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KARAKTERS (VOLGORDE VAN OUDERDOM) 

SKOPPIE     -  ANTHONY  

KLAPPIE  -  PIETER 

RAPSIE  - MAGLI 

TIKKIE  - HILÉ 

KNYPIE  - NICOLÉ 

 

KOSTUUMS  : SKOOLDRAG 

MEUBELS  :    SKOOLBANKE 

REKWISIETE  : SKOOLTASSE, BOEKE, SKRYFGOED 
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    GORDYN OP/LIG AAN 

[KARAKTERS KOM IN RY OPGESTAP EN GAAN SIT 

LANGS MEKAAR OP ’N RY IN DIE SKOOLBANKE. 

HULLE HAAL IN STILTE WAT HULLE NODIG HET UIT   

HUL TASSE/SAKKE. WERK IN STILTE] 

 

KNYPIE  : [SKIELIK HARD] Ouens! 

ALMAL  : Sjuuuuuuuuut!!!! 

KNYPIE  : [EFFENS SAGTER] Het iemand vir my ’n  

     uitveër? 

TIKKIE  : [GEE AAN] Dé. Vir wat het jy ’n uitveër nodig? 

KNYPIE  : Ek moet seshonderd keer in potlood uitskryf : ‘Ek 

     moet meer aandag gee en minder rumoer.’ En ek 

    weet nie hoe om rumoer te spel nie. 

KLAPPIE  : Aag, maklik. R-e-m-o-e-r. Remoer. 

RAPSIE  : Is g’n! Dis r-i-m-o-e-r. Rimoer. 

TIKKIE  : Julle is die lot ’n spul klipkoppe. Dis ’n u. Soos in 

     ‘wil u koffie hê?’ U. R-u-m-o-e-r. 

SKOPPIE  : As u nie nou stilbly nie, gaan ek  u ru moer! 

KNYPIE  : [TREK DIEP ASEM IN] R1,00 in die  

     vloekvarkie! 

SKOPPIE  : Ek’t gehoor jy skuld die vloekvarkie al R100,00. 
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RAPSIE  : Kan julle nou net julle monde snoer. As hier nou 

    ’n onnie ingestap kom, straf hy of sy ons skoolsit 

     met nog ’n skoolsit. 

KLAPPIE  : Ja, want jy wil eerder skootsit! Dis hoekom jy 

     moet skoolsit! 

RAPSIE  : Waar hoor jy daai liegstorie?? 

KNYPIE  : Ek moet meer aandag gee en minder rumoer! 

     Daars’y! Die eerste een is klaar! Vir wat moet jy 

    skoolsit, Tikkie? 

TIKKIE  : Knypie, jy weet hoe is onderwysers. Juffrou  

     Bloedklont wou nie glo dat my babasussie oor my 

    huiswerk opgegooi het nie. 

SKOPPIE  : Ja, anderdag het my boetie se hond my huiswerk 

     natgepiepie. 

KNYPIE  : Skoppie, ons het nie nou met jou gepraat nie. 

RAPSIE  : Klappie, ek wil nog weet waar jy aan daai  

     liegstorie kom?! 

KLAPPIE  : Man, die hele skool weet meneer Boggel het jou 

    speeltyd betrap toe jy op Knewel se skoot gesit 

    het. 

KNYPIE  : *[TREK WEER DIEP ASEM IN] 

TIKKIE  : *[SAAM MET HAAR] Oeeeee, skande! 

RAPSIE  : Dit issie, dit issie, dit issie. Dit was my tweeling- 

     suster Mapsie! 

SKOPPIE  : As jy ’n tweelingsuster het, is ek Justin Bieber. 
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KNYPIE  : Wys ons jou tattoos. 

KLAPPIE  : Ouens, julle moet nou stilbly, want ek moet my 

    wiskunde klaarmaak, anders staan ek môre in die         

     hoof se kantoor. 

SKOPPIE  : In my pa-hulle se tyd was dit beter. Jy kon gaan 

    buk vir drie van die bestes dan is dit oor. 

RAPSIE  : [HARD EN KWAAI] Hou nou julle bekke!! 

  

[ALMAL STIL. VERDIEP HULLE IN HULLE TAKE] 

RAPSIE  : [HAAL SJOKOLADE UIT HAAR TAS EN 

     MAAK DIT OOP] 

TIKKIE  : Gaan jy hier tussen ons sit en tjoklit eet?? 

