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“YOU SUCK”  
(en ander afgryslike waarhede) 

 
Teks: Klara van Wyk  
Vertaling: Marné Pienaar 

 
Toneel 1 
 
Voorafstel: Pretina sit op die grond agter haar tafel en kou kougom. 
Sy vou origami en gee vuil kyke aan die gehoor wat inkom.  Wanneer 
sy klaring kry, begin die toneel met haar wat die musiek verander na 
“I love you always forever”. Sy begin praat: 
 

Origanum is regtig moeilik.  Weet julle wat dit is?  Dit is actually 

Japannese papiervoukuns wat ons vir Kuns en Kultuur moet doen Vrydag. 

Ek sit al die hele middag en vou en dié een is Sarah Walker se muis 

(wys muis) en dié een is myne. Sarah Walker is net, soos in só 
talentvol in alles van beeldhou, collage, modge podge, 

langafstandatletiek, Instagram tot by mooi wees. 

 

Maar dis regtig unfair.  Party mense is net soos in gebore met baie 

talente en dit is regtig cool om baie talente te hê, want jou hele 

lewe is soos een groot toets.  In fact, wanneer jy gebore word, is 

die eerste ding wat met jou gebeur, 'n toets. Dit word die agbar 

genoem. Weet julle wat dit is? (Staan op om te verduidelik).  
 

Dis soos in jy blom rustig in die baarmoeder en next thing word jy 

uitgetrek en jy kyk op en hier staan dokters met knypborde en gee vir 

jou punte vir hoe goed jy in jou geboorte gevaar het. En dis regtig 

moeilik want jy het nie van die toets geweet nie en die oomblik as jy 

uit die baarmoeder kom, moet jy al klaar presteer.  Ek het my agbar 

gedop want ek was regtig nervous en ek dink dis verstaanbaar. Ek moes 

daar en dan al geweet het ek gaan nie so goed wees in toetse nie.  

 

Maar ek het 'n slim plan gemaak.  Soos altyd, was Sarah Walker se 

projek 'n week voor die tyd klaar.  Toe gaps ek dit uit die kunsklas 

en ek gaan nou een maak wat presies dieselfde is, net beter met 

glittergom en daai rondrologies. Die enigste probleem is dit (wys die 

muis wat sy van sneesdoekies gevou het). Maar ek het my niche (dis 

daai ding wat jou beste talent is) gevind en myne is kunswedstryde. 

Weet julle wat 'n kunswedstryd is? Dis soos in hierdie ding waar 40 

mense op 'n verhoog gaan staan en hulle sê presies dieselfde gediggie 
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op soos “Die slim ou haas het eendag daaaar in die gras gaan wei” 

en dan kry jy 'n sertifikaat vir hoe goed jy jou gediggie opgesê het. 

En as jy soos in regtig goed was, kry jy 'n diploma, soos ek.  As jy 

soortvan goed was, kry jy 'n silwer of goue sertifikaat en as jy 

useless was en jy’t jou woorde vergeet en in jou broek gepiepie, dan 

kry jy net 'n sertifikaat wat sê ‘dankie vir jou deelname’.  Hier 

is die diploma wat ek gekry het.  Julle kan dit omstuur (Pretina 
stuur die diploma om). Kyk goed daarna, maar julle kan net daaraan 
vat as julle skoon hande het, so moenie daaraan raak as jy soos in 

nou net KFC geëet het nie en moet asseblief ook nie so aan die kante 

vat dat dit donkie-ore maak nie. O, ja en ek wil dit ook ná die tyd 

terughê, asseblief.  

 

Dan het ek ook dié een gekry – dis vir die beste verbetering in Hip-

Hop want ek was regtig terrible toe ek begin het en toe het regtig 

goed daarin geword.  En dié een is vir ballet en hierdie is vir 

Voortrekkers.  Julle weet wat dit is, nê? Dis 'n ding waar 'n mens in 

die boendoe moet oorleef, skuilings moet bou en potjiekos moet maak. 

