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DIE MAG IS EEN,  
DIE MAG IS ALLES

Jy verloor tred met dag en nag as dit heeltyd bewolk 
is. Veral as wolke soos hierdie oor die hemel trek. 
Pakkende wolke wat lyk of hulle laag oor die aarde 
sleep en jou wil meesleur. 

Die ouens in die Dinganabasiskamp steek vure 
aan om die koue te verdryf, maar dit help minder as 
niks. Die koue kruip oral in. Die punte van jou lyf 
voel dit die ergste: ore, vingers, tone, neus.

Ek rol my growwe wolserp stywer om my nek en 
oor my mond toe dit voel of selfs my asem wil vries.

Ons ses is buite, tussen die tente om die kamp te 
verken. Ons oë is fyn ingestel. Ons neem alles waar: 
die kaste vol ammunisie wat van ’n RegiMog afgelaai 
word, onbewaakte missiele, skokgranate en patrone, 
die konkas met die vure, die kloppende kragop wek
kers, die ander troepe wat hulle hande warm maak en 
hulle vrese oor die slaglinie sag aan mekaar erken. 
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Steeds op ons verkenningstog stap ons verby die 
voertuie wat in rye geparkeer staan, neuse na die 
Front gerig sodat hulle vinnig gemobiliseer kan word. 
Die Charon 1swaargewigpantserkarre met 90 mm 
en 60 mmkanonne. Ligter Charon 2’s wat gebou is 
vir vinnige offensiewe, met 20 mmkanonne ge mon
teer in die toring. Ander, kleiner troepedraers, in
sluitende die Gorgonvierbyviers vir rowwe terrein, 
toegerus met Cronusmasjiengewere – .50kaliber, 
met ’n akkurate trefafstand van 1 800 meter.

Verby ’n verdere magdom tente bereik ons die 
middel van die kamp. Voor ons lê meteens ’n groot 
poel stilstaande water. Nie eens ’n rimpel op die swart 
oppervlak nie. ’n Breë modderwal met donker voet 
en voertuigspore strek om die dam. ’n Enkele dooie 
boom staan in die water. Die hoekige takke lyk soos 
’n kraak in die landskap.

“Liewe donner, wat’s dit?” vra Jethro. “Die water 
gee my rillings.” 

“Dis omdat dit ’n bose plek is,” sê Cypher. Hy vou 
sy arms om sy lyf. Frons diep. Ek volg sy oë na die 
geroeste naambordjie wat skeef aan ’n teerpaal hang. 
Dam van Trane.

“Wat dink julle doen hulle met die water?” vra ek.
“Drink dit?” vra Victoria.
“Swem?” spot Victor.
“Diesel kan nie swem nie,” sê Cypher. Hy is reg. 

Diesel hou nie van water nie. Hy sal deur ’n vuur 
hardloop, en hy het al. Maar Diesel gaan nie sommer 
in water in nie. Tydens ons opleiding – daar was toe 
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nog omtrent tweeentwintig van ons oor – het ons 
gesukkel om hom onder ’n stort te kry. Dit is totdat 
ons hom een aand, nadat ons vier dae lank in die veld 
vir ’n oorlewingskursus was, met skropborsels beet
gekry het.

Nee, dis nie reg nie. 
Torsten het ons beveel om hom te skrop.

In my kop flits die beelde terug na daardie aand in 
die stort: Die kouewaterkraan was vol oopgedraai. 
Water oral. Diesel het soos ’n baber, kaal en glibberig, 
onder ons hande probeer uitkom. Ons het hom met 
die harde vloerborsel geskrop, maar dit was nie goed 
genoeg vir Torsten nie. Hy het sy hemp uitgepluk. 
Vorentoe gestorm.

“Laat ek julle pissies wys hoe,” het hy deur sy 
tande gesis. “Hou hom vas!”

Sy vingers het wit om die houthandvatsel gespan 
toe hy die borsel vat. Spiere in sy arms, skouers en 
rug het in bondels saamgetrek soos hy sy kragte by
mekaarskraap. 

’n Oomblik het die lang, opgehewe littekens op sy 
rug my geskok. Soos sweepslae?

“Nee, asseblief, ’Sant!”
Diesel se gille het my aandag teruggeruk na Tor

sten se hande. Die eerste haal met die harde borsel 
was reeds diep in Diesel se vel ingedruk.

“’Sant, nee! Asseblief!” het Diesel geskree.
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