
 
Op, op, 
op ... 

 
blok, 

jab, jab. 

 
hook, 

hook, jab, 
op, op. 

 
Dankie dat jy 
my help oefen. 

 
Enige tyd, 
Ystervuis. 

 
Dis crazy ... 
hook, op,  
jab, jab. 

 
Hy dink ek is 

nou by ekstra 
klasse. 

 
Jy weet ek kan jou 
ook help, as jy wil. 

 
Dankie, eerder dit 

as om nog na skool 
ook skool te hÊ.  

 
So ... 
ek het 

gedink om 
vir Nisa uit 

te vra.  

 
Ek kan nog steeds 

nie glo my pa was vandag 
by die skool nie. 

hoofstuk VIER
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O … so 
jy was 

ernstig ...  
oor 'N 
meisie 
kry? 

 
Ja. Mense sal 

begin dink ek en jy 
is 'n couple. 

 
Ons 

wil nie 
hÊ hulle 
moet dit 
dink nie. 

 
Kort sy nie eers 

tyd om haar oE
..
 uit te 

huil of so iets nie? 

 
Ek het net gedink 

ek moet eerste slaan. 
Voor een van die ander 

ouens dit doen. 

 
Is dit nie ’n 

bietjie ambisieus 
van jou nie? 

 
Wow, 

dankie vir jou 
vertroue ... 

 
Maar 

dis waar 
jy inkom. 

 
Ek dink net jy 

slaan bo jou gewig 
met haar, dis al. 

  
Jy ruik altyd na knoffel en Jy ruik altyd na knoffel en 

kruie. Jy eet hamburgers kruie. Jy eet hamburgers 
met jou hande. met jou hande. 

  
Van wanneer Van wanneer 
af gebruik hy af gebruik hy 
boks-lingo? boks-lingo? 

Jy is nie haar Jy is nie haar 
tipe nie …  tipe nie …  
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Ek? 

 
Jy kan my help om 
haar hart te wen. 

 
Hoe gaan ek dit 

nogal doen? Ek is nie 
jou tipiese pienk pom-

pom-meisie nie. 

 
Jy weet seker 

wat 'N meisie in 'n ou 
soek? As jy ooit  
van ouens hou ... 

 
Hoe sal ek nou weet? 

Ek is dan net soort van 'N 
meisie ... een wie se beste pel 

blykbaar dink sy is gay. 

 
Vir jou inligting, ek 

is nie gay nie. Ek sal van 
'N ou hou wat my vat net 

soos wat ek is. 

 
Dis fine ... as jy 

gay is. Ek probeer net 
SÊ dat jy nie ouens met 

jou looks probeer  
bei

..
ndruk nie.  

 
Jy is mos 'N meisie … 

wel, soort van. Biologies 
gesproke.  

Vervlakste Dim Vervlakste Dim 
sum-boobs.sum-boobs.
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