 

So alles het goed gegaan totdat my ma besluit het om my in Graad 9 in 

'n Engelse skool te sit sodat ek die groot wêreldtaal behoorlik kan 

leer. Dit was regtig baie moeilik, want ek het nie die reëls geken 

nie.  Ek het nie geweet of ek my sokkies opgetrek of afgerol moes dra 

nie en wat die ‘in’ haarstyl vir Graad 9 was nie, soos in moet ek 

my hare in 'n bolla of twee poniesterte dra? Plus, en dit was die 

ergste, het ek die eerste dag “I frew him wiff a chair” in plaas 

van “I frew da chair at him”gesê. So dinge het nie te great begin 

nie. 

 

Ek het besluit ek kan met baie werk en deursettingsvermoë die vrot 

begin regstel en toe maak ek hierdie tabel met verskillende 

kategorieë van wat belangrik is om suksesvol te wees in die nuwe 

skool: akademie, lyf en fiksheid, Hip-Hop en social.  Eerste, 

akademie, waarmee dit nie so goed gaan nie, oor hierdie een ding, 

Rek, waar jy dinge moet doen soos 'n grootboek. Dis moeilik, want jy 

kan nie voorberei nie en elke keer gee hulle vir jou ander getalle. 

Daar is hierdie kolomme met blokkies waar jy die getalle onder 

dieselfde moet maak, maar niemand is perfek nie en dan maak ek 'n 

fout wat ek moet uit-Tippex, maar dan kan ek nie oor die Tippex skryf 

nie en dan moet ek vir die juffrou 'n brief skryf op my antwoordstel 

om te verduidelik dat die Tippex wat ek by Pick 'n Pay gekoop het, 

useless is en nie wil droog word nie. Ek kan selfs baie professioneel 

wees en my brief afsluit met “Kind regards Pretina”maar dan sal sy 

steeds voor die hele klas sê “Please don’t write me letters in 
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exams”terwyl sy reguit vir my kyk sodat almal weet wie dit gedoen 

het. 

 

Die volgende kategorie op die tabel is Hip-Hop en daarmee gaan dit 

awesome weens my natuurlike talent en goeie sin vir ritme. Volgende 

op die tabel is die heavy kategorie ‘lyf en fiksheid’. In die 

Engelse skool is dit baie belangrik dat 'n mens 'n thigh gap het en 

nie in L.O.-prakties stadig hardloop nie. Ek gebruik gewoonlik Kayla 

Istynes se blogs hiervoor wat elke dag vir jou 7 minute se oefeninge 

gee. Krisis, ek het nog nie genoeg vir vandag gedoen nie, so ek kan 

nou so 'n paar van die oefeninge demonstreer.  Verskoon my.  

 

DAN: Social, moenie eers met my daaroor praat nie.  Social is die 

moeilikste een van almal, want dit is baie vaag en dit is moeilik om 

uit te vind wat die reëls is, maar as jy die social kan uitfigure, 

dan tel al die ander kategorieë soos akademie en Hip-Hop nie meer so 

baie nie.  So dis basies die belangrikste.  Die ding met social is 

dat jy in die “A-groep”moet inkom en Sarah Walker is die leier. En 

Sarah is ‘n b*** en ek verstaan haar glad nie. Soos nou die dag toe 

ek haar vra “Sarah do you want some chips” en sy my 'n vuil kyk 

gee, (trek afkeurende gesig), kyk, só (herhaal gesig) asof ek Grieks 
praat.  En hoekom gaan sy nie deur puberteit nie en hoekom het sy so 

'n perfekte vel? My ma sê dis hierdie ding van vroeg ryp vroeg vrot, 

wat beteken jy, Sarah Walker, is nou mooi, maar wag net tot jy dertig 

is: aknee! Maar vir nou is Sarah Walker steeds die leier van die A-

groep en ek moet haar kry om van my te hou. 

