
9

saks Fifth avenue

hoekom moes haar pa nou met só ’n vrou trou?
Frances slons agter haar stiefma aan, dikbek. helene le Grange 

bestyg die roltrap na die volgende vloer van saks Fifth avenue met 
die mannemoed van ’n kryger. sy is gebore om te shop.

Frances se voete pyn. sy haat new york. sy haat die siellose 
mense op straat wat oor die sypaadjies stroom soos ’n kudde zom-
bies. sy haat die rooi robot-handjie wat jou pas vertraag by elke 
kruising. sy haat die straatname wat niks meer is as nommers nie.

sy haat die wolkekrabber-kranse wat toring oor die klowe waarin 
die strate soos droë riviere vloei, krioelend met massas mense en 
duisende geel taxi’s wat almal gelyk hulle toeters blaas.

sy weet rêrig nie hoekom almal so aangaan oor new york nie. ’n 
Wêreldstad! die middelpunt van die modewêreld! as jy dit hier kan 
maak, kan jy oral suksesvol wees.

dis wat hulle sê.
haar kop pyn. Wie is die “hulle” in elk geval?
helene het besluit om die winkel “top to bottom” te doen, en 

hulle ry tot op die boonste vloer. by die bopunt van die roltrap 
wag ’n spannetjie winkelpoppe hulle in, kunstig gerangskik. dit is 
die onderklere-afdeling, en die poppe is toepaslik geklee. Frances se 
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hart bokspring onverwags. haar oë rek. die eerste winkelpop dra ’n 
bra van perskekleur kant, delikaat verweef in ’n raamwerk van swart 
satyn. die vakmanskap van die ontwerp is duidelik. hoe maak hulle 
dit só pas? dit moet die manier wees hoe die satyn geweef is. dit is 
nie sommer net ’n plat stuk lap nie – dit is gevórm. En wie het daar- 
aan gedink om die satyn só aan die raamwerk van die kledingstuk 
te heg dat halfmaantjies naakte vel om die kante sigbaar sal wees? 
dit is gesofistikeerd, maar verseker sexy. bowendien lyk die kleding-
stuk gemaklik, asof jy sommer daarin sal kan slaap. En die geweefde 
vorm sal sekerlik meer ondersteuning bied as die draad van haar eie 
bra wat skielik in haar ribbekas steek. sy druk haar hand onder haar 
trui in en trek vies aan die stuk onderklere. Werklik, sy het nooit 
geweet ’n bra kan só lyk nie!

“Frances!” sê haar stiefma agter haar en sy ruk soos sy skrik. “moe-
nie net daar staan en staar nie. beweeg!”

helene se hoë hakke klik oor die marmer-parketvloer. “En moenie 
verdwyn nie. bly in die winkel, en antwoord jou selfoon as ek jou 
soek. Ons het net ’n uur of twee voor ons vir amie kry vir brunch 
by die Penrose.”

die alewige amie! maar dis sondag en brunch is blykbaar groot 
in new york.

helene se hakke klik weg. Frances staan steeds en staar na die 
eerste winkelpop. saam met die bra dra sy ’n los, sysagte pajama-
broek in ’n effens donkerder skakering van ryp vrug. die materiaal 
lyk heeltemal gewigloos. Om dit te dra moet seker voel asof sewe 
towerspinnekoppe jou toegespin het in die sagste, sagste sykokon . . .

vaak oorval haar en haar ooglede voel swaar.
“Can i help you, miss?”
haar oë vlieg oop. die winkelassistent is deftig geklee in ’n soort 
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uniform: ’n donkerblou pak met swart omboorsels om die kraag 
en moue, ’n das en ’n naamplaatjie met die woorde: Alfred, at your 
service.

Frances voel meteens lomp en bedompig in haar jean en dons-
baadjie, maar sy wil nie haar baadjie uittrek nie – nie in hierdie 
weelderige winkel nie! die baadjie is darem duur en modieus; ’n 
geskenk van haar stiefma vir hierdie reis na die Groot appel. maar 
daaronder dra sy net ’n doodgewone T-hemp, een wat sy by ’n ket-
tingwinkel in die inkopiesentrum naby hul huis gekoop het. soos 
haar bra, krap dit skielik haar vel.

