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’n Luggie waai van die see se kant af, maar plek-plek skroei die 
sand nog sy voetsole. Die kwik het vroeër vandag skuins duskant 
veertig grade gedraai. 

Hy streel oor sy kaalgeskeerde kop, vies dat hy sy keps in die 
bakkie vergeet het. Ná twee jaar hier is hy die Weskus-son al goed 
gewoond, maar sy sensitiewe kopvel is nie altyd teen die venynige 
strale bestand nie.

Hy draf  tot by die groot rots voor hy terugdraai. Die sweet 
brand in sy ooghoeke. Hy besluit om sy pas te versnel. Sy bene 
pomp nou reëlmatig. 

Hy hardloop verby ’n laaste klompie sonsoekers op die strand, 
en party se koppe draai om hom dop te hou. Dit stem hom on-
rustig as mense na hom staar. Maak hom selfs effe paniekerig. Hy 
weet hy is net paranoïes, maar hy kan dit nie waag om ooit sy 
waaksaamheid te verslap nie.

Die laaste kilometer hardloop hy voluit. Sy asem jaag toe hy 
die steil bult na die parkeerplekke uitsukkel. Die sweet drup van 
sy voorkop af.

Hy sien Mercia eers toe hy bo kom. Sy staan tussen sy bakkie 
en haar sportmotor. 

Sy blik skeer vlugtig oor die mooi vrou. Daar is ’n ligte blos op 
haar wange. Hy merk die fyn lagplooitjies langs haar bruin oë, haar 
sensuele mond en die wit rok wat haar dun middeltjie beklemtoon.

“Darem moeilik om jou op te spoor, John! Wanneer skaf  jy vir 
jou ’n selfoon aan?” vra sy glimlaggend. Haar rok se een skouer-
bandjie gly af, maar sy los dit so.

Hy lag verleë. “Nog nie so ver gekom nie.”
Sy gooi haar bruin hare oor haar skouers. “Het jy nie lus om 

vanaand oor te kom nie? Daar is ook ’n paar ander vriende van my. 
Ons braai snoek – sommer net ’n lekker kuieraand.”
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Sy brein werk vinnig. “Ek . . . ek het ongelukkig ’n ander af-
spraak. Ek kry ’n ou vriend van my op . . . Jacobsbaai.”

“Dis nou ’n jammerte.” Hy kan die teleurstelling op haar gesig 
sien.

“Hy is net vanaand in hierdie geweste.”
“Ek verstaan.” Sy klim in haar motor en hy vang ’n glimp van 

haar bruingebrande bene. “Geniet jou aand,” sê sy deur die oop 
venster.

“Jy . . . ook,” mompel hy.
Sy sê nog iets, maar die dreuning van die enjin doof  dit uit. Hy 

kyk die motor peinsend agterna, klim ná ’n rukkie in sy bakkie en 
skakel die enjin aan. Die klippers kraak onder die beurende bande 
toe hy die petrolpedaal intrap.

Hoe lank gaan hy nog agter sulke papierdun verskonings kan 
skuil? Dis al die derde keer die afgelope maand dat hy ’n uitnodi-
ging van haar van die hand wys.

Maar hy weet hy het so pas weer die regte besluit geneem. Hy 
kan dit nie eens oorweeg om ’n verhouding met haar aan te knoop 
nie. Buitendien sou hy vanaand net met ’n mond vol tande tussen 
haar vriende gesit het, soos elke keer wanneer hy in ’n groep be-
land. En hy is só moeg om vrae oor sy verlede te ontduik . . . of  
daaroor te lieg.

Hy draai by die oprit in en hou agter die huis stil, waar sy bakkie 
nie van die straat af  gesien sal kan word nie. Niemand sal weet 
hy is nié vanaand op Jacobsbaai nie. Hy is dankbaar dat die huis-
eienaar en sy gesin net met vakansies hier kom.

Hy stap met die klippaadjie langs na die agterste woonstelletjie 
wat hy huur en die afgelope twee jaar huis noem. Toe hy instap, 
ruik die plek bedompig en hy maak die groot venster oop.

In die beknopte badkamer stroop hy sy klere af  en klim in die 
stort. Die spanning het in sy lyf  opgebou, soos altyd wanneer hy sy 
gevoelens moet onderdruk. Die warm water doen niks om hom te 
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laat ontspan nie. Die druppels kwes hom eerder, soos haelkorrels. 
Daarna droog hy met koorsige haas af.

Hy hoef  nie meer in die spieël te kyk om sy kontaklense uit te 
haal nie – aanvanklik het dit maar sukkel-sukkel gegaan. Maar voor 
hy dit doen, bestudeer hy homself  lank in die spieël, soos elke dag. 
Ná twee jaar is hy nog nie gewoond aan die kaalgeskeerde kop en 
baardlose gesig nie. Dit gee hom altyd ’n mate van gemoedsrus 
om homself  só te beskou. Byna onherkenbaar.

Met die handdoek om sy lyf  stap hy na die agterste venster en 
tuur uit na die grou landskap. Donker wolke het in die noorde op-
gestapel en die wind het plotseling opgesteek. Dit pluk met sterk, 
onstuimige vlae aan die boomtoppe. Die soort weer wat nie be-
vorderlik is vir sy geestestoestand nie.

* * *

Daar is ’n roesemoes van stemme in die klub se kroeg toe hy instap. 
Hy kyk nie na die aanwesiges nie en gaan sit op sy gebruiklike stoel 
aan die verste punt van die toonbank. 

Dit is drukkend warm, nes eergister toe hy gedraf  het. Daar is 
beslis weer ’n storm aan die broei.

Hy bestel ’n bier. Toe die kroegman dit bring, draai hy sy rug 
op die mense. Iemand tik hom op sy skouer toe hy sy tweede sluk 
neem. Hy kyk om. Mercia.

Sy staan amper teenaan hom. Hy ruik haar parfuum. Haar le-
wendige bruin oë glinster. “En hoe gaan dit vandag met ons dorp 
se geheimsinnige kluisenaar?” vra sy met ’n guitige glimlag.

“Goed . . . dankie,” stamel hy.
“Ek wil jou iets reguit vra, John,” sê sy en raak liggies met haar 

vingerpunte aan sy voorarm, wat ’n warm sensasie deur sy lyf  
stuur. Sy leun vorentoe en fluister in sy oor: “Het jy iets teen my? 
Of  hou jy net nie van brunette nie?”