 

Vandag doen ons grafieke en tabelle in wiskunde en die juffrou sê ons 

moet 'n pie chart teken, die ronde een en toe gebruik sy hierdie 

voorbeeld: “Imagine you have a tuck shop, please demonstrate what 

percentage of people would want to buy hot dogs, what percentage 

sweets and what percentage cold drink”. En toe dink ek, Juffrou, ek 

gaan nooit 'n snoepwinkel bestuur nie, ek sal eerder iets sinvollers 

teken soos “Hoe om in die A-groep in te kom”en hier is dit (haal 
die sirkeldiagram uit):  
 

Jy moet ten minste 70% mooi wees, (wat ek is). Jy moet pienk Nike-

tekkies hê (wat ek het). Dié een is meer tegnies: jy moet Instagram 

hê. Dis 'n spogtoep wat jy op jou foon aflaai om vir almal te wys dat 

jy altyd 'n wonderlike tyd het.  So basies neem jy foto’s van cool 

goed wat jy doen soos as jy gaan sushi eet en dan kies jy 'n filter 

soos Hudson om die foto te laat pop. En dan doen jy hierdie ding en 

sê hashtag aan die einde om te verduidelik wat dit is wat jy oplaai, 

byvoorbeeld #sushi, #chinesefood, #fablife.   
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Volgende kategorie, perfekte hare (pouse, wys na hare). 
Ob-vi-ous-ly.  

  

Daar was nog een ding wat kortgekom het, want ek het al hierdie goed 

gehad, maar ek was nie in die A-groep nie. Maar toe kry ek die 

verlore skakel in die pie chart. Wel, dis wat ék anyway gedink het.  

 

Dit was toe ons ná L.O.-prakties aangetrek het dat skielik besef het 

wat dit is.  In die kleedkamers was daar soos ‘n onsigbare lyn met 

al die A-groepmeisies wat aan die een kant gestaan het en die res van 

die meisies aan die ander kant. Ek het soortvan in die middel gestaan 

want ek weet ek is 70% mooi. Ek het versigtig met my een oog die 

ander meisies uitgecheck (maar so dat hulle nie dink ek perve hulle 

nie) vir my navorsing.  En toe sien ek dit!  Die verlore skakel 

waarna ek op soek was: HULLE HET ALMAL NAELTJIERINGE GEHAD!  Ek het 

geweet dit is die antwoord.  Maar, met elke droom is daar altyd dinge 

wat dit moeilik maak om die droom te bereik en dit word 

struikelblokke genoem en dit is:  

 

My ma gaan my nie toelaat nie, want sy is regtig konserwatief en sy 

sal sê “My Kindjie, jou liggaam is ‘n tempel van God”, met ander 

woorde “nee”. 

Vrees en angs: ob-vi-ous-ly. 

Lae bloedsuiker: dis 'n toestand wat ek van geboorte af het en dit 

beteken dat as 'n mens die dag nie geëet het nie, raak jy aan die 

bewe en as dit erger word, kan jy flou raak en as dit nog erger raak, 

kan jy kop stamp en doodgaan.  

Geen manier om daar te kom nie: my ma sal my nie vat nie.  

 

Ek stress en lê nagte lank wakker en toe weet ek skielik wat om te 

doen: 

 

My ma gaan weier: moenie vir haar sê nie. 

Vrees en angs: wees dapper. 

Lae bloedsuiker: eet'n koekie 

My ma gaan my nie vat nie: vra vir tannie Tokkie, my tannie van wie 

niemand hou nie, want sy het 'n nipple ring en sy ROOK DAGGA wat ‘n 

reguit pad na 'n dwelmhel is, want as jy Maandag dagga rook, gaan jy 

beslis Dinsdag kokaïen snuif.  

 

Ná ek 'n rukkie hieroor gedink het, besef ek tannie Tokkie is my 

enigste opsie.  Sy vat my Cresta toe na hierdie seriously af kamer 
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met posters en drake oor die hele muur.  En hierdie dude, met hare 

wat so gesny is 

(wys mowhawk)en wat na maalvleis ruik, laat my op 'n bed lê en ek sê 
“Doen dit net – vir Sarah Walker!” Ek kyk af en dit is die mooiste 

ding wat ek nog ooit gesien het.  Ek kies 'n naeltjiering met 'n 

ponie en 'n reënboog.  

