself beteuel as hy die gebruiklike saluut gee. 
Hulle staar na mekaar en Tex soek na die 

betekenis in daardie nou oë agter die raamlose 
brilglase, die uitdrukking op daardie gesig onder die 
Arabiese hoofdeksel. Sturmer sê koel en koud.  

“Dit smaak my ek het jou vantevore iewers 
gesien...” Dan kort, half-beledigend, half-krenkend. 
“Waar...?” 

Tex trek sy skouers vinnig op en hy antwoord.  
“Mon capitaine, ek kan nie onthou dat ek die eer 

gehad het nie. Ek het u in my lewe nog nie gesien 
voor ’n halfuur gelede nie.” En hy praat die 
waarheid.  
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“Jou naam?” klap dit. 
“Legioensoldaat Texas.” 
“Texas?” Sturmer lig sy kop vinnig. “Texas is die 

naam van ’n stuk land, nie van ’n man nie.” Maar hy 
gaan nie verder nie. Hy weet dat baie manne 
denkbeeldige name aanneem wanneer hulle by die 
Legioen aansluit en dit betaam nie ’n offisier om op 
die redes daarvoor in te gaan nie. 

Sturmer knik sy kop en beduie vir Tex dat hy 
maar kan gaan. Op daardie selfde oomblik pluk hy 
daardie lewendige hings om en gaan trippelend weg 
na die suide. Die spul partygangers, met die 
uitdrukking van honger honde op hul smal gesigte, 
val agter hom in en in ’n ommesientjie is hulle uit 
die oog in ’n damp stof. 

Die karavaan knars en skommel in die rigting van 
die fort en elke man en vrou is met sy of haar 
gedagtes besig en nie een van hierdie is aangename 
gedagtes nie. 

Die meisie met die blou oë sit en kyk na haar 
kamera en sy wonder meteens wat die straf is om in 
hierdie militêre gebied met ’n kamera betrap te 
word. 

Tex ry hier langs haar kameel en in sy enigheid 
dink hy.  

“Ek het hom opgespoor dit is hy, daar is geen 
kwessie oor nie.” Hy voel opgewonde, maar hy voel 
ook die nukkerige leegheid wat volg op 
dwarsboming. Want hoewel hulle mekaar ontmoet 
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het, het hy hom nie laat uitken soos hy graag wou 
doen nie. Teen hierdie partygangers kan hy hom nie 
grootman hou nie. 

“’n Ander slag...” sug hy en kyk om na die 
stofdamp waar daardie wreedaard sy dun strepie 
wreedaards deur die woestyn lei. 

Hy dink met ’n verbittering aan daardie 
wreedaard wat ’n duisend gevangenes vermoor het, 
nie ver van waar hulle nou hier deur die hittige 
woestyn beweeg nie... 

Bonaparte kom ry hier langs Tex en sy gesig lyk 
of hy ’n groot geheim bewaar en hy praat vertroulik.  

“Tex,” sê hy, “ek het daardie vent klaar opgesom. 
Hy is ’n aartappel en ek het geen smoel vir hom nie. 
Hy lyk my nou ’n ware kurktrekker... ek vertrou 
hom net so ver as ek hom sien.” Hy skud sy lang 
kop om nadruk op sy woorde te sit. 

“Nou, jy is ’n slimmerd, Bonie,” sê Tex bietjie 
treiterend. “Wie het dit nou kon reken! Gaan jy nou 
en vertel dit aan die korporaal ingeval hy nog nie tot 
daardie feit ontwaak het nie.” 

Bonaparte stoot sy bors uit, steek sy perd met die 
hakke en galop vorentoe om aan die korporaal sy 
bevindinge te gaan meedeel. 

Anderkant die rukkende kameel wat maar sleg 
lyk en nog erger ruik, hoor Tex hoe dat Pronker 
alweer besig is om Louis Kameel se siel uit te trek. 
Hy hoor hoe dat die Kameel sy humeur verloor en 
hy gaan daarheen om vrede tussen die twee te gaan 
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maak. Hy is ook net betyds om die Kameel se vuis te 
gryp voordat Pronker se gesig nog verder plat maak 
as wat dit reeds is. 