KLAPPIE  : Sjokolade! En weet jy, sjokolade is baie  

     ongesond! 

RAPSIE  : Sê wie? Jy weet nie eens wat dit is nie. Sjokolade 

     kom van kakao en dis van ’n boom. ’n Boom is ’n 

     plant so sjokolade is slaai. 

SKOPPIE  : Ek maak kapsie, Rapsie! Die meeste sjokolade 

     het melk ook in.   

RAPSIE  : So? Koeie vreet gras om melk te maak. Melk is 

     verwerkte gras so dis ook slaai. 

KLAPPIE  : Dan is kaas en botter seker groente! 

RAPSIE  : Nee, onnooslik, dis vrugte! 
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TIKKIE  : Help my asseblief dat ek nie met die seuns teen 

    jou saamstem nie, maar vrugte kom van bome af. 

KNYPIE  : Tikkie, onthou as ek weer by jou kom dat jy my 

    julle waatlemoen- en spanspekbome wys. 

TIKKIE  : Oukêi, maar die meeste vrugte kom van bome af. 

    En eintlik is waatlemoene en spanspekke familie 

    van pampoen so dis eintlik groente. Ons eet dit 

    maar net as vrugte. 

SKOPPIE  : Nes tamaties wat ons vir groente eet maar eintlik 

    vrugte is. 

KLAPPIE  : As julle almal vir julle so slim hou, hoekom moet 

     julle na skool nog sit? Pleks dat julle slim is in die 

     klas. 

KNYPIE  : Aag, tog, hoor nou die toekomstige skoolhoof. 

     Meneer Klappie... Meneer Klappie... wat is jou 

    van nou weer? 

KLAPPIE  : Van Stootgare. Ek is gedoop Klapmuts Tolman 

    van Stootgare. En jy? Wat is jou van, Knypie? 

KNYPIE  : Papenfus. My volle naam is Gesina Wilhelmina 

    Konsertina. 

RAPSIE  : Nou vir wat noem hulle jou Knypie? 

KNYPIE  : Seker maar oor my oupa die dag toe ek gebore is, 

     gesê het my pa het weer die kat in die donker 

    geknyp.../ Vir wat noem hulle jou Rapsie? 

RAPSIE  : My oumagrootjie was Rapunzel. In Afrikaans is 

     dit Raponsie. Toe word dit sommer Rapsie. 
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SKOPPIE  : En wat is jou van? 

RAPSIE  : Schmikal. Dis Oostenrykse Duits. 

TIKKIE  : En jou naam of name, Skoppie? 

SKOPPIE  : My ma se geboortevan was Schopenhauer. Dis 

    ook Duits en dis my naam. Toe spreek mense dit 

    verkeerd in Afrikaans uit as Skoppenhouer en toe 

     word ek Skoppie. 

KLAPPIE  : Ja, en jou van is nog snaakser. Windzak.  

     Schopenhauer Windzak. 

SKOPPIE  : Wel, as my naam Klappie van Stootgare was, het 

     ek dit sweerlik verander na Rygie. Rygie van 

    Stootgare. 

TIKKIE  : Rygie is ’n meisienaam.  

RAPSIE  : In hierdie groot skool ken ons ook maar net  

     mekaar se gesigte tensy ons in dieselfde klas is. 

    Wat is jou van, Tikkie? 

TIKKIE  : [BAIE TROTS] Ek is gedoop Katinka Esmerelda 

    Uytenbogaardt. My pa en ma het my Tinkie  

     genoem, maar my ouer boetie kon net sê Tikkie 

    en toe steek dit vas. Toe noem almal my Tikkie. 

     Uytenbogaardt is ’n baie deftige van. 

SKOPPIE  : Ja. Nè. Deftig of te not, hier is die skoolsitters op 

     ’n ry. Skoppie. 

KLAPPIE  : Klappie. 

RAPSIE  : Rapsie. 
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TIKKIE  : Tikkie. 

KNYPIE  : Knypie. 

SKOPPIE  : Wel, eeny meeny miny moe... 

KLAPPIE  :  Catch a tiger by the toe... 

RAPSIE  : If he hollers let him go... 

TIKKIE  : Eeny meeny miny moe... 

KNYPIE  : My mother told me... 