 

'n Week later is ek regtig opgewonde oor L.O.-prakties en ek weet ook 

sommer klaar waar ek moet staan. Toe almal inkom, trek ek my rok 

dramaties uit, kyk só, so sodat almal kan sien (wys), maar Mary Jane 
trek 'n gesig (wys afkeuring) en ek kyk en my naeltjie is rooi en die 
gaatjie het infeksie en dit is te laat om dit weg te steek. Toe kom 

Sarah Walker nader en sê: “EEEU she’s got chlamydia”. En Sarah 

Walker se gesig straal oor die feit dat ek chlamydia het en toe ruk 

ek die naeltjiering uit en gooi dit in haar gesig en sê “FOK JOU, 

SARAH WALKER”. Stilte, want niemand vloek ooit vir of gooi Sarah 

Walker met 'n naeltjiering nie ... Toe begin Tiffany lag, toe lag ek 

en almal lag saam.  

 

 

Toneel 2  
 

 

Doen Hip-Hop   
 

Hip-Hop is regtig tegnies. Enige aspirant-celeb wat die suksesleer 

klim, sal vir jou kan sê jy moet 'n behoorlike repertoire van 

hedendaagse reg-nou, witwarm dansmoves hê, verkieslik in die Hip-Hop 

genre. Obviously is dit 'n baie breë genre, so ek het besluit om my 

navorsing te fokus op Miley Cyrus, missy Elliot en Iggy Azalea. 

Basies, het ek my Hip-Hop-talente te danke aan my vriendin Noemsie, 

wat my alles geleer het wat ek weet. Toe sy nou die dag hier was, het 

ons die top 5 belangrikste Hip-Hop-goed, geïdentifiseer:    

 

Pop and lock (demonstreer) 

Noemsie se gunsteling is: Sigalikeke (dit beteken sny die koek in 

haar taal.)  

Bumb dusting - Jy kan dit stadig doen en dan het dit hierdie effek of 

jy kan dit baie vinnig doen en dan grens dit aan Twerking, wat Miley 

Cirus se ding is.  

Laastens is daar Uitdrukking en dit is die belangrikste. Dink nou as 

ek hierdie dans met hierdie gesig sou doen (glimlag)? Sal dit werk? 

Ek nie so nie, jou gesig moet eerder iets sê soos ‘rustende 
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teefgesig met latente woede, soos in kom na my toe, maar moenie na my 

toe kom as ek dans nie’.  

 

 

Ek Hip-Hop op die oomblik baie want die laaste paar weke was baie 

rof.  Sarah Walker het nie naeltjieringgooiding goed hanteer nie en 

besluit sy wil wraak neem. Sy’t dít geteken. (Wys spotprent van my 

met 'n lang ken, YOU SUCK, CHLAMYDIA). Ek bedoel, dit lyk tog nie 

eers amper soos ek nie? Dis vernederend. Toe moes ek my ma van die 

naeltjiering vertel en toe hok sy my eers en toe vat sy my dokter 

toe.  En HY, Sarah Walker, het gesê ek HET NIE chlamydia nie, maar 

dat ek wel 'n lang ken het. Toe weet ek ek het nie 'n kat se kans om 

in die A-groep in te kom nie, want nou is ek nie meer 70% mooi nie.  

 

Maar wat kry 'n mens ná 'n donderstorm? 'n Reënboog. Dankie, ou Noag. 

En vandag was daar twee reënboë. Ek het in die kleedkamers weggekruip 
sodat niemand my met goed kan gooi of my “Chlamydia” kan noem nie. 

Maar ek moes my tas in die Geo-klas gaan haal en terwyl ek in die 

lang gang afstap, loop Jonafan uit die bloute by my verby. En toe 

laat val hy sy boeke en ek weet nie of dit per ongeluk was of nie, 

maar ek het dit opgetel en toe sê hy(Pouse)“FANKS”, terwyl hy my 

reg in die oë kyk.(Gee denkbeeldige boeke aan Jonafan en lyk baie in 
haar skik). 
 