Wat gaan aan met haar? die plek smokkel met haar kop. sy rek 
haar tot haar volle netbaldoelwagter-lengte uit en probeer uit die 
hoogte na die mannetjie staar. “no thank you,” sê sy in haar beste 
nagemaakte britse aksent. “i am doing just fine.”

die kêreltjie gluur haar wantrouig aan en Frances vervies haar 
vir die manier waarop die vent haar bekyk. “i am not a shoplifter; 
i am with her!” sy wys in die rigting waar haar stiefma vasgesteek 
het by ’n ry onderrokke. die winkelmannetjie se gesig versag dade-
lik. “ah! mrs le Grange!” koer hy en skarrel weg in haar stiefma se 
rigting. die winkelassistente van hierdie plek ken sowaar haar pa 
se nuwe vrou op die naam! Frances weet helene besoek new york 
dikwels, en nou weet sy waar haar stiefma gewoonlik uithang.

die winkelman se uitspraak van haar stiefma se vorige van laat 
haar proes van die lag. hier in amerika praat hulle sowaar nie Engels 
soos dit behoort te klink nie!

sy wend haar aandag terug na die winkelpop in die perskekleur 
bra. Wat kos so ’n stukkie? Frances draai die etiket om en sluk am-
per haar tong in. sy maak vinnig somme in haar kop. die wisselkoers 
is sleg: die suid-afrikaanse rand is deesdae kleingeld werd. maar 
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nogtans! die prys van die bra alleen kan ’n hele suid-afrikaanse 
gesin vir ’n maand of wat onderhou. haar pa gee haar ruim sakgeld, 
en boonop het sy ’n bankkaart gelaai met ’n vrag dollars in haar sak. 
“koop vir jou ietsie moois,” het hy gesê die aand voor hulle vertrek 
het. “helene sal natuurlik al jou uitgawes betaal – kos en blyplek – 
maar jy het sakgeld nodig.”

haar hart pyn sommer as sy aan haar pa dink. hy probeer altyd 
sy bes met haar. maar hoekom moes hy nou gaan staan en trou 
het? die twee van hulle het goed gevaar op hul eie. hulle was tog 
gelukkig saam.

nie waar nie?
“Gaan jy heeldag daar staan en staar?” vra helene agter haar 

en Frances wip van die skrik. hoe kry die vrou dit reg om haar op 
sulke hakke te bekruip? “Wat dink jy hiervan?” helene hou ’n wasige 
nommer voor haar lyf en swaai haar heupe pronkerig heen en weer, 
sodat die materiaal van die nagrok vloei en dans.

“Wat kos dit?” vra Frances. die prys van die bra steek nog dwars 
in haar krop.

helene vervies haar. “Frances! dinge is duur in new york. verbreed 
jou horisonne! dis hoekom ek jou saamgebring het: sodat jy bietjie 
van jou verkramptheid kan afskud. hierdie nagrok is ’n droom, en 
drome is prysloos!”

“is dit ’n nagrok? aspoestertjie sou wat wou gee om dit na ’n bal 
te kon dra,” sê Frances sarkasties en wonder vir die soveelste keer 
of dit net vir die geld is dat helene met haar arme pappie getrou 
het. heks!

En nou sit sy met die aaklige stiefma. En een aaklige stiefsuster.
asof sy Frances se gedagtes kan lees, sê helene: “Ons beter vir jou 

ietsie koop wat jy kan dra wanneer ons netnou vir amie ontmoet.” 
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En sy gee haar een van daardie kyke wat Frances die afgelope maande 
leer ken en haat het: ’n kop-tot-tone-“wat het die kat hier ingedra?”-
kyk.

maar helene is reg. sy kort klere as sy wil inpas in hierdie plek.
dit is hul eerste oggend in new york en Frances is besig om uit 

te vind wat vlugvoos beteken. Jetlag. stralerkramp. haar ma sou 
geweet het wat die regte afrikaanse woord is. haar ma het elke 
vreemde woord geken, en as daar nie een was wat pas nie, het hulle 
saam-saam een uitgedink. nuutskeppings, noem mens dit – of 
Coralikaans, soos haar ma dit genoem het.

haar ma se naam was Coralie.
dit was ’n speletjie, een van baie wat hulle altyd met mekaar 

gespeel het lank, lank gelede, in haar gelukkige kinderdae.
die winkelpop voor haar lyk skielik wasig en sy draai vies weg. 

sy vee haar oë selfbewus droog met die agterkant van haar hand. sy 
hoop nie iemand sien dit raak nie, maar soos ’n nare kabouter in ’n 
feëverhaal verskyn die winkelman weer van agter ’n rak lentekleurige 
onderklere.