SKOPPIE  : To pick the very best one... 

KLAPPIE  : And it’s not you! 

RAPSIE  : Op die klavier.. 

TIKKIE  : Staan ’n bottel bier... 

KNYPIE  : Die een wat daarvan drink... 

SKOPPIE  : Sal stink! 

KLAPPIE  : Nou moet julle assedierbaarblief stilbly, want ek 

    wil nie hier sit tot donker nie. Wanneer ou Gaffel 

    hier inkom om te sê ons kan maar loop, wil ek 

     klaar wees. 

RAPSIE  : Waarvoor sit jy, Skoppie? 

SKOPPIE  : Selle as Klappie. Net moeiliker. Want ek wil op 

     universitieit Toegepaste Wiskunde neem.  

     Studente praat van toegepiste waskunde.  

ALMAL  : [LAG] 
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SKOPPIE  : Eintlik  maak ek nie kop of gat daarvan uit nie! 

KNYPIE  : Tjips, ouens, tjips! Ek hoor iemand aankom.  

 [ALMAL VERDIEP IN WERK. VOETSTAPPE WORD  

  GEHOOR, MAAR GAAN VERBY] 

RAPSIE  : Sjoe, dit was amper! Maar ek sweer hier’s iewers 

     ’n kamera in die klas en hulle hou ons dop. 

TIKKIE  : Hoekom dink jy so? 

RAPSIE  : Want ek het al ’n keer skoolgesit en die volgende 

     dag het juffrou Koekgesig vir my gesê sy weet ek 

     het gesit en gesels. 

KNYPIE  : Dis ook nie my eerste keer hier nie. Ek kry kort- 

   kort raas. Help nie my ma sê vir hulle ek het  

    Attention Deficit Disorder nie. 

TIKKIE  : Ek weet. Mevrou Doodskis het vir my ma gesê 

  ons kry almal detention for class disorder. 

SKOPPIE  : Hêhêhêhê... so snaaks. 

KLAPPIE  : So pittig. 

RAPSIE  : So gevat. 

TIKKIE  : So geestig. 

KNYPIE  : So grappig. 

SKOPPIE  : Net so sappig soos Rapsie se sjokoladeslaai. 

KLAPPIE  : Nog snaakser as Knypie se waatlemoenbome. 

RAPSIE  : Nou probeer julle weer koning kraai. 
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TIKKIE  : En eintlik leef julle in julle drome. 

KNYPIE  : Hou nou op rympies maak of ek  sal julle ru moer! 

SKOPPIE  : Oepsie, hoor wie praat. Die juniortjie! 

KLAPPIE  : Jy’s nog nie ’n prefek nie, Skoppie. 

RAPSIE  : En as jy so aanhou skoolsit, gaan jy ook nie een 

    word nie. 

TIKKIE  : Nog minder hoofseun. 

KNYPIE  : ‘Ek moet meer aandag gee en minder rumoer!’ 

     Julle ook! 

SKOPPIE  : Jy sal jou ouma vir ’n eendvoël aansien. 

KLAPPIE  : Tot by oom Daantjie in die kalwerhok. 

RAPSIE  : Bok-bok staan styf, hoeveel vingers op jou lyf? 

TIKKIE  : Die padda wou gaan opsit met sy nooi in die vlei. 

KNYPIE  : [BULDER] BLY STIL!!! Ek het nog net drie 

    sinne geskryf. Daar is nog vyfhonderd sewe en 

    neëntig oor. 

SKOPPIE  : Die vierkantswortel van vyfhonderd sewe en  

    neëntig is... [REKENAAR] 24.4335834457 

KLAPPIE  : Ek dank jou de duiwel. Wat moet ons daarmee 

     maak? 

RAPSIE  : Seker toepas op sy wiskunde. 

TIKKIE  : Of sy waskunde toep-* 
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KNYPIE  : *Gee meer aandag en hou op rumoer! Ek gaan 

     julle op my selfoon opneem en môre vir juffrou 

     Koffiesak sê dis julle skuld dat ek nie klaar gekry 

     het nie. 

RAPSIE  : Aag toe, jy kan mos aanhou skryf. Jy hoef mos 

     nie na ons te luister nie. 

KNYPIE  : Julle weet ek ly aan aandag.gebrek.sindroom. En 

     my ma wil nie hê ek moet daai Ritteltit pille drink 

     nie. Sy glo dit maak mens dof. 