 

Tweede reënboog: In die Wiskundeklas sit en dink ek aan Jonafan en 

hoe hy “fanks” gesê het en hoe hy een keer in die saal 'n speech 

oor surfing gemaak het. En toe, in Engels, gooi iemand 'n 

papiervliegtuigie teen my kop en ek wil net begin huil, want ek was 

seker dit was nóg 'n spotprent, maar toe sien ek, hei, dis 'n 

uitnodiging wat soos 'n papiervliegtuigie gevou is en ek kyk rond en 

ek sien dis Chantelle. Sy is die leier van die B-groep. En Chantelle 

is net in die B-groep omdat sy twee ma’s het en haar beste vriendin 

is Jasmin en Jasmin is uit haar ou skool geskors omdat sy plante of 

papegaaislaaiblare of so iets in haar tas gehad het en Robin is 

Jasmin beste vriendin en sý is ‘n Goth wat 'n hartseer mens is wat 

swart dra. Ek vou die vliegtuigie oop en raai wat sê dit?   

 

Yo bad ass. Come to our party at Northgate on Friday. P.s: B.O.B   

 

Maar wie de donder is BOB? Dit moet Chantelle se broer wees wat in 

Graad 11 is en wie se beste pel Jonafan is, wat beteken dat Jonafan 

waarskynlik oor daar sal wees. Al wat daar regtig by Northgate is, is 
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die ysskaatsbaan. En dis great, want ysskaats is genuine een van my 

top-vyf talente en ek kan selfs agteruit skaats. (Begin aantrek.) 
 

Ek het mooi daaroor gedink.  Ek gaan maak asof ek val wanneer Jonafan 

by my verby skaats en dan sê hy ‘Look its da girl what picked up my 

books’ en dan help hy my op en dan kyk ek in sy oë en sê ... 

‘Fanks’ (demonstreer). En 10-uur speel hulle romantiese musiek en 

sit pienk ligte aan in die donker en dan gaan ek nie net vir Jonafan 

op Whatsapp sê ek hou van hom nie. Nope. Ek gaan met 'n baie diep 

stem sing met my hare wat in die briesie waai terwyl ek skaats. Dis 

'n song oor 'n meisie wat deur 'n paar rowwe tye is, maar dan kom 

daar 'n ou en hy laat haar beter voel en hy red haar uit die 

verdrukking.  Ek gaan dit nou oefen, maar net soos in 70%, want júlle 

is nie Jonafan nie.  (Sing)  
 

 You think I'm pretty 

Without any makeup on 

You think I'm funny 

When I tell the punchline wrong 

I know you get me 

So I let my walls come down, down 

 

Before you met me 

I was alright but things 

Were kinda heavy 

You brought me to life 

Now every February 

You'll be my Valentine, Valentine 

 

Let's go on the waves tonight  

No regrets, just love 

We can dance, until we die 

                                                               You and I, 

will be young forever. 

 

 

 

Hoe lyk ek? Toemaar, ek weet klaar. Gaan regs van die verhoog af.  
 
 
 

Toneel 3:  
 

(Stap stadig in, val op die stoel neer)  
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Moenie eers vra hoe Northgate gegaan het nie. Dit was regtig erg. 

Chantelle vra: “Whats wiff da hat?” Ek gee vir vir haar die present 

vir haar broer Bob en toe sê sy “Who da fuk is bob?” Ek sê 

“Remember on the invite, Chantelle? You said Bob”. En sy sê: “No, 

dumbass - its bring your own booze, not Bob”. Toe’t ek nie eers 

booze nie.   

