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1 
 

Helena kom voor die indrukwekkende C.K. 

Magazinegebou tot stilstand. Die reusevensters is so 

skoon dat sy haar spieëlbeeld daarin kan sien. Imposant 

pryk die draaiende glasdeur wat haar na binne lei. Haar 

oë soek vlugtig na die ontvangstoonbank. In die 

agtergrond lui 'n telefoon wat dadelik beantwoord 

word deur 'n fyn, maar formele vrouestem. 

Sy stap met 'n geforseerde regop houding oor die 

glansende marmervloer, dieper die gebou in. Haar hart 

klop in haar keel en haar vingers vroetel senuweeagtig 

met haar blou potloodromp. A nee a, sy kan nie meneer 

le Roux se kantoor so instap nie; die pos verg iemand 

met selfvertroue. Sy trek haar skouers agteroor, haal 

een keer diep asem en stap vinniger tot by die 

sekretaresse wat die oproep beeïndig. 

“Goeiemôre, juffrou,” groet die sekretaresse, “kan 

ek help?” 

“Môre, ek is Helena du Toit, ek het halftien ŉ 

afspraak met meneer le Roux.” 

Die sekretaresse kyk na haar dagboek. “Natuurlik, 

stap saam met my, asseblief.”  

Helena volg haar tot in die hyser. Die sekretaresse 

druk vloer twee se knoppie. Die beweging van die hyser 

laat ŉ knop in haar maag. Dan kom dit met 'n ligte ruk 
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tot stilstand. Die deure gaan oop en ŉ vertrek met 

kompartementkantore verskyn voor haar. Haar oë volg 

die bewegings van die werknemers terwyl sy verby hulle 

stap.  

“Sit gerus, juffrou.” Sy wys na die spierwit, deftige 

banke. “Meneer le Roux sal nou by u wees.” 

Sy gaan sit en blaai deur die tydskrifte op die glas 

koffietafel. Na 'n rukkie verveel die tydskrif haar. Sy sit 

dit neer en bekyk die omgewing. Agter 'n glaspaneel 

staan 'n massiewe houttafel met ongeveer twintig 

stoele. Dit moet die raadsaal wees. Die enigste privaat 

kantore is die twee oorkant die wagarea. Een van die 

kantore moet definitief meneer le Roux s’n wees. 

Ineens word die een deur oopgeruk. Met groot oë 

staar sy na 'n kolossale man wat woedend na haar gluur. 

Die man se donker oë laat 'n koue rilling deur haar lyf 

gly en sy moet haarself beheer om dit nie te wys nie. Hy 

skud sy kop en stap kwaad weg. Haar oë volg sy geboë 

liggaamshouding tot by die hyser waar hy gefrustreerd 

die knoppie ŉ paar keer druk. Die afspraak het duidelik 

nie na sy sin verloop nie.  

Die sekretaresse wat haar so pas gehelp het, stap 

met ŉ lêer die kantoor binne en oomblikke later nooi sy 

Helena in.  

Sy loop stadig tot by die lessenaar.  

ŉ Diep manstem vra: “Kan ek help?” Hy staan op.  
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Sy verstyf. Dit lyk nie asof meneer le Roux se 

sekretaresse hom voorberei het nie. Dalk is dit nie haar 

werk nie. Sy kan seker nie elke keer haar lessenaar 

verlaat om kliënte se lêers na die tweede vloer te neem 

nie.  

“Helena du Toit, meneer le Roux.” Sy steek haar 

hand uit. “Ek is hier vir die halftien onderhoud.” 

Sy wenkbroue lig. “Natuurlik, die onderhoud. Dit 

het my vir 'n oomblik ontgaan.” Hy wys na die stoel 

oorkant sy lessenaar. “Sit, asseblief.”  

Hy neem weer op sy stoel plaas en maak die lêer 

oop. Sy vingers blaai deur die dokumente.  

Haar oë gly vlugtig oor sy gelaat. Sy kort, swart hare 

is netjies gekam en sy oë ... sy sal daarin kan verdwaal. 

Sy volg sy goedversorgde vingers wat die pen vashou. 

