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Wag net gou voor jy my slaan 
’n kort Monoloog verwerk deur Llandi Beeslaar 

 
 
Wag net gou voor jy my slaan… asb… Voor jy my slaan wil ek tenminste net 
verduidlik?…Sodra ek klaar is belowe ek jy kan my pap klap, stamp, byt, nes 
jy wil. Maar ek moet tenminste eers verduilik hoekom? Wel ek gee nie om of jy 
nie wil hoor nie, dis vir my belangrik dat jy weet. Jy verstaan nie hoe spesiaal 
sy is nie! Sy is die Fantasties vir my Spasties, die Batman vir my Robin, die 
Knoffel vir my Vanilla roomys… okay miskien nie daai laaste een nie… 
 
Maar ek kort detensie. Ek kort RERIG detensie. Hierdie meisie… Ja ek weet, 
dit begin altyd met n meisie… Maar hierdie een is iets anders. Sy’s spesiaal. 
Baie spesiaal. Haar naam is Harmony… maar haar vriende noem haar Harm… 

soos seer maak?… Sy kan my enige tyd seer maak. Eintlik as ek nou daaraan 
dink, het sy my al seer gemaak. Net een keer, toe ek aan haar probeer raak 
het. Nie soos in ’n weird manier nie… Sy’t voor my gesit in klas en toe ek aan 
haar skouer raak toe gryp sy my hand en breek my wysvinger. So tegnies het 
ons al hande vas gehou… Gelukkig was dit nie my middelvinger nie want ek 
moes met ’n vingerstut op my wysvinger rondloop vir 3 weke. Dit het bietjie 
gelyk asof ek die hele tyd  ’n blink idee het as ek my hand oplig… Maar dis nie 
die punt nie… Ek wou eintlik net ’n potlood by haar geleen het. (so beitjie 
verlief) Een van daai potlode wat sy met haar knipmes skerp maak en in die 
juffrou se witbord vas gooi… Sy’s eintlik nogal sterk as ek moet eerlik wees. 
Sy’t een keer ’n potlood in die saal se dak gegooi… dis soos 15m hoog! Ek het 
elke pouse onder daai potlood gestaan en gewens dit val uit sodat ek ’n 
verskoning het om met haar te praat. Maar die opsigter het dit gaan uittrek voor 
ek dit kan vang… 
 
So ek MOET detensie kry sodat ek haar meer kan sien. Onder al daai swart 
oogpotlood en die hare wat haar gesig toe hang, weet ek sy is ’n beeldskone 
jong dame wat soos ’n prinses wil voel… So ons moet ’n oortreding kry voor 
die einde van die dag… En dit moet iets baie erg wees sodat ek vir lang tyd in 
die tjoekie beland…En ek moet dit die moeite werd maak. Dit moet ’n 
oordentlike oortreding wees sodat sy my kan respekteer as mede-misdadiger. 
So onthou net, jy gee my ’n blou-oog en dan breek ek jou neus…Ek jy MOET 
vir die Hoof se ek het die fight begin… Okay, ek’s reg… 
 
(kryp sy oe toe) Slaan my maar… 

 
 


