
36 37

 
10

“Sjoe, hoe lus is ek nou vir pizza!” sê Lionel skielik. Hy 
sien hoe die twee Anuras en die twee Kletsikane gelyk 
hulle koppe draai om na hom te kyk. Het hy dit sowaar 
hardop gesê? “Wat?” vra hy verleë. “O, julle weet na
tuurlik nie wat pizza is nie. Dit is iets wat ons op die 
Aarde eet, en Kletsika lyk op die oomblik vir my net 
soos ’n pizza met salami, fetakaas en avokado.” Hy lek 
sy lippe af. “Om in die kosmos rond te reis is die on
gelooflikste ding wat ek nog ooit gedoen het, maar glo 
my, die kos is glad nie wonderlik nie. Dit laat my huis 
toe verlang.”

“Ja, ek moet met jou saamstem,” sê Grol. “Astrotuig
kos is glad nie wonderlik nie. Jou pizza klink baie 
lekkerder ...”

“Baie lekkerder,” beaam Slom.
Grol gee vir Slom ’n vuil kyk. “... nie dat ek weet wat 

’n pizza of salami of avokado of fetakaas is nie,” gaan 
hy voort. “Maar met sulke name wat so lekker klink, 
moet dit lekker smaak. Dit is net jammer ons het nie 
nou pizza nie, want al jou gepraat het my honger ge
maak.” 

Grol stap tot by ’n silwer masjien wat Lionel aan ’n 
koffieperkoleerder gekruis met ’n broodrooster her in
ner, en druk ’n knoppie. Die volgende oomblik val iets 
met ’n pieng onder uit. 
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Sonder om te kyk, weet Lionel wat dit is. Hy het 
daai geluid al hoeveel keer op Akaïhulle se astrotuig 
gehoor, en ook toe hulle Martura se gevangenes was. 
Dis ’n voedselkapsule, en dit lyk nie juis anders as die 
medisynekapsules wat hy gedrink het die keer toe hy 
mangelontsteking gehad het nie. Een so ’n kapsule is 
genoeg om jou vir ’n hele paar uur vol te laat voel. Ten 
minste was hy nog nooit honger vandat hy van die 
Aarde af weg is nie. Net jammer die kamstige kos proe 
na niks nie. Nie dat jy veronderstel is om dit te kou 
nie. Jy druk net een in jou mond en sluk dit heel af. 

Kos is brandstof vir die liggaam, hoor hy Terico sê. 
Dit hoef nie lekker te wees nie.

“Kos hoef seker nie lekker te wees nie, maar dis 
lekker as kos lekker is,” antwoord Lionel afgehaal. Dit 
klink na iets wat Mitch sou gesê het, dink hy, maar hy 
kan nie help dat hy so lus is vir pizza nie! 

Vergeet nou van pizza, hoor hy skielik vir Kwark in 
sy gedagtes. Kyk na die ...

Lionel vererg hom so dat hy Kwark nie kans gee om 
klaar te praat nie. “Ek wens julle Kletsikane wil wegbly 
uit my gedagtes,” sê hy vies terwyl hy na die ver rim
pelde mannetjie draai. “Dis een ding om deur middel 
van telepatie te kommunikeer, maar dis nie cool om heel
tyd in te luister op wat ek dink nie!” 

Jammer jy voel so, maar ons luister darem nie heeltyd 
na wat jy dink nie, sê Kwark. Jy het geen idee hoeveel 
biljoene gedagtes dryf om ons rond nie. Dis harde werk 
om jou gedagtestem van die ontelbare hoeveelheid stem
me in die kosmos te onderskei. 
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“Bedoel jy julle kan die gedagtes hoor van mense – 
of eerder aliens – wat ver weg is?” Lionel oë wip tussen 
Kwark en Terico rond. Hoekom het hulle nie lankal so 
gesê nie?

Ja, kom die antwoord.
“Maar dan kan julle mos enigiets uitvind, as julle 

wil!” sê hy opgewonde. “Julle sal kan agterkom waar
heen die grootkopaliens met Mitchhulle op pad is. 
Of waar die mense nou is wat Helikon uit Deltaville 
ontvoer het!”

Dit is nie so eenvoudig nie. Of eintlik is dit, maar dis 
terselfdertyd gekompliseerd, antwoord Terico kripties. 
Wees rustig. Ek het mos gesê ons vat jou Kletsika toe 
sodat jy antwoorde kan kry. 

“Ja, maar hoe lank nog?!” roep Lionel gefrustreerd 
uit. Hy wil NOU antwoorde hê.

Ons is so te sê daar, kondig Kwark aan. Sy oë glin
ster. Kyk na die monitor.

Lionel draai terug na die monitor. Dit duur ’n 
oomblik voor sy oë behoorlik kan fokus en sy brein 
sin kan maak van wat hy sien. Nounou het dit gelyk 
of Kletsika nog ver is, maar nou is hulle so naby aan 
die planeet se oppervlak dat hy vreemde rotsformasies 
en nog vreemder plantegroei en geboue kan uitmaak.

Lyk Kletsika steeds vir jou soos ’n pizza? vra Kwark.
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