“do you have a rest room somewhere, please?” vra sy.
sy frons verander in ’n professionele grinnik. “Follow me, miss,” 

antwoord hy en sy sweer sy hoor ’n klik van een hak teen die ander 
voor hy wegmarsjeer in die rigting van een van die hoeke van die 
reuse-verkoopvloer.

in die weelderige waskamer gaan kruip sy weg in ’n toilethokkie 
en blaas haar neus hard in ’n stuk toiletpapier. sy haal diep asem.

sy hoor die deur oopgaan. stemme. Twee meisies wat klets. 
“did you see that?” giggel een. “i had him swooning. Just one look. i 
am telling you, guys are só stupid!” Jy sê vir my, suster, dink Frances. 
bietjie parfuum, opgepofte buuste, en sy sweer haar pa se skerp 

ELF DAE IN NEW YORK – DRUKGEREED PP.indd   13 2020/07/02   3:07 PM



14

brein het in kapokaartappels verander. Wat sien hy in daardie vrou? 
haar keel knoop opnuut toe en sy verlang verder na haar ma. haar 
wonderlike ma met haar natuurlike krulhare en vlekkelose gelaat 
sonder enige grimering. haar ma wat na vanilla geruik het, en koe- 
kies en songebakte veld in die laatsomer.

“O my gosh! i simply háve to wear that dress to the opening of 
daniel’s collection, if that éver happens. you know it’s supposed to 
be on a yacht at sunset, right? Wednesday next week! normally i 
would not go for something of the shelf, but darling, we simply do 
not have time . . .”

daniel? Frances spits haar ore. hoeveel daniels is daar in new 
york wat shows hou waarna poppies soos dié sal wil gaan? amie 
werk mos deeltyds vir ’n daniel, en helene gaan aan en aan oor die 
wonderlike werk wat sy vir hom doen en sy nuwe klerereeks wat 
oor tien dae vrygestel gaan word. hulle het ’n uitnodiging na dié 
vertoning: die laaste aand net voor sy en haar stiefma weer huis toe 
vertrek.

die ander meisie gee ’n snork. “if that's what it takes, Tracy. 
i mean, you’ll steal the limelight right from that amie creature’s 
head. you have to show her that this town is no place for out- 
siders like her. no pressure!”

die ander meisie lag skril. “i cannot wait to see that hillbilly eat 
humble pie. no ways she’ll manage this job without making some 
major stuff-up. and then, you know, the school is só likely to kick her 
out ’cause daniel is one of the directors, and you don’t mess around 
with guys like that.”

Frances vergeet skoon om te piepie. daar is sekerlik nie soveel 
amies wat vir daniels werk nie, selfs nie in ’n stad soos new york met 
sy bevolking van meer as agt miljoen mense nie. verstar luister sy 
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verder na die twee stemme buite die dik glasdeur van die toilethok-
kie, maar die res van hul gesprek is ’n onsinnige gebabbel. skoene, 
handelsmerke – werklik, het die meisies van new york dan almal net 
twee breinselle?

hoe lyk die nare skepsels? haar nuuskierigheid wen. sy spoel 
die toilet haastig en maak die deur oop, maar die twee meisies is 
reeds uit. sy haas haar na die winkelvloer, maar buite is daar nou 
’n klein skare wat tussen die rakke ronddraai. die winkelmannetjie 
wag haar in.

“Follow me, miss,” sê hy. “your mother—”
“she is nót my mother!”
“Whatever.” hy rol sowaar sy oë vir haar. “she gave me a list of 

the things you need, and some specific lines that you have to choose 
from. apparently, your tastes are a bit . . . chain store.”

Weer daardie afkeurende kyk. sy sug.
“nou ja, alfred . . . in daardie geval – kom ons gaan shop!”
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