“Waarom hou julle twee voëlverskrikkers nie op 
met julle nonsens nie?” sê Tex. “Dit sal julle baie 
beter betaal om hierdie spul Arabiere dop te hou as 
om hier vir mekaar te sit en knor. Met hierdie 
gebroedsel weet ’n mens nooit wat in die volgende 
oomblik gaan gebeur nie.” 

En nogmaals dink hy aan daardie twee rewolwers 
wat altyd teen sy bene geskuur het en hom laat veilig 
voel het. 

Louis ruk sy perd aan die stang en ry voor hulle 
uit en hulle kyk hom agterna, beïndruk oor die 
manier waarop hy ’n sigaret rol net met die een hand 
en dan nogal net met drie vingers. 

“Jy moet daardie kêrel los, ou kat,” waarsku Tex 
goedig. “Hy is meer van ’n kameel as jy jou verbeel. 
Eendag gaan hy jou nog byt en hulle sê ’n kameel se 
byt is giftig...” 

Maar Pronker maak kleingeld van Tex se 
waarskuwing. 

“Hy is nie te sleg nie. Hy kom net van die 
verkeerde kant van die wêreld,” sê Pronker opgetoë. 

“Hy het maar net ’n 
minderwaardigheidskompleks,” en hy sê die woord 
met genot, want hy het dit maar die ander dag die 
eerste keer gehoor en nou ry hy daardie woord elke 
keer as hy die geleentheid kry. 
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Skielik praat die meisie met hulle.  
“Wat babbel julle?” wil sy weet en Tex sien sy 

het nog die gesigbedekking aan en hy kry die 
begeerte om dit af te ruk en te sien hoe dat sy daar 
uitsien. Hy sweer sy het ’n vel soos perskebloeisel, 
sagte ronde wange en lippe. 

Tex dink aan haar lippe en aan haar liggaam, 
want hier in die woestyn sien hulle nie maklik mooi 
vroue nie, behalwe as hulle bereid is om in die 
inboorlingdorpe met die Arabiese vroue mee te 
maak, saam met hulle te drink, op hulle te spandeer. 
Maar hy verkies hierdie blonde skoonheid met die 
blou oë en wat dieselfde taal praat as wat hy praat. 

Hy leun een kant toe en probeer die gordyne 
groter ooptrek, maar sy verhinder hom, maar sy weet 
hy weet wat hier langs haar agter die voue van die 
sy-gordyne lê. 

Daarom sê Tex verleë.  
“Watter wind het jou hier uitgewaai, ou kinta?” 
Maar sy antwoord hom nie. Bonaparte kom terug 

gery en hy lyk doodtevrede met homself. Sy neem 
haar oë nie weg van die lang Amerikaner in sy blou 
uniform, wit broek en wit nek-bedekking nie. ’n 
Aantreklike kêrel, dink sy mooi ondanks sy ruwe en 
onversorgde voorkoms. 

Sy hou aan die swaaiende rugstoel vas en sy 
fluister. 

“Wat is jou naam?” 
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“Die meeste mense noem my Tex,” sê hy, maar 
hy kyk nie na die meisie nie. Hy kyk na Bonaparte 
wat nou hier langs hom kom ry en op sy saalknop lê 
die bloedende massa wat die korporaal eers vervoer 
het. Bonaparte se gesig verplooi in ’n glimlag. 

“Die korporaal dink ek is so slim soos die houtjie 
van die galg,” beduie hy. “Toe ek hom vertel wat ek 
van daardie vent met die bril dink, sê hy. “Nou 
reken! Maar jy het ’n besondere insig in mense! De, 
vat die vleisrantsoen en vervoer dit tot in die fort...” 

Die glimlag verdwyn van Bonaparte se gesig 
want die meisie het haar kop agter die gordyne 
teruggedruk, met ’n kort skreeu, omdat sy nie na die 
bondel in Bonaparte se hande kan kyk nie. Pronker 
sorg dadelik dat hy wegkom. 

Tex sê. 
“Boet, as jy nie baie skielik hiervandaan padgee 

nie, is daar nog ’n af-kop voordat baie minute 
verbygaan.” 