 

Maar dit word erger. Chantelle stap reg verby die ysskaatsbaan, af 

met trappe tot in die parkeerarea.  Sy kyk nie eers na die 

ysskaatsbaan nie.  Wie hou'n partytjie in ’n parkeerarea? Al die 

Graad 11’s staan daar en luister na musiek op hulle selfone en rook 

bubbly hubbly. As ek geweet het dit gaan 'n parking lot party wees, 

sou ek straatklere aangetrek het, nie hierdie VOGUE-nommer nie.  Ek 

kyk dit so en besluit ek het actually nie tyd om te mors nie en 'n 

Hip-Hop-loopbaan om op te fokus en gaan skiet. Maar weens my Vogue, 

moet ek baie stadig agteruit loop, so ...  (demonstreer). Toe ek 
eventually by die deur kom, hoor ek 'n krapgeluid wat uit Chantelle 

se back pak kom, soos dit (demonstreer) eintlik, presies net so.  

 

Ek maak stadig haar sak oop en maak seker niemand sien my nie sodat 

ek nie soos 'n dief lyk nie. En toe die sak oop is, sien ek daar is 

'n boks met gaatjies in en ek maak die boks oop en daar is 'n 

lewendige muis in wat probeer uitkom want hy wil by die partytjie 

wees. Chantelle het waarskynlik die muis as 'n troeteldier gekoop 

want een van haar ma’s laai haar direk ná skool, in haar skoolklere, 

by Northgate af en dan raak sy verveeld. Selfs al dra muise siektes 

oor is hierdie een bang en ek haal hom stadig uit sy boks uit en hy 

begin om my vinger te lek en hy het'n growwe tongetjie – soos 'n kat 

s’n. 

 

Toe daag Johafen skielik op en begin om bolangs met my te flirt, wat 

beteken hy kyk na my en as ek terugkyk, kyk hy weg. Die ding met dié 

soort flirt is dat 'n mens se nek seer word omdat jy moet aanhou om 

dit te doen (demonstreer die kyk na Jonafan en dan die afkyk). Hy 
raak moeg en besluit om direk met my te flirt en loop actually na my 

toe en toe sê ek: “Hi Jonafan”. Gelukkig is ek altyd baie goed 

voorbereid en ek het klaar vrae uitgedink wat ek vir hom kan vra, 

soos: “How’s the surfing going?” en toe sê hy: “Good”en toe vra 

ek: “But Jonafan, aren’t you scared of sharks?”En toe sê hy iets 

baie dieps: “No, you only live once”. 

 

Dit raak stil want Jonafan weet nie van vrae vra nie en ek onthou ... 

die song, ek het heeltemal van die song vergeet!  
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Toe sê ek “Jonafan, please come around the corner wiff me - I have 

something to show you”en hy lyk sommer baie opgewonde.  Ek weet wat 

julle dink.  Dis nie so romanties soos die ysskaatsbaan nie, maar 

daar wás sterre. Ek klim op so ’n sementlys, want ek moet altyd hoër 

wees as ek aan die kunswedstryd deelneem, maar ek stress dat die muis 

dalk aan hoogtevrees kan ly en ek vra vir Jonafan om asseblief die 

muis vas te hou, maar al is hy nie bang vir haaie nie, gril hy vir 

die klein muisie.  

 

En ek trek los “You think I’m pretty without any make up on, you 

think I’m funny when I tell da punch lines wrong”. Maar toe ek in 

die middel kom, by die baie moeilike vers, sien ek uit die hoek van 

oog Chantelle is besig om 'n video vir Instragrams te neem. Ek wil 

vir haar sê dat wat ek nou doen, nie vir almal is om te sien nie, dit 

is tussen my en Jonafan, maar my kunswedstrydjuffrou sê altyd jy hou 

by die lirieke selfs al is daar 'n olifant in die kamer. Maar my 

aandag word afgelei en die lirieke raak deurmekaar en ek sien hoe 

Jonafan sy lighter uithaal en daai Bon Jovi-ding doen soos dit 

(demonstreer), maar in plaas daarvan lig hy dit op, met die muis in 

sy ander hand en vir die eerste keer kyk hy op en sê: “Why do you 

have to be such a FUKIN FREAK????” (Verbrand muis/flits papier)  
 