Seker een van daardie mans wat ure vir homself in die 

spieël kan staan en ogies maak. ŉ Glimlag speel oor haar 

lippe.  

Hy loer na haar oor die lêer. Dit is asof sy oë 

dwarsdeur haar kyk. 

“Ek sien jy is nie getroud nie, waarom?”  

Die vraag vang haar onkant.  

“Ek glo dat ek nog altyd beter gedoen het op my 

eie, meneer. Daarmee bedoel ek net dat ek al my 

aandag op my werk wil vestig sonder dat ŉ man my 

daarvan weerhou om my drome te bereik.”  
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Hy knik en kyk weer na die lêer. Hy tik ingedagte 

met sy vinger op die lessenaar. “So, jy wil sê, juffrou, dat 

ŉ manlike persoon nie so ambisieus kan wees en jou 

meer dryfkrag kan gee om jou drome te bereik nie?”  

“Nee, glad nie, meneer!” keer sy. “Ek sê bloot net 

dat ek eerder al my aandag op my werk wil vestig in 

plaas daarvan om ...”  

Hy lig sy hand om haar stil te maak. “Ek verstaan 

heeltemal.”  

Wat is dit nou veronderstel om te beteken? Sy sien 

sommer klaar dat hulle nie goed gaan saamwerk nie. 

Nee wat, die werk is nie vir haar nie. Haar oë dwaal kort-

kort na die groot horlosie wat teen die muur hang. Dit 

voel asof die tyd nie aanstap nie. Verligting spoel oor 

haar toe die onderhoud uiteindelik op ŉ einde kom. Die 

onderhoud was net te lank. 

“Is daar nog iets onduideliks vir jou, juffrou?” 

“Nee dankie, meneer. Ek verstaan alles duidelik.” 

“Nou goed,” sê hy en staan op. 

Helena staan ook op. “Baie dankie vir meneer se 

tyd.” 

“Dit was ŉ plesier, juffrou. My sekretaresse sal 

binnekort in kontak met jou wees.” 

Sy knik en groet hom formeel voor sy by die 

kantoor uitstap.  

Sy sug en stap na haar motor. Sy sal weer môre 

haar CV na ŉ paar plekke toe uitstuur en ook 
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opvolgoproepe maak na die besighede aan wie sy dit 

reeds gestuur het. As sy dan niks in die omtrek van 

Pretoria kry nie, sal sy in Johannesburg na werk begin 

soek. Sy gaan nie so maklik opgee nie. Sy is glad nie 

onervare nie en met haar ondervinding en vier jaar se 

studies behoort sy iets te kry. Sy moet net vasbyt. Wat 

sy nou nodig het, is ŉ bottel wyn en ŉ bak roomys. 

 

Sy sit al die hele dag voor haar lessenaar en werk soek. 

Baie moedeloos staan sy later op om ŉ glas lemoensap 

te skink. Haar skouers pyn van die vooroor sit. Tyd vir 

haar joga oefeninge voordat sy inkruip. 

 

Sy skrik haarself byna in ŉ koma toe die wekker se alarm 

lui. Haar hart klop in haar keel en haar maag trek op ŉ 

knop.  

“Ag nee, man,” mompel sy.  

Nog half deur die slaap draai sy om en sukkel-

sukkel om die knoppie raak te druk. Donderweer dreun 

en sagte waterdruppels val teen haar woonstel se 

venster. Nie lank daarna nie, stort die haelkorrels neer. 

Om verder te slaap, is nou nie meer ter sprake nie. Sy 

staan op, trek haar bed reg en stap kombuis toe om die 

ketel aan te skakel.  

Sy gaan sit met haar koffie op die bank en blaai 

deur die modetydskrif wat sy gister gekoop het. Sy sal 

later gaan aantrek. 
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Haar selfoon lui. 

Sy kyk op die horlosie. “Negeuur in die oggend, wie 

sal dit nou wees?” Sy staan mompelend op. "Helena wat 

praat, môre." 

"Goeiemôre Helena, dit is Stacy Blignaut van C.K. 

Magazine wat praat. Gaan dit goed met jou?"  

"Dit gaan goed dankie, Stacy."  