Bonaparte verstaan nie mooi nie, maar hy ry weg. 
Hy kan nie verstaan waarom die ou wêreld so wreed 
is dat ’n man nie eens krediet kry as jy so uitgeslape 
is soos hy nie. 

Nou is dit twee uur later en ’n streep suur kamele 
gaan deur die groot poort van die fort El Kwatra. ’n 
Verbaasde garnisoen staar na hulle en dan is daar ’n 
dreuning van stemme as hulle die vroue agter die 
sybedekkings sien en die manne, ’n honger in hul 
oë, staan nader. 
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Die paradeterrein is stampvol kamele, soldate en 
Arabiere. Die offisiere en onderoffisiere skreeu 
teenstrydige bevele vir die Arabiere wat verwar is en 
omgekrap raak met hul stomme kamele en die diere 
raas op hul beurt sodat daar een verwarring van 
geluid in die stowwerige binneplaas van die fort is. 

Mettertyd, nadat die korporaal gaan rapporteer 
het, word die orde herstel. Die Arabiere word 
toegelaat om teen ’n muur van die fort tent te slaan 
en die kamele word na buite gelei waar hulle deur ’n 
soldate wag opgepas word. Dit laat bietjie meer 
ruimte binne die fort en verlos die manne 
terselfdertyd van die onsmaaklike reuk van hierdie 
woestyndiere. 

Bonaparte oorhandig sy grusame trofee aan ’n 
offisier wie se gesig van walging vertrek, maar tog 
volvoer hy die proses van bekende trekke van die 
dooie hoof te vergelyk met die besonderhede op die 
uitkenningsplaatjie wat die vermoorde sersant gedra 
het. Hy gee opdrag dat die doodshoof verbrand moet 
word en hy gee ook opdrag dat Bonaparte nie naby 
moet kom voordat hy homself goed gaan skrop het 
in die gemeenskaplike badplek nie. 

Bonaparte kan dit nie verstaan nie. Sedert hy die 
fort binnegekom het, was daar nie ’n siel wat naby 
hom wou kom nie. 

Tex gaan reguit na die groot, gemeenskaplike 
slaapsaal en sak dankbaar op sy bed neer. Hy het 
baie om oor na te dink en hy is moeg van die heel 
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dag in die saal. More, weet hy, sal dit nog erger gaan 
want dan moet hy paksaal dra onder bevel van ’n 
wrede sersant. 

Die Planmaker kom hier na hom toe. Hy beweeg 
vinnig en kom plak hom hier by Tex neer met ’n 
reeks rukkerige bewegings. 

Hoog op die borswerings buite praat ’n wag 
opgewonde met sy brandwag-korporaal. 

Tex praat stadig en slepend.  
“Jy gaan my vertel dat jy nou net weer ’n nuwe 

slimmigheid uitgetoor het, nie waar nie?” 
“Net so! Kan jy nie sien dat al hierdie dinge net 

so in ons kraal is nie, ou grote?” 
Tex kyk in daardie helderblou oë, glinsterend en 

opgewonde en hy wens hy het die ewige geesdrif 
wat die Planmaker steeds aan die gang hou, wat hom 
altyd na iets nuuts aanvuur. 

“Wat is so danig in ons kraal?” verneem Tex  
Die brandwag-korporaal roep na die brandwag-

sersant en manne kom na die oop deur aangeloop. 
“Hierdie kamele wat buite die fort is, natuurlik!” 

fluister die Planmaker. “Ons het kamele nodig vir 
die reis. Een nag as ons veronderstel is om hulle op 
te pas, spring ons op hul rûe en daar gaan ons na die 
suide! Wat is makliker as dit?” 

“Ja,” sê Tex sonder belangstelling. Dit maak die 
Planmaker ongeduldig. “Wat lê jy daar en “ja-ja”? Is 
dit nie ’n goeie skema nie? Wil ons nie almal uit 
hierdie verderfie kom nie, en is hierdie nie die 
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maklikste en die beste manier nie?” Hy is 
verontwaardig want hy kan nie verstaan waarom 
mense nie kan geesdriftig word oor sy planne nie. 

Tex bemerk dit en kry hom bietjie jammer. 
Daarom sê hy sugtend.  