TIKKIE  : Wanneer was jy nou eintlik ooit helder? 

SKOPPIE  : My ma het my gewaarsku meisies is geniepsig. 

TIKKIE  : En seuns is afknouerig. 

KLAPPIE  : Eureka! Eureka! Ek het dit! Ek het dit! Ek het dit! 

SKOPPIE  : Wat het jy? Papelellekoors? 

KLAPPIE  : Môre gaan ek weer seer keel hê. My mangels gee 

    mos erg moeilikheid. Dit pyn en ek kry koors en 

    al my spiere kramp. 

RAPSIE  : Sowaar? 

TIKKIE  : Regtigwaar? 

KNYPIE  : Op jou erige warige woord? 

KLAPPIE  : Njannies kopêla. Dokter Stroois het gesê my  

    mangels moet uitkom en dan moet hulle sommer 

    my adenoids ook uithaal. 

RAPSIE  : O, hel, gaan jy dan sopraan sing? 
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SKOPPIE  : [SING] Uit die blou van ons sikelele. 

TIKKIE  : Dis verkeerd! [SING] Oom Kosie sukkel lekker 

     in Afrika! 

RAPSIE  : [SING]  Ag stuur vir ons so ’n bietjie reën. 

KNYPIE  : [SING] Daar waar my Sarie woon. 

KLAPPIE  : [SING] Want bobbejaan klim die berg, 

ALMAL  : [SING] Om die boere te vererg! Hoera vir die 

     jollie bobbejaan! 

KNYPIE  : Ouens, môre gaan ons almal huil en treur, want 

     ons gaan les opsê oor ons nie ons werk klaar het 

    nie. 

SKOPPIE  : Dis elke keer die juniortjie wat die verantwoorde- 

     likheidsaanval kry!! 

KLAPPIE  : Griet, maar jy ken groot woorde! 

SKOPPIE  : Ek is ’n senior en moenie my Griet noem nie! 

KNYPIE  : O, grote griet, maar ek is in die bollie. 

RAPSIE  : Siestog, Knypie is in die knyp. 

TIKKIE  : Knyp, sussa, knyp. Jy mag nie nou kamer verlaat 

    nie. 

KLAPPIE  : Ek knyp al vandat ons hier kom sit het. 

RAPSIE  : Moet net nie jou adenoids knyp nie. 

TIKKIE  : Dommie, jou adenoids sit in jou neus. 
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RAPSIE  : Ek maak net ’n grappie, Tikkie. Jy kan gerus ’n 

    tikkie humor kweek. 

KLAPPIE  : Dis ’n onbeskofte grappie. As ons seuns so ’n 

     grappie sou maak, sal julle ons by die hoof gaan 

    verkla. 

SKOPPIE  : Nee, nou’s jy glads te fyngevoelig. Eintlik  

    kleinserig. Wat is onbeskof aan mangels? Jy’t 

    eerste daarvan gepraat. En van adenoids. 

KLAPPIE  : Ja, toe maar. Ek is nie kliponnosel nie. 

KNYPIE  : Jy moet meer aandag gee en minder rumoer!  

    Daars’y. Ses reëls klaar geskryf. Nog net vyf- 

     honderd vier en neëntig oor. 

SKOPPIE  : Die vierkanstwortel van vyfhonderd vier en  

     neëntig is-* 

KLAPPIE  : * Nee, nee, nee, nee! 

RAPSIE  : * Agge, asseblieftog! 

TIKKIE  : * Hou dit vir jouself! 

KNYPIE  : * Wie stel belang, hè? 

SKOPPIE  : Orraait, orraait, orraait, moet net nie eiers lê nie! 

RAPSIE  : Hoenders eet mieliepitte om eiers te lê, so eiers is 

    ook groente. 

TIKKIE  : Dis waar. En hase eet wortels en allerhande plante 

    en die paashaas lê paaseiers. 
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KNYPIE  : Julle hoort almal in die groendakkies. Lyk my hoe 

     verder mens leer in die skool, hoe maller word jy. 

RAPSIE  : Hoe meer jy weeg, hoe moeiliker is dit om jou te 

    ontvoer. Wees veilig. Eet baie soetgoed. 

TIKKIE  : Aan die kant maak, is net om goed op minder 

    sigbare plekke te sit. 

