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Dit was net ná dagbreek op ‘n stowwerige Karoodorpie, sê Gert Mossie, toe hy ‘n aardigheid sien wat h

Hy het buite onder ‘n bloekomboom gesit en sy eerste koffie van die dag geniet, sê Gert. Die dorpi

Dit is toe dat hy doer bo in die kersreguit stofstraat ‘n enkele beweging sien. ‘n Man is besig om ba

Hy staar na die stadig bewegende figuur in die middel van die grafstil straat en wil hom verbeel dat

Hy skud sy kop en knip sy oë, want wat hy daar sien, laat hom vermoed dat die skerp oggendson e

Weens die stomme man se unieke tegniek, is die vordering erg langsaam. Eers gee hy so halwe tr

Eers toe die ou so entjie nader is van waar Gert Mossie sit, sien hy die bont brakkie. ‘n Paar tree a

Die wandelaars sukkel nog nader toe Gert begin om die reistasse uit die oorblyhuisie na die kar toe

Kan hy nie help met die tasse en goed nie, of enige ander los werkie. Hulle is baie honger, sê die m

Ronnie stel sy hondjie, wat plat op die maag op die gewone volgafstand lê en wag, ook voor: “Dit is

Tyd om Ronnie se vaardighede met tasse dra en los werkies te beproef, is daar nie genoeg nie, m
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Met oordadige dankies agter die rug, sukkel Ronnie Reverse by die randsteen af en hy en Wagtertjie k

Hy staan nog so en kyk na die twee se vordering toe daar ‘n ander ou stadig met ‘n trapfiets verbyk

Die fietsman lig sy hoed, groet en laat so ewe hoor: “Ja, dis nog lekker vroeg. As ou Ronnie Reverse s
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