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kans. Met al die krag wat hy bymekaar kan skraap, pluk hy 
los en maak vir die hekkie.

Hy hoor takke agter hom kraak. Hulle sit hom agterna, 
besef hy paniekerig. Hy hardloop in ’n westelike rigting 
en draai sonder om te dink by ’n donker stegie in. besef 
dan onmiddellik dit was ’n fout. Hulle gaan hom hier vas-
keer. dalk het hulle nie gesien hy hardloop hier in nie, 
dink hy hoopvol, hoewel hy weet dit is baie onwaarskynlik.

Hy haal swaar asem. dit is doodstil in die stegie. Hy 
kry hoendervleis, al is dit so warm soos die hel. Hy hurk 
behoedsaam in die skaduwees, hou sy oë op die ingang ge-
rig. Miskien moet hy nader aan die straat beweeg en wag 
totdat daar ’n kar verbyry en dan probeer om die bestuur-
der se aandag te trek.

Hy vryf stadig oor sy koue arms terwyl hy na die in-
gang van die stegie staar. niemand volg hom nie. Hulle 
het hom dalk nie hier sien inhardloop nie, dink hy weer en 
wonder wat om volgende te doen. Hy sal sy pa moet bel, 
maar hy is te bang om sy foon te gebruik. as die ouens nog 
agter hom aan is en miskien net buite sig op die sypaadjie 
wag, sal hulle hoor as hy oor sy foon praat.

Hy is bang, so bang soos hy nog nooit in sy lewe was 
nie. Hy dink aan nina. Sy tande begin op mekaar klap. Hy 
probeer sy bes om sy mond toe te hou om die geluid te 
demp.

dan is daar ’n geritsel agter hom in die stegie. Hy kyk 
verskrik om. bid dat dit ’n straatkat moet wees. Sy brein 
probeer die donker figuur wat stadig vanuit die agterkant 
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van die stegie nader kom, ignoreer. dit kan nie wees nie. 
daar moet ’n agterdeur uit die stegie na die Toring van 
Jasmyn wees, besef hy verslae. Hy kan nie doodgaan in ’n 
vreemde land waar hulle net vir ’n paar dae kom vakansie 
hou het om na mooi moskees te kom kyk nie. Waar het al-
les so skielik verkeerd geloop? Hulle was dan op pad huis 
toe.

Sy oë raak nou gewoond aan die donker. Hy kan vaag-
weg in die bietjie maanlig uitmaak dat die figuur in swart, 
wat stadig nader kom, ’n rooi serp om die nek het. die 
figuur gaan staan. daar is ’n voorwerp in die persoon se 
hand. ’n arm word stadig na Markus gerig.

Markus kom orent. dit is dan nou maar dit. Hy het nie 
meer ’n plan nie. Sorry, nina, ek het moer hard probeer om 
jou te kry.

die volgende oomblik bars ’n raserige motorfiets die 
stegie van die straat se kant af binne. Markus leun verskrik 
terug teen die growwe muur.

die bestuurder skree iets op Turks aan die man in die 
donker. Markus herken ook dié stem, maar hy kan nie ont-
hou aan wie dit behoort nie. Toe die motorfiets by hulle is, 
tree die figuur in die donker terug om uit die motorfiets se 
pad te kom, struikel en val agteroor.

’n Skoot gaan af. Markus sien hoe die figuur met die 
pistool eenkant toe rol. die motorfiets slaan om en die be-
tuurder skuif ’n paar treë oor die klipvloer. die motorfiets 
se wiele draai nog ’n ruk voordat hulle tot stilstand kom.

die skieter spring op, hardloop straat se kant toe en 
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verdwyn onder die straatlig deur om die hoek. eenkant bly 
’n rooi serp lê.

dit is stil in die stegie. Markus kruip stadig nader aan 
die beweginglose lyf wat doodstil eenkant lê. Hy buig voor-
oor en tel die kop op sy skoot, haal die swart helm versigtig 
af. draai die gesig na die bietjie lig wat van die straat se kant 
af kom. Hy herken die skraal gesig en die groot swart oë. 
kan nie wees nie.

“Wat de hel maak jy hier, Sahib!” skree Markus tussen 
die trane deur wat hy nou nie meer kan keer nie. Hy skud 
die lewelose lyf. die skoot moes vir Sahib getref het, besef 
hy verslae. of is Sahib net bewusteloos van die val? Hy 
voel-voel aan Sahib se lyf. daar is ’n groot nat kol op Sahib 
se bors. dis bloed, besef Markus. Hy moet die bloed stop, 
dink hy verbouereerd, maar hy weet nie waarmee nie. Hy 
spring op en hardloop tot by die rooi serp wat eenkant lê.

Hy gaan sit besluiteloos met die serp in sy hand langs 
Sahib. voel-voel weer aan Sahib se lyf. die nat kol op sy 
bors word groter. Markus spring weer op en sleep Sahib in 
die rigting van die straat, waar daar meer lig is. dan sien 
hy die gemors op Sahib se bors.

Markus trek Sahib se T-hemp op en druk die rooi serp 
op die wond. Sahib maak sy oë oop. Hy leef, dink Markus 
verlig. Hy voel na sy selfoon in sy sak om sy pa te bel. “byt 
vas. My pa-hulle gaan kom en ek sal sorg dat jy by die hos-
pitaal kom. ek gaan nóú ’n taxi soek. byt net vas!”

Sahib sluk swaar. Hy maak sy oë toe en weer oop. Hy 
kyk na Markus, vat-vat na Markus se hand.
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