"Meneer le Roux wil jou graag vir ŉ 

opvolgonderhoud sien as jy nog beskikbaar is?" 

"Natuurlik is ek," antwoord sy sonder om te dink. 

"Uhm ... sal tienuur Dinsdagoggend vir jou werk?"  

"Dit sal perfek wees, dankie." 

"Goed so. Dan sien ons jou Dinsdagoggend, 

totsiens.”  

Helena sit die telefoon neer. Dit is die laaste wat sy 

verwag het. Sy het gedink dat die oproep net gaan wees 

om haar te laat weet dat sy afgekeur is. Opgewonde en 

met ŉ wye glimlag gaan sit sy weer op die bank en gooi 

haar bene oor die leuning. Dinge lyk sover positief!  

Dalk sal sy later vandag na Pabloklub toe gaan om 

te vier. Sy en Jason het elke naweek daar gekuier 

voordat hy in ŉ motorongeluk oorlede is. Hy en sy kêrel 

was op pad na Potchefstroom vir die makietie wat sy vir 

sy ses en twintigste verjaardag gereël het, maar hulle 

het net nooit opgedaag nie. Jason het haar altyd 

probeer oortuig om Johannesburg toe te verhuis en na 
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sy dood het sy dit gedoen. Sy is eintlik verlig dat hy op 

slag dood is, want hy het nie pyn goed hanteer nie.  

Sy sukkel om te besluit wat sy moet aantrek. 

Uiteindelik besluit sy op ŉ informele jean en top. Haar 

lang rooi hare hang in ŉ vlegsel oor haar skouer. So ja, 

net ŉ tikseltjie lipstiffie vir ŉ bietjie kleur in haar 

sproetgesig en sy is good to go. Sy hou nie daarvan om 

grimering te dra soos die res van haar vriendinne nie. 

Die laaste keer toe sy uitgegaan het, was toe sy ŉ paar 

jaar gelede na haar vriendin se verlowingspartytjie 

gegaan het. Sedertdien het sy net gefokus om haar 

diploma as Uitvoerende Persoonlike Assistent te kry. Sy 

kyk tevrede in die spieël voordat sy haar handsak vat. 

Nou is sy gereed om te ry. 

 

Pabloklub het heelwat verander. Die plek het definitief 

nie ŉ tekort aan sekuriteit nie. Sy voel uit tussen al die 

dames wat effens meer formeel geklee is en gaan sit 

maar eerder in die verste hoek om onsigbaar te wees. 

Sy bestel ŉ Savanna Light. Hmm lekker, die koue 

vloeistof koel haar dadelik af. Sy het vergeet hoe lekker 

die drankie is.  

Jason sou sy lyf nou op daardie dansbaan 

rondgeswaai het, beter as Michael Jackson én Justin 

Timberlake. Hy kon sowaar ŉ paar mense les gee. Hy 

was ŉ regte charmer. Kyk net hoe lekker swaai die 

meisies hulle lywe rond terwyl die manne beurte maak 



8 

om hulle onder hulle sterk arms deur te draai. Die 

sokkiemusiek maak haar ook nou lus vir dans. 

“Goeienaand, juffrou. Ek is Bertus.” Hy skuif op die 

stoel langs haar in.  

“Helena,” groet sy vriendelik.  

“Ek het jou nog nie hier gesien nie, woon jy hier in 

Johannesburg?”  

“Ja, hier is goeie herinneringe.”  

“Dalk kan jy nuwes maak?” Die opmerking klink 

soos ŉ uitnodiging.  

“Dankie, maar ek is nie eintlik een vir uitgaan nie.”  

“Wel, ek is ook nie ŉ man wat hou van vervelige 

dames nie.” Hy staan op. “Lekker aand,” groet hy.  

Haar oë rek. Vervelig? “Die verdomde ...” Laat ek 

eerder stilbly.  

Nou geïrriteerd roep sy na die kroegkelner en 

bestel vir haar sodawater. Sy drink dit rustig terwyl haar 

oë verder die massa se bewegings dophou. Nadat sy 

klaar gedrink het, besluit sy om huis toe te gaan. Sy het 

haar lus om te kuier verloor.  

