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Hoofstuk 7
Adriaan kyk Stefan uitdagend aan. “Wat help dit om te 
maak of dit nie gebeur het nie? Jy wil nóóit daaroor 
praat nie. Ek het lank genoeg my mond gehou. Die 
water was laas so koud daai dag toe ons die ruimtetuig 
gesien het.”

Janke frons.
Werner se oë rek yslik groot. “Jissie! Het julle regtig 

’n ruimtetuig gesien?”
“Daar is nie iets soos ruimtetuie nie,” sê Janke kwaai. 

“Hulle smokkel met jou kop, Werner. Hulle vat jou vir 
’n fool.” Sy kyk reguit na Stefan toe sy dit sê.

Hy kyk weg en antwoord haar nie.
“Issie waar nie!” roep Adriaan ontsteld uit. “Daar 

wás iets. Ek en Stefan het dit albei gesien.”
“Adriaan praat die waarheid,” sê Stefan sag. “Ek sal 

nie sê dit was ’n ruimtetuig nie, maar ons het beslis 
iéts vreemds gesien. Dit was laas Desember. En ek sê 
nie die ysige seewater het enige iets daarmee te doen 
gehad nie, maar heel toevallig het al twee goed op 
dieselfde dag gebeur.”

“Oh, wow!” sê Werner. “Waar het julle dit gesien? 
Hoe het dit gelyk? Het julle aliens ook gesien? Het nog 
mense dit gesien? Ek wil ook ’n ruimtetuig sien. Dink 
julle dit sal weer kom?”

Alle oë draai na Werner.
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“Vertel ons van die ruimtetuig.” Hy ryg die woorde 
soos ’n worsmasjien uit. “Hoe het dit gelyk? Wat pre
sies het julle gesien? Waar was dit?”

“Werner ...” probeer Janke hom stilmaak.
“Laat Stefan julle vertel,” sê Adriaan. “Hy kyk mos 

graag sterre. Hy het al snaakse ligte ook gesien.”
Stefan antwoord nie en dit lyk ook nie vir Janke of 

hy juis lus het om oor die onderwerp te praat nie. Hou 
die twee broers haar en Werner nie maar net vir die 
gek nie? Sy glo nie in aliens nie, maar beteken dit dat 
hulle definitief nie bestaan nie?

“Vertel ons, asseblief,” vra sy.
Stefan se oë ontmoet hare. “Aangesien Adriaan dit 

goed gedink het om sy mond verby te praat het ek 
seker nie veel van ’n keuse nie. Soos hy nou net gesê 
het, kyk ek graag sterre. Laat in die aand, vroeg in die 
oggend, enige tyd as dit donker is en ek nie te vaak is 
nie. Ek dink daaraan om eendag ’n sterrekundige te 
word.”

“Vertel van die ruimtetuig,” por Werner hom aan. 
“Het julle aliens ook gesien?”

Stefan skud sy kop. “Nee, geen aliens nie. En ek sê 
mos ek weet nie of dit ’n ruimtetuig was nie. Dit was 
meer van ’n skaduwee. Dalk was dit een of ander eks
periment ... Hoe kan ons seker wees?”

“Dit wás ’n ruimtetuig,” sê Adriaan. “Ek weet wat ek 
gesien het.”

“Wat het Adriaan bedoel met snaakse ligte?” vra 
Janke.

“Ek het al, terwyl ek so in die aand sterre gekyk het, 
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helder ligte gesien wat beslis nie vliegtuie of satelliete 
was nie. Wat vinnig beweeg en skielik van rigting ver
ander het. Een oggend net so voor sonop toe ek see se 
kant toe kyk, was daar hierdie lig wat oor die see ge
hang het. En dit was nie so ver weg soos die horison 
nie. Dit was net hier buite, skaars anderkant die rif, het 
dit vir my gelyk. Ek kon niks uitmaak behalwe die lig 
nie en dit het vir ’n paar sekondes net daar gehang. 
Toe, skielik en sonder enige waarskuwing, het dit weg
beweeg. Al wat ek gesien het was ’n blur, so vinnig was 
die beweging, en toe niks nie. Dit was weg.”

“Jissie,” sê Werner grootoog. “En wat van die ruim
tetuig wat julle gesien het die dag toe die water so 
koud was?”

Stefan en Adriaan kyk na mekaar.
“Ons het daai aand laat hier agter in die veld gestap 

met ons flitse,” vertel Adriaan. “Ons wou foto’s van ’n 
melkpadda neem; hulle kom net in die aand uit.”

“Dit was ’n warm aand en ek en Adriaan het nog 
gewonder hoekom die water daardie middag so koud 
was terwyl die dag so lekker warm was,” tel Stefan die 
storie op. “Ons het sommer gou op ’n melkpaddatjie 
afgekom en met my kamera ’n paar foto’s geneem.”

“Met elke foto wat Stefan geneem het, het die ka
mera geflits, want hoe anders sou hy die padda in die 
donker kon afneem? Ek dink nog steeds dis die ka
mera se flitslig wat alles aan die gang gesit het.”

“Ja, dit was weird,” sê Stefan. “Ek het drie foto’s in ’n 
ry geneem en my kamera het drie keer geflits, toe flits 
’n groen lig ook drie keer iewers bokant ons.”


