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 Bloubaadjies:  polisie 

 bra:  broer

 burk: kêrel 

 Elsies:  Elsiesrivier 

 ganja:  dagga 

 getuie:  iemand wat jou beskerm 

 ghellieblik:  blik met gate waarin vuur 

  gemaak word 

 gomgat:  ongemanierde, onopgevoede 

  persoon 

 hakloep:  hardloop 

 kiep:  slaap 

 klong:  seun 

 lain:  padgee 

 ma-goed:  ma-hulle 

 mang:  tronk 

 Pote:  polisie 

 ruk jou mal:  maak jou mal 

 sjebien:  kroeg 

 skarrel:  bedel op straat 

 tjoef:  die dwelm tik 

 tjoefkop:  iemand wat die dwelm 

  tik gebruik

Woordelys  vir Kaaps  
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 tjoefkop:  iemand wat die dwelm 

  tik gebruik

 hakloep:  hardloop 

 kiep:  slaap 

 klong:  seun 

 lain:  padgee 

 ma-goed:  ma-hulle 

 mang:  tronk 

 Pote:  polisie 

 ruk jou mal:  maak jou mal 

 sjebien:  kroeg 

 skarrel:  bedel op straat 

 tjoef:  die dwelm tik 

 tjoefkop:  iemand wat die dwelm 

  tik gebruik
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Ek het die voordeur nog net halfpad oop toe ek al begin 

roep.

“Ma
’
 help!”

Die bloed drup op die wit teëls, maak ’n plassie. Ek gril 

vir bloed – veral as dit my eie is. My kop draai. Ek weet 

nou dis waar dat mens sterretjies sien as jy jou kop hard 

genoeg stamp.

“Seun, wat het jou oorgekom?” wil my ma weet toe sy 

my verrinneweerde broek en die bloed aan my hemp en 

op die vloer sien. Sy wag nie eens vir ’n antwoord nie en 

begin my dadelik badkamer toe help. Ek trap in die bloed 

en my regtervoet laat ’n spoor agter.

“Ma se vloer ...” begin ek. Sy kry gewoonlik horries as 

ons haar vloere vuiltrap.

“Die vloer is niks. Vertel liewer wat gebeur het,” vra 

sy terwyl sy die bloed met ’n nat handdoek van my gesig 

begin afwas.

“Ek het geval, met my fiets.”

Die trane net agter my oë brand amper meer as die 

seerplekke. 

Hoofstuk 1
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Ek moet nou net nie nog begin tjank ook nie. Maar 

jinne, dis deksels seer. 

My kleinsus Minki het ook nou bygekom. Dit lyk da-

rem of sy my ’n bietjie jammer kry. “Sjoe, siestog, Drikus. 

Jikkie, kyk die baie bloed!”

“Toemaar, toemaar. Dis nie so erg soos dit lyk nie,” 

probeer my ma troos. “’n Kopwond bloei gewoonlik baie, 

al is die sny nie so erg nie.”

Die goed wat my ma op die stukkende plekke sit, brand 

soos die duiwel. Ek vra nie eens hoekom sy so sê nie.

“Ai tog, jy het groot geskrik. Minki, gaan maak gou 

suikerwater. Dit sal help vir die skok.”

“Nee wat, Ma, ek is orraait.” Ek hou my dapperder as 

wat ek voel toe ek weer my stem kan vertrou. My elmboog 

is nerfaf en my duim pyn. Die skrape aan my bobeen en 

knie lyk die ergste. “Kyk hoe fl enters is my skoolbroek,” sê 

ek terwyl ek dit uittrek sodat my ma al die seerplekke kan 

bykom.

Later is ek al hinkende en pinkende kamer toe sodat ek 

ander klere kan gaan aantrek. Minki loop soos ’n nuus-

kierige agie agterna.

“Wat het gebeur, Drikus, jong? Hoe lyk jou fi ets? Waar 

is jou skoolsak?” wil sy alles tegelyk weet.

O vrek, my fi ets! En my skoolsak! Ek het alles net so op 

die sypaadjie voor die huis laat lê. Al waaraan ek kon dink, 

was om so gou as moontlik in die huis te kom.

Net toe lui die voordeurklokkie. Dis Kallie en Nathan, 

twee van my klasmaats. Dit ook nog. Die laaste ding 
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waarvoor ek nou kans sien, is dié twee. Hulle het hul seker 

gebreek van die lag toe hulle my sien val. Ek weet nie hoe-

kom nie, maar mens lag mos altyd as iemand val.

“Hier’s Drikus se fi ets, Tannie, en sy skoolsak. Ons het 

gesien toe hy val en gou sy goed ingebring.”

Ek hoor hoe my ma vir die twee dankie sê en hoe die 

voordeur daarna toegaan. Dankie tog.

Hoe lyk my fi ets? Seker behoorlik opgekrok. Ek hoop 

tog nie so nie, want my kans om die Lotto te wen is beter 

as dat my pa-hulle nou vir my ’n nuwe fi ets sal kan koop. 

Ek moet gaan kyk.

Die skade is erger as wat ek gedink het. Die fi ets is 

behoorlik opgefoes. Die voorwiel is sleg gebuig. Die rat-

hefboom ook. Dit gaan ’n moewiese klomp geld kos om 

hierdie fi ets weer rybaar te maak.

“Presies wat het nou eintlik gebeur?” wil my ma weet.

“Ma weet mos die steil afdraande hier op die hoek? Net 

toe ek so om die draai kom, het my fi ets op die los gruis 

gegly. Voor ek kon keer, was ek vas teen die sypaadjie hier 

voor die huis. Ek het gat oor kop oor die handles gevlieg.”

“Jou taal, Drikus,” sê sy, darem ’n bietjie minder kwaai 

as gewoonlik. “Ma is net bly dit was nie erger nie. Ek dink 

jy moet nou eers ’n bietjie gaan lê. Die stamp teen jou kop 

kon jou maklik harsingskudding gegee het. Ek gaan maak 

solank vir julle broodjies.”

Met my ma op pad kombuis toe, begin ek die bebloede 

hemp uittrek en trek ’n sweetpak aan. Dit gaan stram-

stram. Ek gaan op my bed lê. My lyf pyn en ek het ’n 
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