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Karma 
 

 

Daar word beweer dat as jy van dié water drink, jy onderneem 

om die wet van die stad, Karma, op te neem. Dit is ’n eerbare 

leerstelling, dat daar gelet moet word op die ou skrifte. Goeie 

en slegte dade in een lewe word beloon of gestraf, en loop oor 

na die volgende lewe. Gebruik dus die leerstelling van Karma 

as die fondasie van jou lewe en bou daarop, want jou aksies in 

jou lewe sal jou toekoms bepaal. 
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1 
Dit is ’n snikheet warm namiddag in die Sahara woestyn. In ’n 

voetpad, ongeveer ’n kilometer buite die stad Karma, kom twee 

stokflou perde deur die skroeiende, oondwarm hitte van die 

woestyn aangeslof. Hulle kom tot stilstand by die oase, hulle 

koppe omlaag, neusvleuels oopgesper. Twee tree nader in die 

koel, klam sand waarin hulle hoewe wegsak – en dan begin hulle 

slurpend drink. 

Oor die een perd se rug hang ’n beweginglose vrag, toege-

draai in ’n groot sy-deken met robynrooi strepe en tossels wat in 

die wind wapper. Op die ander perd se rug is ’n moeë man, lam 

en tam, en al wat in sy kop maal is, Dors... vrek dors... tot die 

dood toe dors. 

Sy liggaam tuimel van die perd se rug af en val op die nat, 

lawende sand waar hy ’n rukkie lank doodstil lê voordat hy 

omrol op sy maag, homself op sy knieë nader aan die water sleep 

en ewe gulsig drink.  

Gou vorm ’n groep mense om hom. Hy hou sy een hand uit 

en wil skreeu, maar hy kry geen woord uit nie. ’n Hand pluk aan 

sy skouer. 

“Meneer, Meneer... Kan ons jou help?” Hy hoor stemme, is 

bewus van mense, maar alles raak vaag om hom. Sy oë is moeg 

en hy sak weg in ’n diep slaap. 
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“Hierdie ellendige serp! Ek kan dit net nie meer dra nie!” Cinta 

kyk vir haarself in die spieël. 

Die serp skakeer treffend met die kleur van haar oë, maar 

kleur streel nie haar gemoed vandag nie. Sy pluk die kopband 

geïrriteerd af. Haar lang hare tuimel los om haar skouers en met 

haar serp vee sy die straaltjies sweet van haar oop bors en nek 

af. 

“Ek wens ek hoef nooit weer hierdie ellendige ding te dra nie. 

Ek wil los en gemaklik wees en die wind moet my hare vry 

waai.” 

Sy is ’n jong dame en reëls is reëls; alles moet bedek wees. 

Sy spoel water oor haar gesig en kyk in die spieël. Eendag is 

eendag, dan gaan ek ver weg hardloop; ’n hele nuwe, en meer 

opwindende avontuur gaan soek as die lewe hier in Karma. Sy 

knipoog vir haarself in die spieël en glimlag. Hmm, wonder wat 

Pa sal sê as hy weet wat ek dink. 

Net gister wou die ouvrouens haar tatoeëer, maar gelukkig 

kon sy van daardie tradisie ontsnap. Sy het vir haar pa gesê dat 

sy nie belangstel in die ou tradisies nie en hy moet dit asseblief 

nie aan haar doen nie. Die tatoeëring is permanent op jou gesig. 

Watter Westerse man sal met haar wil trou met outydse tatoe-

tekeninge op haar gesig wat geen betekenis het nie? 

Sy trek haar oorrok uit en sak op haar rug op haar bed neer. 

Sy staar na die dak se ou bekende skilderye, sterre en mane. Sy 

ken elkeen al so goed uit haar kop, dat sy hierdie hele dak netso 

kan oorteken. Dit laat haar sommer weer diep sug. Haar droom 

is om van Karma af weg te kom, om te ontsnap na ’n plek waar 

al hierdie ou mense en haar pa haar nie kan opspoor nie. Sy 

glimlag, want sy gáán eendag wegbreek van Karma. 
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’n Klop aan haar deur laat haar opstaan. Die wind swiep haar 

hare na die eenkant toe sy die deur oopswaai.  

“Hallo, Cinta. Haai, en hoekom is daardie mooi hare van jou 

los? Jy is mos ongehoorsaam, jy weet?” Dit is haar vriendin wat 

op die deurdrumpel staan. 

“Hallo, vriendin. Welkom!” sê sy en hou die deur oop vir 

Rominia, haar rooi sak oor die skouer soos gewoonlik. 

Hulle gaan sit dadelik op die bed en hou hande vas terwyl 

hulle met uitdrukkinglose gesigte mekaar vas in die oë kyk. Na 

’n paar minute glimlag Cinta, want sy kan eenvoudig nie meer 

haar lag inhou nie.  

“Het jou! Jy kon nie meer nie, né,” lag Rominia en Cinta 

giggel saam. Die twee vermaak hulself altyd met speletjies soos 

die en probeer mekaar uitoorlê. 

“Waaraan het ek jou besoek te danke? Ek het jou gemis en ek 

wil jou so baie dinge vertel!” 

“Cinta, jy met jou spontane vrolikheid! Wat is vandag op jou 

hart? Deel dit asseblief met my.” Rominia hou Cinta se hand 

stywer vas in afwagting op haar hartsgeheime. 

Net toe Cinta haar mond oopmaak om te vertel van haar 

planne, hoor hulle ’n geraas wat van buite af kom. Hulle kyk 

vinnig vir mekaar en vlieg op om by die venster uit te kyk wat 

die kabaal veroorsaak. Eers stamp en du hulle mekaar speels om 

eerste by die venster uit te kan kyk, en lag kliphard. Al twee hang 

by die venster uit en proes steeds. 

Dan is dit soos ’n kat wat suur melk proe en die verspot-

tigheid stop. Hulle monde hang oop van verbasing.  

 

Onder in die binnehof by die tuin, lê twee mans op die grond. 

Die een se kop lê op ’n kussing en die ander man lê onder ’n 



4 
 

doek wat hom halfpad bedek. Net sy kop, bors en kaal sande-

rige voete steek uit.   

Leanor, die huishoudster, stap heen en weer met haar hande 

in die lug. Sy praat aanhoudend oor die twee vreemdelinge wat 

deur die oase se werkers na die huis gebring is. Die klompie 

staan egter net stil en trek hulle skouers op. Hulle het gedoen wat 

hulle gedink het reg is.  

Cinta en Rominia kyk vir mekaar en terug na die gegons 

daaronder. Die ouvroue van die huis langsaan, Leanor se twee 

vriendinne, kom ook nuuskierig nader om te sien wat aangaan.  

Cinta se pa, Jofré, was besig met Karma se finansiële state in 

sy studeerkamer toe hy die geroesemoes in die binnehof hoor en 

het dadelik kom kyk wat aangaan. Hy kyk die twee figure op die 

grond fronsend aan.  

Wat sou hulle in Karma kom doen? Te oordeel aan die 

lewende man se klere is dit sy vermoede dat hulle van Egipte 

afkomstig is. Hy kyk op na Cinta se kamervenster. Hy weet sy 

sal uit pure nuuskierigheid kom ondersoek instel, maar hy wil 

nie hê sy moet die lewelose liggaam sien nie. 

Leanor mompel nog steeds een stryk deur gebede om die 

slegte geluk wat hulle gaan tref oor die dooie liggaam van ’n 

vreemdeling op hulle drumpel. Haar bygelowigheid is legen-

daries, en is groter as enigiemand anders s’n in Karma. 

 