 

Sy sit by haar kombuistafel met die son se 

vroegoggendstrale wat deur haar venster skyn. Sy 

Google C.K. Magazine vir enige moontlike inligting 

waarmee sy haarself kan bewapen vir haar tweede 

onderhoud. Sy maak notas hier, plak dit daar en lig die 

belangrikste in kleur uit. Sy moet die onderhoud slaag. 
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Sy is nie van plan om een meer CV uit te stuur nie en 

teen die tyd ken sy elke woord op haar CV.  

“Wekker gestel? Jip.” Sy gly onder die snoesige 

duvet in en sommer gou is sy lomerig, danksy die koppie 

kamilletee. Haar laaste gedagte voordat sy in ŉ diep, 

rustige slaap verval, is ŉ paar donker oë ... 

 

Dinsdag is ŉ pragtige sonnige dag in Pretoria. Sy ry 

stadig in die besige verkeer. Oorkant die C.K. 

Magazinegebou wys ŉ sekuriteitswag ŉ oop 

parkeerarea aan. Sy knik vriendelik en hy wys met sy 

duim in die lug dat hy haar motortjie sal oppas. Sy klim 

uit, sluit die motor en draf oor die besige pad. Sy is 

skaars oor die pad toe sy haar naam hoor. Sy kyk rond. 

“Haai!” roep ŉ stem wat wil-wil bekend klink. 

Helena draai om. Stomgeslaan staar sy na haar ou 

skoolvriendin, Leticia Mulder; hulle het mekaar laas op 

skool gesien. 

"Haai!” roep Leticia weer terwyl sy nader draf. 

“Genugtig …” roep sy uit en probeer asemskep, “maar 

jy is ŉ moeilike vrou om in die hande te kry.” Sy haal ŉ 

keer of wat diep asem. 

“Ek het by Stacy gehoor van die nuwe dame wat 

dalk by C.K gaan werk. Verder in die gesprek toe sit ek 

twee en twee bymekaar. Daar kan nie veel vroue in die 

modebedryf wees met jou naam nie,” gaan sy aan en 
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vee haar kuif uit haar oё. “In die modebedryf ken almal 

mos vir almal, jy sal nog sien. Hoe gaan dit?"  

“Noudat ek ŉ bekende gesig raakgeloop het, beter 

dankie. Ek hoop nou net dat ek die nuwe dame is 

waarna Stacy verwys het. Werk jy ook by C.K. 

Magazine?” 

"Nee ... Ek werk vir Lacy Ferguson, die modetydskrif 

in die ooste van die stad." 

"Ja, ek weet waar dit is. Ek het gehoor dit is baie 

moeilik om daar in te kom. Jy moes seker ŉ paar arms 

gedraai het?" 

"Al wat ek gaan sê, is ek het iemand geken wat 

iemand geken het.” Leticia haal haar besigheidskaartjie 

uit haar handsak. “Bel my asseblief, dan kan ons ŉ 

bietjie opvang."  

“Ek sal, ja.” Helena bestudeer die kaartjie in haar 

hand.  

“Tot later dan.” groet Leticia en draai met ŉ laaste 

glimlag weg.  

Helena stap trots by die glasdeure van C.K. 

Magazine in waar sy moontlik binnekort gaan werk. As 

die werk realiseer, sal sy baie dankbaar wees.  

Helena sit in die wagarea oorkant meneer le Roux 

se kantoor. Na twintig minute gaan die deur oop. ŉ 

Beeldskone vrou stap uit. Haar swart rokkie sal menige 

dame in vervoering hê. Haar blonde hare hang in sagte 
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krulle oor haar skouers. So ŉ pragtige gesig het geen 

grimering nodig nie.  

ŉ Man van sy status moet ŉ spogvrou aan sy sy hê. 

Die vrou se oë gly oor Helena se figuur en ŉ 

smalende glimlag vorm om haar lippe. Dit is duidelik dat 

die vrou vir meneer le Roux om haar pinkie draai.  

“Gaan jy inkom juffrou, of verkies jy eerder om na 

haar te staar?” onderbreek le Roux se stem haar 

gedagtes.  