“Ja, dit is ’n goeie plan. Later praat ons weer 
daaroor. Op die oomblik is ek te pootuit. Laat ons 
almal bietjie rus, ook die kameel, dan kan ons weer 
oor die drostery praat.” 

Maar Tex gee nie die werklike rede waarom hy 
nie in hierdie bepaalde stadium die fort wil verlaat 
nie. Hy voel dat hy nie daardie blou-oog-nooi hier 
alleen by die spul wolwe kan laat agterbly nie. 
Buitendien het hy werk om te doen en dit is daarom 
dat hy by hierdie Vreemde Legioen aangesluit het 
die leër wat so baie manne van hul sinne beroof. En 
om weg te vlug, is nie die manier om hierdie dinge 
te doen nie of het dinge verander? Hy weet self nie. 

Buite is daar skielik ’n Babelse verwarring van 
stemme, baie stemme hoog en deurmekaar en dan is 
daar skielik ’n vreemde stilte. Diegene wat in die 
slaapvertrekke was, sit regop en wonder wat gaande 
kan wees. Tex loop saam met ander manne na buite, 
miskien net om van die Planmaker ontslae te raak, 
want die beduie nog steeds om Tex uiteindelik om te 
praat, maar dit is duidelik dat die Amerikaner nie 
veel belangstel nie. 

Al wat leef, is nou op die borswerings en kyk uit 
oor die woestyn. Tex wil instinkmatig sy Lebel gaan 
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haal, maar dan dring dit tot hom deur dat nie alleen 
al die manne nie gewapen is nie, maar dat die swaar 
hek by die hoofpoort buitendien gelig is om iemand 
binne te laat. 

Hy stap na die poort waar die offisiere en 
onderoffisiere hulle reeds bevind. Die sersant-
majoor is nog besig om sy militêre baadjie vas te 
maak en een of twee sersante kom van hul 
slaapplekke aangeloop. 

Toe is daar ’n doodse stilte. Nie een maak ’n 
geluid nie. 

Tex en die Planmaker staan en kyk deur die oop 
poort. ’n Eensame figuur kom oor die sand 
aangestrompel. Tex se oë rek as hy opmerk dat 
daardie man die blou mondering van die Legioen 
dra. 

Die kêrel kom nader. Niemand loop hom 
tegemoet nie. Daarvoor is hulle almal te verbaas. 
Hulle staan hom slegs en aangaap, want hierdie is ’n 
dooie man wat lewendig geword het. 

Vyftig treë van die poort af steek hy vas en lig sy 
bebaarde gesig op en almal erken daardie gesig 
onmiddellik. 

Dit is die verraaier Le Clerq wat die woestyn 
binne gesteier het na die episode met die sand-
adders. 

Vervolg volgende week uitgawe 133 
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Skootkinders 
 
Hierdie bundel sal binnekort beskikbaar wees by 

Amazon, Kindle Unlimited en ons Payhip 
boekwinkel. 

 
“Hierdie reeks gedigte is geskryf vir alle 

oudersdomsgroepe. Ek skryf gewoonlik vanuit 
persoonlike ondervindings, dinge wat ek sien, beleef 
of voel. Dié reeks gedigte lê my ook baie na aan die 
hart omdat van die mense wat onderwerpe is in die 
digbundel, al oorlede is. Afrikaans is ook my 
gunstelingtaal om myself in uit te druk. Ek weet die 
lesers gaan dit baie geniet.”  

 
Chantel Vergotine 
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MY SKOOTMA 
 
Skootkinders  
   

Waarom baklei julle so? 
kom sit hier op my skoot 
dat ek kan hoor waaroor dit gaan; 
my toon gestamp, my broek is nat, 
so kla ons by haar al die pad. 
 
Kom laat ek jou pyn verdrywe, 
skootkind van my, moenie onnodig ly. 
Haar arms sterk genoeg om sommer 
drie van ons gelyk te dra. 
 
Nou is sy weg, 
en ons voel sleg. 
Sy was ons skootma. 
Sy het ons almal altyd verdra. 
 
(Opgedra aan my peetma Sussanna Scholtz. Sy was meer as 
’n moeder vir my. Sy sal altyd in my hart en my gedagtes 
bly.) 

 
Nog ’n gedig volg volgende week. 