KLAPPIE  : Iemand het my gevra of ek my sal laat tatoëer. 

    Toe vra ek of hy al ’n Rolls Royce met bumper 

     stickers gesien het. 

SKOPPIE  : As jy regtig graag iemand wil klap, doen dit en sê 

    muskiet! 

KNYPIE  : Eintlik wil ek ’n rusper wees. Ek wil baie eet, ’n 

    bietjie slaap en pragtigmooi wakker word. 

SKOPPIE  : Mense, ek wil julle net vertel, slim gaan vandag 

    hier sy baas vang. Ons sit nie skool omdat ons so 

    flaai is nie. Ons sit skool omdat ons verbrou het. 

KNYPIE  : Raai, nè. Wie kry nou die verantwoordelikheids- 

     aanval? 

RAPSIE  : Kan ons nie telefoontjie speel nie? 

TIKKIE  : Rapsie, jy wil net weer aan Klappie se oor lek. 

KLAPPIE  : Ieeeeeeeeeggggggggghhhhh. 

RAPSIE  : Ag, nee, sies, man. Mens fluister, mens lek nie. 

SKOPPIE  : Ek pes dit as iemand in my nek blaas of in my oor 

    fluister. Bel liewer jouself op jou eie selfoon en 

    praat in twee stemme. 
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RAPSIE  : Ag, jinne, maar julle is ’n klomp spoilsports. Nat 

     handdoeke. 

KNYPIE  : Nat vadoeke. 

TIKKIE  : Nat babadoeke. 

SKOPPIE  : Hou op, anders het Klappie nou-nou nat broeke. 

KLAPPIE  : Oppas, of jy het nat boeke! 

KNYPIE  : So, ja! Tien sinne klaar. 

ANDER  : Nog net vyfhonderd en neëntig. 

KLAPPIE  : En, Skoppie, hou jou wortel, vierkantig of rond, 

  vir jouself. 

KNYPIE  : Weet julle wat, selery is 95% water en 100% nie 

  pizza nie! 

TIKKIE  : Vertel dit vir Rapsie. Sy is verslaaf aan groente. 

RAPSIE  : Pizza word met deeg gemaak. Deeg is meel met 

   water. Meel is gemaalde koring. Koring is ’n  

  plant. Pizza is groente!  

SKOPPIE  : Dan is mieliepap ook groente. 

KNYPIE  : Is vleis ook groente?  

KLAPPIE  :  Wel, dis nie aartappels of rys nie, so dis seker nie 

   groente nie. 

TIKKIE  : [DIEP ASEM IN]  Weet julle ouens wat? 

ANDER  : Wat??!! 

TIKKIE  : Twee jerseykoeie het op die heining gesit en brei. 
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RAPSIE  : Twee jerseykoeie? 

TIKKIE  : Ja. 

KNYPIE  : Wat het hulle gebrei? 

TIKKIE  : Ek weet nie. Seker jerseys. 

SKOPPIE  : Truie. 

TIKKIE  : Oukêi man, wag nou eers. 

KLAPPIE  : Soos jy aangaan, het ek gedink jy gaan vir ons ’n 

   vreeslike skinderstorie vertel. 

RAPSIE  : Gee haar nou kans. 

TIKKIE  : Twee jerseykoeie het op die heining gesit en brei. 

  Een oue en een jonge. Toe kyk die oue   

  op en sien ’n perd wat vlieg en sy sê: “Haai, kyk 

  daar vlieg ’n perd!” En die jonge kyk op en sê 

  stadig: “O.” Toe brei hulle aan. Na ’n rukkie kyk 

  die oue weer op en sê: “Haai, kyk, daar vlieg  

  nog ’n perd!” En die jonge kyk op en sê  

  stadig: “O.” Toe brei hulle aan. Na nog ’n rukkie 

  kyk die oue weer op en sê: “Haai. Kyk, daar  

  vlieg ’n derde perd!” En die jonge kyk op en sê: 

   “Daar moet êrens ’n nes wees.” 

ALMAL  : [LAG] 

SKOPPIE  : Is, ja. Hase lê paaseiers en koeie brei truie en 

   perde broei uit in ’n nes en kan vlieg. 

KLAPPIE  : En skilpaaie het vere. En jou ouma is ’n eendvoël. 