Haar wange gloei van verleentheid terwyl sy in sy 

tergende oë kyk.  

 

Ná die onderhoud voel sy goed. Dit het beslis beter 

verloop as wat sy verwag het. Sy wag geduldig vir ŉ 

reaksie van hom af. Hy bestudeer nog die dokumente 

voor hom. Die stilte maak haar ongemaklik. 

"Juffrou du Toit.”  

Sy skielike woorde laat haar regop sit. 

“Gaan na Stacy sodat sy jou op hoogte kan bring 

met alle relevante inligting ten opsigte van die pos. Sy 

sal jou ook vertel hoe ek dinge graag gedoen wil hê en 

van die klein gruweltjies wat my irriteer. As jy daardeur 

kan werk, sal ons goed oor die weg kom." 

Sy staan op. “Ek maak so, meneer. Baie dankie.” 

Met ŉ glimlag stap sy by die kantoor uit.  

Sy straal van opgewondenheid en haar bene kan 

haar nie vinnig genoeg uit die gebou dra nie. Die goeie 
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nuus moet sy met haar ma deel! Sy is skaars in die 

motor toe sy haar foon uit haar handsak haal en dit 

vinnig op die Bluetooth konnekteer.  

“Ek is so opgewonde!” spog sy. "Wat daarvan Ma 

kom kuier vir ŉ rukkie by my, ek kan nogal doen met ŉ 

bietjie geselskap.”  

Haar ma is stil.  

"Ma, is alles reg?" vra sy onseker. 

"Ja, Lena. Alles is fyn, my kind.”  

Helena frons. Sy ken haar ma nie van gister af nie. 

“Ek luister, Ma.”  

Haar ma huiwer voor sy antwoord. “Ek het iemand 

ontmoet, Lena.”  

“Iemand ontmoet?” wil sy gretig weet.  

"Dit is nou al ŉ geruime tyd, maar ek wou nog niks 

sê hieroor nie, omdat ons dinge nog stadig vat. Ek sal 

baie graag wil hê dat julle ook moet ontmoet,” sê sy 

onseker. 

“Ma kon my maar vroeër vertel het. Mamma maak 

immers mos Ma se eie besluite,” stel sy haar gerus. 

“Hoe lank is Ma-hulle al saam?” 

“So ses maande nou.” 

“Dit moes baie moeilik gewees het om dit vir so 

lank stil te hou?”  

“Ja, dit was nogal Lena, maar ons albei wou eers 

heeltemal seker wees voor ons jou laat weet.” 
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“Ek is regtig bly vir Ma en ek sal die man graag wil 

ontmoet. Behandel hy Ma goed?” 

“Ek sal jou alles nog vertel, Lena ... Wanneer ons 

daar is, moet ons jou aanstelling vier.”  

Die nuus het haar nogal onkant gevang, op ŉ goeie 

manier. Dit was nog altyd net sy en haar ma. Toe sy in 

standerd een was, het haar pa hulle gelos vir ŉ ander 

vrou. Hulle was net nooit genoeg vir hom nie. Die goed 

wat hy aan haar ma gedoen het, laat haar bloed steeds 

kook. Wag, laat sy liewer tee maak en vergeet van die 

verlede se seer.  

Met haar beker tee gaan sit sy op die sitkamerbank. 

Haar gedagtes dwaal terug.  

Sy was in standerd vier redelik oorgewig en die 

kinders het haar gedurig daaroor gespot. Haar 

laerskoolloopbaan was baie onplesierig en dit het maar 

ŉ seer in haar gelaat. Kinders kan baie wreed wees.  

Die leerders het aanhoudend oor hoёrskool gesels 

en dit het vir haar soos ŉ fantasie begin klink. Sy kon 

ongelukkig nie kies na watter hoërskool sy wou gaan 

nie, omdat daar net een was wat haar ŉ beurs 

aangebied het. Dit was by daardie einste hoërskool 

waar sy vir Leticia ontmoet het.  

