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Wanneer Cupido se pyltjie tref, is dit te laat om terug te draai op 

ŉ eensaampad, selfs al het die liefde jou aanlyn gevind. 

Wanneer ken ŉ mens iemand werklik en hoe ver sal jy gaan 

om jou liefde te beskerm?  

Soms het selfs ŉ mossie geen ander uitweg nie as om te vlieg. 
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HOOFSTUK 1 

 

Sy spring op, druk die klokkie en storm deur toe. “Jammer, ek het 

vergeet ek moet hier afklim!” Sy vermy die omgekrapte 

busbestuurder se oë in die truspieëltjie, trippel ongeduldig totdat 

die bus stop. Toe die deur oopgly, wip sy uit tot op die sypaadjie. 

Haar ligbruin poniestert swaai spelerig oor haar skraal skouer 

terwyl sy flink tussen die verkeer deur vleg na die oorkant van die 

besige straat.  

In die Lubyanka kompleks in die hartjie van Moskou stap sy by 

die voordeur van die Buitelandse Intelligensiediens in en gaan 

sonder probleme deur sekuriteit. 

Dimitri Semenov lig sy kop toe die jongmeisie sy kantoor 

binnestap. Sy fletsblou oë kyk stip na haar. Hy trek sy breë skouers 

regop. Sy groot hand stryk oor sy rooibruin baard en wys dan na 

die stoel voor sy lessenaar.  

Irina se fyn figuur verdwyn feitlik in die verweerde bruin 

leerstoel. Sy bekyk die grofgeboude man voor haar, soek op die 

uitdrukkinglose gesig ŉ glimps van wat in sy gedagtes aangaan. Vir 

ŉ oomblik rus haar oë op die ontblote tatoe van ŉ ster aan die 

binnekant van sy arm, net bokant die pols. Sy onthou hoe sy as 

kind met haar vingers die ster se punte gevolg het. 

“Wat is die, Papa?” sou sy vra.  

“O, dit is om te wys dat ek aan ŉ spesiale vriendskapklub 

behoort, Irinishka,” was sy gereelde vae  antwoord. 



Later het sy verstaan ... 

“Ek en Katarina is baie trots op jou, Irina. Ons het altyd geweet 

dat jy jou studies suksesvol sal voltooi. Nou het jy ŉ graad en die 

lewe wink.”  

Die opmerking voel vals. Sy saaklike stem is in skrille kontras 

met die sagtheid wat vir ŉ oomblik in sy oë lê.  

“Daar is ŉ pos by ŉ kleuterskool in St Petersburg geadverteer. 

Ek het vir jou die inligting hier.” Hy stoot ŉ paar vorms oor die 

lessenaar. 

Irina kyk in haar aangenome pa se oë. Dan knik sy. 

“Goed, ek sal aansoek doen.” 

Sy trek die vorms nader, sprei dit uit en begin invul. Sy stoot 

die voltooide vorms weer terug na hom toe. 

“Daar, dit is gedoen.” Sy mik om op te staan. 

“Nee, sit eers, Irina. Hierdie vorms is maar ŉ formaliteit. Jy het 

reeds die pos.” Hy sug en haal ŉ koevert uit sy laai, stoot dit na 

haar toe. “Hier is al die inligting. Ook die adres en sleutel van jou 

nuwe woonstel. Maak jou tuis daar en gaan aan met jou lewe. Jy 

sal weet wanneer die tyd kom.”  

Irina kyk vraend na hom, sug sag. Dit help tog nie om vrae te 

vra nie, want sy sal beslis nie antwoorde kry nie. Sy neem die 

koevert wat hy oor die lessenaar stoot. Sy lig die flappie, loer 

vinnig, staan dan op en stap om die lessenaar.  

Dimitri kom vinnig orent.  

“Спасибо, Спасибо.” Dankie, meneer. Sy druk haar wang 

liggies teen syne, eers die een, dan die ander.  

Dimitri knik en laat sy hand vir ŉ kort rukkie op haar skouer lê. 

Die weeskind oor wie hy en sy vrou hulle drie-en-twintig jaar 



gelede ontferm het, is nou ŉ volwassene. Sy was soos ŉ kind vir 

hom en Katarina, al wou hy nog nooit spontane toegeneëntheid 

teenoor haar betoon nie. Daarvoor moet hy sy werk die skuld gee. 

Maar nou het die tyd aangebreek dat hulle duifie haar vlerke toets. 