SKOPPIE  : En jou oupa was ’n muil. 
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RAPSIE  : Sommer het nie rede nie              

    skilpad het nie vere nie     

                    Eva het nie klere nie                                         

     net liemaaklappies hier en daar                         

     keer nou bokkie virrie doringblaar 

KNYPIE  : sommer het g’n rede nie       

          nêrens rus en vrede nie     

          net waar jy loop trap jy omklaar                    

  keer nou bokkie virrie doringblaar 

TIKKIE  : had sommer tog maar rede                            

                   en skilpad skilpadvere      

              was daar dalk rus en vrede     

                   en doringloos die leste blaar 

SKOP/KLAP : maar sommer HET g’n rede nie               

 en skilpad HET g’n vere nie                             

 Eva HET g’n klere nie            

 net liemaaklappies hier en daar 

RAPSIE  : En daar gee Boerneef vir ons toe die antwoord op 

  alles. 

SKOPPIE  : Nie op my wiskunde probleme nie. 

KLAPPIE  : Ook nie op myne nie. 

KNYPIE  : En ek moet nog steeds vyfhonderd vyf en tagtig 

  keer skryf ‘Ek moet meer aandag gee en minder 

   rumoer!’ 

SKOPPIE  : Hoe lyk dit, Rapsie, tweelingsuster van Mapsie, 

  wat het geword van daai slaai van jou? Deel ’n 

  bietjie met ons. 
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RAPSIE  : Ek het dit wegggesit toe julle so gemor het. 

TIKKIE  : Dalk is jy net te suinig om te deel. 

KLAPPIE  : Ja, ek gee nie om of dit donkersjokolade of  

   melksjokolade is nie. Ek smaak skokolade. 

KNYPIE  : Dis melksjokolade, ek het gesien. 

RAPSIE  : Weet julle, my oupa Van Helsding-hulle, dis nou 

   my ma se pa en ma, het op ’n plot gebly. Daar 

   naby Vaalharts. Hulle was te arm om ’n koei aan 

   te hou, so hulle het likkewaanmelk gedrink. 

KLAPPIE  : Likkewaanmelk???!!! 

TIKKIE  : Nou lieg jy darem dat jou tande klap. 

RAPSIE  : Is nie, man. Jy kan my ma self gaan vra. My oupa 

  het elke oggend die likkewaan gemelk. 

KNYPIE  : Hoe op dees aarde melk mens ’n likkewaan? 

RAPSIE  : Moenie my vra nie, ek was nie daar nie. 

SKOPPIE  : Maar ’n likkewaan is ’n reptiel en lê eiers, hoe 

  kan hulle melk hê? 

RAPSIE  : Hase lê ook eiers en hulle het melk. 

KLAPPIE  : Julle is almal in die bol gepik. Walvisse en  

   dolfyne is soogdiere so hulle het melk. 

TIKKIE  : Sy wil net nie haar sjokolade met ons deel nie, 

  nou spin sy al die stories. 

SKOPPIE  : Ek wonder hoe smaak walvis- en dolfynmelk in 

  koffie? My oupa Ellendelam Schopenhauer was 
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   ’n towenaar. Hy kon ’n haas uit ’n pluiskeil  

   optoor. 

KLAPPIE  : Aag, dis ’n simple triek daai. Tonne mense kan dit 

   doen. 

SKOPPIE  : Is so, maar die haas wat my oupa opgetoor het, 

   was spierwit. En dan voor mense se oë het dit 

  oranje geword soos wortels. Mense praat van 

  geelwortels, maar dis eintlik oranje. En dan het 

   my ouma gekom en die haas gerasper en  

   wortelkoek met hom gebak. Dis nou terwyl my 

  oupa besig was met sy ander trieks. Hy het ’n 

   pofadder gehad wat kon praat. 

TIKKIE  : In watter land was daai? 

SKOPPIE  : Duitsland. 

RAPSIE  : Daar’s pofadders in Duitsland? 

SKOPPIE  : Nee, bobbejaan, my oupa het hom ingevoer uit 

   Suid-Afrika. Toe die slang sterf, is dit so stil in 

   die huis, my oupa-hulle het so verlang dat hulle in 

  Suid-Afrika kom woon het. 

KLAPPIE  : Hêhêhêhê. Het hy hier nog slange leer praat. 

SKOPPIE  : Ja en skape en ape ook. 