Net soos sy, was Leticia ook nie een van die 

populêrste meisies nie. In feitlik elke klaskamer het 

hulle langs mekaar gesit en so het hulle vriendskap 

ontwikkel. As sy nou terugdink aan hoekom sy nooit ŉ 
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kêrel kon kry nie, is dit vir haar duidelik ... Die kêrels het 

nie in oorgewig meisies belang gestel nie. Leticia het 

later in daardie jaar ŉ kêrel gekry omdat haar broer glo 

ŉ goeie woordjie by een van sy minder aantreklike 

vriende gefluister het. Leticia is deesdae pragtig, 

beeldskoon.  

Hulle het in standerd agt kontak verloor toe sy en 

haar ma na Kaapstad toe moes trek. Haar ma is 

oorgeplaas na ŉ ander maatskappy en hulle moes feitlik 

oornag verhuis. Sy het eenkeer ŉ brief van Leticia gekry 

en sy het teruggeskryf, maar dit was die laaste keer wat 

sy van haar gehoor het.  

 

Helena lê al van vyfuur wakker; haar nag was baie 

rusteloos. Dit voel vir haar asof sy na ŉ nuwe skool gaan 

en vir die eerste keer in die vreemde klaskamer moet 

instap waar almal vir haar kyk. Sy was lanklaas so 

gespanne. 

 

ŉ Paar uur later is sy deel van die besige oggendverkeer. 

Motors toet, bestuurders is ongeduldig en smouse kruie 

reeds tussendeur om hulle ware te verkoop. Wat sal ŉ 

stad wees daarsonder?  

"Dit is twintig voor nege," kondig die radio-

omroeper aan.  

Sy is vroeër by die C.K. Magazinegebou as wat sy 

beplan het en parkeer die motor op die staanplek wat 
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aan haar toegeken is. Dit laat haar nogal belangrik voel. 

Sy kyk in haar truspieëltjie of haar lipstiffie nog vars en 

netjies lyk, en druk die fyn haartjies wat uit plek is plat 

voordat sy uit haar motor klim. Sy vee onsigbare 

donsies van haar romp af en aktiveer die motor se alarm 

voordat sy die gebou instap.  

"Goeiemôre, Stacy,” groet Helena vriendelik. 

“Môre, Helena.” Stacy kyk aandagtig na haar. “Ek 

hoop jy is reg vir jou eerste dag? Moet asseblief nie 

senuagtig wees nie, meneer le Roux kom eers bietjie 

later vanoggend in. So jy kan rustig aangaan met jou 

werk. As jy onseker is oor wat daar aangaan, vra net en 

ek help graag, maar ek is seker dat jy gou sal snap hoe 

dinge werk.”  

“Baie dankie. Ek sal so maak, maar ... waar is my 

kantoor?”  

“Reg langs meneer le Roux se kantoor. Daar is mos 

net twee kantore. Jy sal sien dat jou dagboek op jou 

lessenaar is en alles sal jy daarin kry om mee te begin.” 

"Dankie, Stacy, ek sal sommer deurstap."  

Helena is dankbaar vir die groot venster wat hulle 

kantore skei. Hoewel daar altyd oogkontak gaan wees, 

is sy verlig dat hulle nie na mekaar se gesprekke gaan 

luister nie.  

Sy stap in meneer le Roux se kantoor in en gaan 

staan by die venster agter sy lessenaar om die uitsig te 

bewonder. Wat ŉ ongelooflike gesig! As sy koffiebreke 
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vat kan sy oor die stad gaan uitkyk as hy nie daar is nie, 

die uitsig maak alles die moeite werd. Al kan sy dit net 

van sy kantoor af sien.  

"Koffie, juffrou?" hoor sy ŉ sagte stem agter haar.  

"Ja, asseblief. En moet my asseblief nie juffrou 

noem nie. My naam is Helena.” 

Die teedame knik en skink die koffie in ŉ koppie. 

Die klein vroutjie is seker nie jonger as vyf en sestig nie. 

Haar hande bewe terwyl sy Helena se koffie op die 

lessenaar sit, maar sy steur haar nie veel daaraan nie.  

