
2322

Hoofstuk 4

TOERGIDS

Ek haal die foto van Ma uit my rugsak en hou dit langs 
my gesig toe ek vir Pa ’n selfie neem.

Is dit hoe Ma al daardie jare gelede gevoel het toe 
sy hier op haar eerste dag gestaan het? Op my foon 
flits ’n boodskap van Anja. Ek skuif my vinger oor die 
skerm om daarna te kyk. Sy staan in haar nagklere 
met ’n haarborsel as mikrofoon. In die agtergrond 
sing Vuurvreter “Die dag is dinamiet”. ’n Liedjie en ’n 
band wat ek verpes. Maar dis Anja se gunsteling- 
Afrikaanse band. Sy sing kliphard en lekker vals saam. 
Sy wys na die skerm asof sy na my wys. Ek glimlag en 
wens sy was nou hier.

“Dis goed jy is vroeg,” sê ’n stem so verleidelik soos 
stroop wat oor warm plaatkoekies drup. Ek het nie 
eens die ou daar sien staan nie. Vinnig stop ek Anja se 
lawwe video. Netnou dink mense ek luister ook na 
Vuurvreter se musiek. 

Toe ek opkyk, stop my blik by vriendelike mos-
groen oë met koffiekleurige spikkels. Die donker, dik, 
gol wende hare lyk of dit nie anders kan as om perfek 
te lê nie. 

“My vriendin vrek oor Vuurvreter,” maak ek ver-
skoning vir Anja se musieksmaak.

“Soos almal?” vra hy met ’n glimlag.
“Nie almal nie,” sê ek. Die ou frons asof hy nie 

kan glo wat hy hoor nie. 

vrydag_is_ek_verlief_INNER.indd   22vrydag_is_ek_verlief_INNER.indd   22 2022/03/16   10:082022/03/16   10:08



2322

“Ek kan dit vir jou neem,” sê hy.
Behalwe vir sy killer-glimlag, lyk die ou heel on ska-

delik. “Oukei, dankie, dit sal gaaf wees,” kry ek dit uit-
eindelik uit. Ek hou my foon na hom toe uit en poseer 
weer met Ma se foto. 

“Hou die foto ’n bietjie hoër,” sê hy. 
Hy neem die selfoto en kyk vir ’n oomblik na die 

skerm. “Mooi,” sê hy voordat hy my foon vir my terug-
gee. 

Ek kyk weg. “Dankie,” sê ek. 
“Groot dag vir ons almal,” sê hy. “Is dit jou ma?”
“Ja,” antwoord ek. 
“So, jy volg in groot voetspore?” sê hy.
Ek knik net, en sit my foon en Ma se foto terug in 

my rugsak voordat ek tranerig raak en voor die aan-
treklike vreemdeling huil.

“Ek het nooit gedink ek sal ooit hier staan nie,” sê 
die ou.

“Ja, om gekeur te word was vir my ’n naelbyt-nag-
merrie,” sê ek. Ek vertel hom nie dat ek eers Vrydag uit 
die bloute keuring gekry het nie.

Die ou pers sy lippe saam. Dalk was dit vir hom 
makliker as hy nie iets oor die uitmergelende proses sê 
nie. Ek vra liewer nie uit nie. Om medies te swot gaan 
baie meer kompeterend wees as hoërskool. Almal hier 
is superslim.

“Ek moet waai,” sê ek. “Ek wou eintlik gou ’n mini-
toer van die fakulteit gedoen het voordat dit ’n byenes 
raak,” erken ek. “Ek was nog nie hier nie.” Die ander 
studente het seker lankal oriëntering bygewoon. 
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“Ek weet, skuus. Dis hoekom ek hier is. Ek het gesê 
ek sal jou gou rondwys,” sê hy. “Ek het gister ’n toer 
gehad.” 

Toer? 
“Jou hare lyk anders as op jou foto.” Hy bedoel seker 

my ID-foto op my aansoek waarop ek ’n poniestert 
het. Ek vat selfbewus aan my bruin krulle wat van-
oggend weer in alle rigtings staan. 

“Die admindame het niks van ’n toergids gesê nie.”
“Ek glo nie sy het dit gereël nie,” sê hy en frons. Dan 

is dit seker die mediese studentevereniging wat hom 
gestuur het. Ek het op die inligting gesien dat alles wat 
ons nodig het, by hulle bestel word. Wit jasse, steto-
skope, skalpels. 

“Ek wil jou nie ophou nie.”
Hy glimlag en die mooiste kuiltjies verskyn in sy 

wange. “Waar’s my maniere? My naam is Con,” sê hy, 
en om dit te bewys beduie hy na die studentekaart om 
sy nek. Ek sê nie vir hom dit is onderstebo nie.

So, die ou is nie ’n serial killer nie.
Hy hou ’n gespierde hand uit na my toe. Nommer 

twee op my nuwe lysie is om vriende te maak. Dit is 
hoekom ek sy hand skud en sy aanbod aanvaar.

“Hi, ek’s E... Olivia,” sê ek vinnig. Dis nie asof ek jok 
nie. Dis dalk net beter om my tweede naam hier te 
gebruik. Ek het nie ’n gespottery nodig net omdat my 
naam Ella is nie. Nee, hier is ek Olivia.

“Olivia? Ek kon sweer hulle het gesê Adelia.” Hy 
dink seker aan Ella. Maar daar is geen manier waarop 
ek hom sal reghelp nie.
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