KLAPPIE  : En waar is hulle nou/ 

SKOPPIE  : In die parlement. 

TIKKIE  : Jongie! Jy sal tronk toe gaan. 

RAPSIE  : In die tronk is nie wiskunde nie. 
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KNYPIE  : So ja, vyftien sinne klaar. Nog net vyfhonderd vyf 

   en tagtig. 

KLAPPIE  : Jy gaan my mal maak. As jou aandag so goed 

   soos jou aftreksomme is, sal jy nie weer hoef 

  skool te sit nie. 

SKOPPIE  : Nou moet julle wragtig stilbly dat ek my  

  wiskunde kan doen.  

KNYPIE  : Hoor wie praat! 

KLAPPIE  : Ja, die een wat die meeste snot gepik het. Ons het 

  nie sulke simpel mense in ons familie nie. My ma 

  het net ’n tannie geken wat lyke uitgelê uit. Hulle 

  sê sy het die lyke besteel ook. Haar van was  

   Kruger. Sy het’n tamaaie boesem gehad. Toe 

   noem die mense haar mevrou Kropduif Kruger. 

SKOPPIE  : Luister, Klappie, jy is te oulik om seer te kry. Bly 

   stil of ek klap jou bek toe. Ek moet nou hierdie 

  goed doen. Anders moet ek dit vannag na al my 

  ander huiswerk klaar maak. 

TIKKIE  : Vloekvarkie vir jou!! 

SKOPPIE  : Vir wat?? 

TIKKIE  : Daai woord. 

SKOPPIE  : Watter woord? 

KLAPPIE  : Seker wragtig. 

TIKKIE  : Nee, man. Huiswerk. 

KNYPIE  : Ja, dis een van die ergste vloekwoorde wat ek ken. 
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RAPSIE  : Dis nie vloekwoorde nie. Vloek is as jy iemand 

  vervloek. Dis net kragwoorde.  

KNYPIE  : Wat ’n mens nie in ordentlike geselskap gebruik 

  nie. 

TIKKIE  : As my pa dink niemand van ons is naby nie,  

   spoeg hy kragwoorde. Soos wanneer hy sy vinger 

  met die hamer raakslaan. 

SKOPPIE  : Ek wil nog die ou sien wat as hy sy vinger met die 

  hamer raak rumoer, sê “Oe, eina, soekie, dis  

  seer!” 

KNYPIE  : Skoppie, het jou ouma regtig daai haas gerasper? 

SKOPPIE  : Sy het dit seker gemaal vir haaspastei. 

TIKKIE  : O, hel, ouens, het julle gesien hoe laat dit is? Ou 

  Gaffel gaan nou hier inkom en sê dis tyd om huis 

  toe te gaan. En hy gaan die werk wat ons gedoen 

   het, inneem. 

KNYPIE  : Nou is ek so kniediep in die kragwoord en die 

   vloekvarkie... 

RAPSIE  : Ons is almal. Dieper as kniediep. 

KNYPIE  : Ek het maar net twintig van die seshonderd reëls 

  geskryf. 

ALMAL  : Nog net vyfhonderd en tagtig oor! 

SKOPPIE  : O, bliksementemmerrumoerkakkerlak! 

KLAPPIE  : Ek hoor dit ook. 
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RAPSIE  : Ou Gaffel se voetstappe! 

TIKKIE  : En hulle noem hom nie verniet Gaffel nie. 

KNYPIE  : Ja, want hy gaffel mens glo so dat jy nie jou sit of 

  staan ken nie. 

SKOPPIE  : Maak asof julle baie verdiep is in julle werk! 

 [STILTE. NET GAFFEL SE VOETSTAPPE. HY KOM 

IN] 

GAFFEL  : Stommerike! Maak of julle werk, nè! Ek het julle 

  op die monitor dopgehou en klaar julle ouers laat 

   weet... Julle sit almal vir nog ’n uur! 

ALMAL  :  Nee, meneer! Vloekvarkie! Kragwoorde!  

  Kakkerlak! Kokkerot! Kakamas!  

GAFFEL  : STILTE!!! 

RAPSIE  : Meneer, wil meneer nie ’n stukkie sjokolade hê 

  nie?  

SKOPPIE  : Dis gemaak met suiwer akkedismelk. 

   GORDYN/VERDONKERING                                                                       