 

Sy is so besig dat sy nie aan die tyd gedink het nie. Dit is 

al halfvier en sy het nog nie middagete gehad nie. Dit 

help in elk geval nou niks nie, want sy gaan binnekort 

huis toe. Meneer le Roux was ook nie vandag in sy 

kantoor nie, maar met sy besige skedule sal hy maar 

min op kantoor wees. Dit pas haar eintlik baie goed, 

want dan kan sy rustig met haar werk aangaan sonder 

dat iemand vir haar loer.  

Voordat sy haar oë kon uitvee sit sy weer in die 

besige verkeer op pad huis toe. Sy trek haar woonstel 

se gordyne toe en skink vir haar ŉ glas wyn. “Wat ŉ 

dag,”sug sy.  

 

Meneer le Roux se dagboek is vol. Erick le Roux, soos sy 

vandag gesien het … Dit is nogal ŉ mooi naam, dit pas 

by hom. Die man reis daagliks. Sy is dankbaar dat sy nie 
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so hoef te reis nie, dit sal uitputtend wees. Sy verkies in 

elk geval haar lewe bo enige ander een sin. Sy het hard 

gewerk om te wees waar sy vandag is en sy is trots op 

wat sy sover bereik het. Sy sal dit nie anders wil hê nie.  

Haar telefoon lui. “C.K. Magazine, Helena wat 

praat. Hoe kan ek u help?” Die gelui duur voort. Deksels, 

dis my selfoon! Maar ŉ onbekende nommer, wie sal dit 

nou wees? Seker weer een van die besighede wat goed 

aan my wil verkoop.  

Dit lui weer en geïrriteerd tel sy dit op. 

“Helena, jy het my nog nie terug gebel nie!” klets 

Leticia nog voordat sy iets kon sê. 

Verlig herken sy dadelik die stem van Leticia 

Mulder. Waar het sy my nommer gekry?  

“Askies man, ek gaan werklik nie verskonings 

uitdink nie. Ek het so ŉ bietjie vergeet ... Met die werk 

wat my so besig hou, is dit al waaraan ek kon dink.” 

“Wat van ŉ koffie môremiddag so om en by 

eenuur?” nooi Leticia.  

“Ek het dit regtig nodig,” bely sy. Die afleiding kan 

haar net goed doen. 

“Wat van daar by die koffiewinkel oorkant jou 

werk? Ek dreig al ŉ geruime tyd om daar in te gaan, 

maar sien nie kans om alleen te sit en eet nie. Een van 

my kollegas spog hoeka al oor die hamburgers wat so 

lekker is daar.”  
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Haar mond water behoorlik vir daardie burger en 

stem in om haar daar te kry. Al wat deesdae in haar 

maag ingaan, is wegneemetes en roomys. 

“Dis ŉ afspraak!” roep Leticia uit.  

Die landlyn lui weer en sy lui af. Vandag lui die 

telefoon onophoudelik. Die keer is dit net Stacy wat 

haar soek.  

“Jy weet seker dat meneer le Roux vanaand land, 

nè?” Daar is stilte … “En hy gaan nou vir ŉ geruime tyd 

op kantoor wees.”  

Helena moet nou mooi dink. Sy behoort te weet as 

hy land, sy is in beheer van sy hele lewe.  

“Ugh … nee!” Onseker blaai sy deur haar dagboek.  

“Ja ... Hy is altyd net in en uit, so ek sal ook maar 

my sokkies moet optrek.”  

“Ek verwag hom eers teen die ses en twintigste 

terug,” antwoord Helena. 

“Ek het ook maar nou eers uitgevind. As die 

afsprake kortgeknip is, dan het hy gewoonlik baie 

belangriker werk wat opgeduik het. Maak asseblief net 

seker dat al jou goed reg is,” preek sy.  

“Dankie dat jy laat weet het, Stacy.”  

Sy sit die gehoorstuk neer en haastig begin sy haar 

lessenaar opruim asof hy nou enige oomblik daar gaan 

instap. ŉ Knop stoot in haar maag op en sy kan haarself 

nie indink wat om van môre af te verwag nie. Dit gaan 

een van die min kere wees vandat sy daar werk wat hy 
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daar gaan wees. Al haar goed is reg en haar werk is altyd 

op datum. Hoekom is sy so gestres, wat is die ergste wat 

kan gebeur? 