Ek kyk hoe die muisie brand.  Ek wil Jonafan stop, maar ek kan nie 

beweeg nie.  Ek val van die sementlys af en ek hardloop en ek 

hardloop en ek hardloop teen die trappe op, in die Spur in en in die 

Spur se badkamer in.  Ek sluit die deur en val op die grond neer.  Ná 

'n lang ruk maak ek my oë oop.  Ek kry baie koud en in die patrone 

van die badkamerteëls sien ek die gesigte van diere.  Ek hoor my 

selfoon vibreer en sien daar is 14 missed calls van my ma af. Ek weet 

ek is baie laat en stap stadig uit na haar kar toe. Sy sien iets is 

verkeerd, maar ek smeek haar om my toe te laat om my baadjie by die 

ysskaatsbaan te gaan haal. Maar ek loop na die parkeerterrein.  Daar 

is niemand daar nie, daar is niks.  Ek kyk op na die plek waar ek 

staan en sing het en skielik weet ek.  Dit is glashelder: ek is 

“fukin freak”. Ek kyk na die parkeerterrein en ek wil net hardloop, 

hardloop totdat my voete van die parkeerterrein af oplig en ek net 

wegraak.  Maar ek doen dit nie. Ek stap terug na die kar toe.  

 

Ek is jammer, Muis, ek is jammer. Hierdie gedig is vir jou, Muis:  

 
Staan op.  Gaan haal kers en steek dit aan. Gaan haal dan die 
origamimuis en die gedig, gaan sit op knieë en lees Desiderata*:  
 

Gaan rustig jou gang te midde van al die geraas en gejaag en dink aan 
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die vrede wat daar in stilte is. 

Verkeer op goeie voet met alle mense sonder om afstand te doen van 

jou beginsels. 

Spreek jou waarheid stilweg en duidelik; en luister na ander, selfs 

na dié wat eentonig en onkundig is; ook húlle het 'n verhaal om te 

vertel. 

Vermy luidrugtige en kwaadwillge persone; hulle kwel die gees. 

Indien jy jou met andere vergelyk, mag jy dalk ydel of verbitterd 

word; 

want jou meerderes en jou minderes sal daar altyd wees. 

Geniet jou prestasies en ook jou planne. 

Behou belangstelling in jou eie loopbaan, hoe beskeie dit ookal mag 

wees; dit is 'n ware besit in dié tyd met sy wisselende geluk. 

Beoefen jou sake-aangeleenthede met versigtigheid want die wêreld is 

vol bedrog. 

Maar moenie hierdeur verblind word vir die deugde wat daar wel 

bestaan nie; baie mense strewe na hoë ideale; 

en oral is die lewe vol heldemoed. 

Wees jouself. 

Moet veral nie liefde veins nie. 

Moet ook nie sinies oor die liefde wees nie; want ten spyte van alle 

dorheid en ontnugtering, is dit so standhoudend soos die gras. 

Aanvaar goedgunstelik die ondervinding wat die jare jou bring en doen 

met welwillendheid afstand van die dinge die jeug. 

Versterk jou gees om jou te beskerm wanneer onheil jou skielik mag 

oorval. Maar moet jou nie ontstel oor dinge wat jy jou verbeel nie.  

Baie vrese word gebore uit vermoeienis en eensaamheid. Goeie 

dissipline is nodig, maar sien ook met teerheid na jouself om. 

Jy is 'n kind van die groot heelal, gelyk aan 'n boom of 'n ster; 

jy het bestaansreg hier. 

En al is dit nie vir jou duidelik nie, ontvou die groot heelal soos 

bestem op sy tyd.  

Laat daar dan by jou vrede wees met God, wat ook al jou denkbeeld van 

Hom mag wees, 

En wat ook al jou take en jou versugtinge,laat daar in die rumoerige 

warboel van die lewe vrede in jou siel wees. 

Met al sy skyn, beslommernis en verydelde drome, bly dit nog 'n 

lieflike wêreld. 

Wees versigtig. 

Strewe na geluk. 
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