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Ons stap almal af na die Seine toe en toe al met die 
oewer langs tot net verby die Louvre. Die ander wil na 
Shakespeare en Company, ’n boekwinkel op die lin
keroewer, loop en ek en Lea gaan deur die tuine op in 
die rigting van Place Vendôme. 

Ek kyk doelgerig voor my toe Lea vrolik groet, waai 
net so half met my arm in die algemene rigting sodat ek 
nie te onvriendelik lyk nie. 

Maar net voordat ons om die draai gaan, loer ek vlug
tig oor my skouer terug. 

Sergio het bly staan, staar ons agterna.
Ek kyk weer voor my. Maar dan bly ek tog ook maar 

staan en draai terug. 
Hy kyk ons steeds agterna. 
Ek byt my lip vas. Kyk net na die ou met die 

deurmekaar pikswart hare wat so doodstil staan met sy 
gesig na die son gedraai. Ek bly staan, hoewel alles in my 
roep om terug te loop na hom toe. Soos ’n magneet trek 
hy my aan.

“Dienks! Komaan!” Lea se stem kom van iewers agter 
my. Maar ek bly staan.

Toe lig hy sy hand op. 
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En ons glimlag vir mekaar.
Dan verskyn Veronique langs hom, druk haar lyf teen 

syne vas en trek sy kop af na haar toe. 
 Lea kom pluk my aan die arm. “Wat staan jy so?”
Sy kyk rond, maar toe ek weer opkyk, is Sergio en 

Veronique weg. Loop daar net ’n paar vreemde mense 
op die sypaadjie aan die ander kant.

“Hou nou op met stres oor Vrydagaand,” raas Lea toe 
ons by ’n standbeeld in die tuin tot stilstand kom. “Jy 
gaan dit geniet, ek belowe.”

“Ek het jou gesê ek gaan nie.”
“Ag, Dienks!”
Ek gaan een of ander tyd vir haar moet sê van my 

besluit om glad nie meer vir Sergio te sien nie. En nou is 
eintlik ’n goeie tyd. “Lee, oor hierdie Sergioding ...”

“Ek sien wat jy doen. Jy sny hom uit. Maar, vrien din, 
weet jy ooit regtig wat jy doen? Het jy genuine mooi 
hieroor gedink?”

“Lee, ek het jou gesê ek raak te lief vir hom. Ek moet 
afstand kry. ’n Bietjie padgee!”

“Dienks, ek hoor wat jy sê. Maar jy en Sergio is 
absoluut perfek vir mekaar. Julle is perfek saam. Julle is 
soos ... julle IS Parys!”

“Lea, luister na jouself. Een oomblik sê jy hy is ’n 
player en Veronique is ’n werklikheid – wat ek met my 
eie oë kan sien – en die volgende oomblik is ons twee 
perfek saam. Dis juis hoekom ek flippen versigtig moet 
wees, dink jy nie?” Ek laat sak my hande wat ’n bietjie 
erg rondgeswaai het. “Ek kan nie.”
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“Oukei dan. Wat wil jy dan eerder doen? Met Leo 
kuier?”

Ek dink aan die donker krulle en die blou oë en die 
ongemaklike stilte tussen ons. “Nee.”

“Oukei. Met Hubert?”
Hy is nog stiller. “Nee, ook nie.”
“Bernard?”
“Nee.” Die enigste ou saam met wie ek enigsins wil 

kuier, is Sergio. Maar ek kan dit nie sê nie. “Ek wil nie 
met één van hulle kuier nie.”

“I rest my case.”
My selfoon lui en ek hou my hand op. 
“Trish,” sê ek vir Lea net voor ek antwoord.
“Dienkie!” Daar is ’n dringende fluisterstem in my 

oor.
“Trish?” vra ek verbaas. “Is dit jy?”
“Sjuut!” blaas sy. “Jy moet my kom help. Dadelik.”
Ek rol my oë vir Lea. “Wat is fout? Wat het gebeur?”
“Daar is twee mans. Hulle agtervolg my!” 
Nou rek my oë terwyl ek hulle rol. “Nooit!”
“Wat moet ek doen?”
“Het jy hulle aandag getrek? Vir hulle ...” ek probeer 

dink ”... ’n teken gegee dat jy dalk in hulle belangstel?”
“Hoe moet ek weet?” fluister sy. “Ek was dalk ’n bietjie 

vriendelik met ’n paar mense. Maar dis nou nie asof ek 
hulle mooi bekyk het nie. Ek weet nie of ek hierdie twee 
al vandag gesien het nie.”

“Nou hoe weet jy hulle agtervolg jou?”
Ek wink vir Lea en sy kom luister saam met my. 
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