Hy stoot haar liggies in die rigting van die deur. 

By die deur draai sy om, soen haar hand en waai vir hom. Dan 

is sy weg. 

 

Op die bus na St Petersburg skud sy die inhoud van die koevert op 

haar skoot uit. Die goue sertifikaat wat bevestig dat sy haar graad 

met lof voltooi het, is daar sowel as ID-dokumente, ŉ bietjie 

kontant, genoeg vir die eerste maand se huur en busgeld. Laastens 

vou sy die briefie oop. Sy herken Katarina se handskrif. Terwyl sy 

teen die trane stry, lees sy die bekende krulskrif. 

Liewe Irinishka 

Jy is nou ŉ volwassene met ŉ werk en ŉ nuwe lewe wat 

vir jou wag. Ek hoop jy gaan gelukkig wees, maar weet dat 

ek jou nie sal vergeet nie. Jy was vir my die dogter wat ek 

nooit kon hê nie. Waar jou lewe jou ook mag lei, hou vir my 

ŉ plekkie in jou hart. 

Liefde 

Katarina. 

 

Sy vou die briefie sorgvuldig op en druk dit in haar bloes se 

bosakkie; naby haar hart. Haar mama, die enigste wat sy ooit 

geken het. Sal sy ooit haar sagte stem vergeet wanneer sy snags 



vir haar slaapliedjies gesing het? Veral een liedjie sal haar altyd 

bybly. 

As die see se branders rol, as die maan wys hy is vol, 

As die sterre helder skyn, en die dag lank reeds verdwyn 

as die spoke naby huil, kan jy in my arms skuil 

as ons ŉ wiegeliedjie sing sal ek jou in die nagwaak bring 

na verre lande.  

 

Nou is dit slegs die herinnering aan Katarina se beskermende 

liefde wat haar deur die volgende jare sal dra. 

 

Irina verlustig haar aan die natuur totdat die nag die landskap in sy 

arms toevou. Sy maak haar oë toe en gesus deur die bus se 

skommel, raak sy aan die slaap. Môre wag ŉ nuwe dag, ŉ nuwe 

bladsy in haar lewensboek. 

 

Toe die bus vroegoggend stop, klim sy af en met haar tas wat agter 

haar aan tjie-tjie, volg sy die aanwysings op die kaart wat Dimitri 

geteken het. Dit is darem net ŉ kort entjie na haar nuwe blyplek.  

 

Sy gooi haar tas neer en bekyk haar blyplek krities. ŉ Grys 

baksteengebou, vensters dof in die flou vroegoggendson. Sy sluit 

haar woonstelletjie oop. Binne is dit kaal, onoorspronklik, 

gestroop van enigiets wat haar verwelkom. Die sitkamervenster – 

die enigste venster in die sitvertrek – is skrams bedek met gordyne 

wat skewebek trek, die kleur was eens geel, nou vuilvaal. Die bank 

het beter dae geken, een ander gemakstoel staan afgesonder in ŉ 



hoekie saam met ŉ klein sytafeltjie. Daar is ŉ klein tafel en twee 

stoele, ŉ gasstofie en ŉ ewe klein yskas in die beknopte kombuis.  

Sy maak haar tas oop en haal ŉ fleurige bontrooi en ligroos lap 

uit wat sy oor die gehawende bank drapeer. Uit haar handsak haal 

sy haar rooi matroyshka poppie en sit dit versigtig op die sytafeltjie 

neer. Dit is haar afskeidsgeskenk van Katarina. So ja, dit sal vir eers 

doen.  

In die slaapkamer met net een hoë venster staan ŉ dubbelbed. 

Die beddegoed het beslis beter dae geken. Sy hang haar klere in 

die donker hangkas. Die fyn gehekelde beddeken wat heel onder 

in die tas was, haal sy met deernis uit en gooi dit versigtig oor die 

bed. Ja, nou lyk dit amper soos haar grootwordkamer in Moskou. 

Die badkamer, net ŉ stort, wasbak en toilet, is darem wit 

geverf; ook maar goed, want die venstertjie alleen bied nie 

genoegsame lig nie.  

Dis genoeg, dis mý nessie, hier sal ek bly totdat die lewe my in 

ŉ ander rigting stoot, die hemele alleen weet waar ... maar dis 

hopelik nog ver in die toekoms. 

 

 

Bestel deur die KOOP HIER te klik. 


