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Ou Kersaand.
Dis oukersaand. Ek tuur by die venster uit en sien die mooi wit sneeu
kombersie op die vensterbank. ‘n Mens kan sommer sien hoe ysig koud dit is,
met die mistigheid wat so rond waai.
Terwyl ons voor die vuurherd sit en die vuurtjie so lekker knetter, besluit ons
om bietjie malvalekkers te smelt oor die ope vuur. Pitjie en ek het voor die
vuurtjie gelê en wag vir die aanklop van kersliedere, wat nog elke jaar
omstreeks agt uur op ou kersaand, by ons huis kom draai.
O ja! Voor ek vergeet, Pitjie is my tweejarige sussie. My naam is Nash en ek
is tien jaar oud. In ons familie is daar net Pitjie, Ma – Karoelien, Pa Henrie en
ek. Dan is daar ook ons luie hond, Buster, en twee frette, Stinkie en Stinker.
“Pwasiblief, blief kan ons ilo hê? Aash?”
“Seker Pitjie, ek sal gou vir ons gaan Milo maak. Wil jy graag `n
malvalekker bo-op hê?”
“Oe – oe oe ja! Pwasiblief!”
Na ons Milo opgedrink was, het ons gewag en gewag maar geen
kersgesange het kom huisbesoek doen nie.

Dis alreeds na 9:00 en ek het ma belowe dat ons nie `n minuut na 9 in die bed
sou wees nie.

“Pitjie ek is jammer maar ons moet nou bed toe gaan. Ek skat die
kersgesange is afgestel oor die sneeustorm die jaar.”
“Neeeee!!” begin Pitjie te huil.
“Kom aan Pitjie, reëls is reëls.”
“Mamma gaan binnekort vir jou kom `n nagsoentjie gee.”
Toe neem ek vir Pitjie na haar kamer en gee haar `n soentjie sagkins op haar
voorkop. Ek kon die traantjies sien opswel in haar ogies, maar as mamma die
rekenaar afskakel, is dit ‘siep sop braai boud’ vir ons albei.
Ek kniel toe op my bed, en kyk by my ronde venster uit na buite.
Die enisgte Kersfees wens wat ek het is om Mamma en Pappa meer tuis te
hê. Pappa is altyd weg werk toe en mamma is altyd besig op haar rekenaar.
Al is mamma se werk tuis, sien ek en Pitjie haar maar selde.
Ek wens Pappa en Mamma het nie nodig gehad om so hard te werk om vir
my en Pitjie ‘n ordentlike lewe te kan gee. Ek verlang na die kere toe ek en
Pappa na die ou motor skou gaan kyk het, of toe ons altyd met
watergeweertjies in die tuin gespeel het. Ek mis ook die tye toe mamma met
ons gebak het en stories vir ons gelees het.
Ons lewens het alles verander na pappa se ongeluk, en pappa toe sy werk as
chirurg by Marcy Hospitaal moes opgee.
Pappa was besig om `n vlot te bou. Terwyl Pappa nog so besig was het
Buster vir Stinkie rondgejaag en pappa se aandag afgetrek.
Toe gly die figuursaag en sny twee van Pappa se vingers mors af. As gevolg
daarvan kon pappa nie meer chirurgiese operasies doen nie. Weens die
gebrek van diè 2 vingers moet Pappa nou by ‘n jogurt fabriek jogurt verpak.
Dus moes mamma ook begin werk. Anders sou ons die huis ook verloor het.
Mamma is `n verkoopsdame vir grimering en damesgoedere.
Ek probeer altyd my beste om mamma te help met Pitjie, maar ek mis ons ou
lewe bitter baie. Dinge was net vroeër so anders gewees.
Ek voel bitter moeg, en met die gedagte raak ek toe in ‘n diepe slaap.
Ek het nie eers notisie geneem, toe mamma ons kom nagsoen het nie.

Kersfees
“Nash, Pitjie wakker word! Wakker word!! Kan julle asseblief hier na
ondertoe kom?”
“Hoera, hoera dis kwersfees!!” gil Pitjie, terwyl sy by die trappe af hol.
Ek het vining agterna gevolg. Sjoe! Daar was persente oral te sien.
Mamma het gesorg dat ons eerste ontbyt eet voor ons die persente mag
oopmaak.
Mamma het `n ontbyt fees voorberei! Daar was roosterbrood, eiers, gebakte
tamaties, boontjies in tamatie sous, spek, worsies, jogurt, bessie muffins en
vars geperste sap.
“‘N Feesmaal vir konings!! Dankie mamma!”
“OOO!! Wekke!! dwankie mamma!” fluister Pitjie, terwyl sy haar
mond vol bessie muffins prop.

“Plesier my kind.”Glimlag mamma vir die aangesig van Pitjie se hele
gesig vol bessie muffins.
“Geseënde Kersfees!” sê Pappa, terwyl hy by die tafel aansit.
“Pappa, soek pappa dalk koffie? Pappa lyk so moeg!”
“Baie dankie Nash. Ek sal beslis `n koffie nou kan geniet!”
Nadat ons ontbyt geeët het, kon Pitjie skaars asem haal. Sy was so
opgewonde. Daarna het ons almal ons persente oopgemaak.
Pitjie kon nie wag om op te hardloop na haar kamer toe om met haar nuwe
speelgoed te gaan speel nie. Ons sal haar waarskynlik nie weer vandag met `n
oog sien nie.

Nadat mamma en pappa terug is na hulle normale pligte toe, het ek besluit
om self boontoe te gaan, om op my bed my nuwe strokiesprente, wat mamma
vir my gekoop het vir kersfees, te lees.
Ek het baie dankbaar gevoel vir al my geskenke wat ek ontvang het, maar ek
sou nog steeds eerder die tyd wou terug draai, en dit sou beslis die mees
asemrowendste geskenk ooit gewees het!
Terwyl ek nog so lekker lê en lees dog ek - ek hoor `n geritsel wat uit my kas
kom…
Ag ek is seker besig om my te verbeel. Seker maar die kersfees wurm! Ek lag
sommer vir myself.
Doef-doef!!
“Nee, ek is beslis nie besig om my varkies te verloor nie, daar is
wraggies iets in my kas” sê ek hardop.
“Eina!!” kom die stem uit my kas uit.
“Wat op aarde kan dit wees? Ek sal eerder maar nie vir ma’hul pla
terwyl hulle werk nie. Netnou is dit tog niks nie. Dan mors ek hulle tyd. Kan
tog sekerlik nie iets vreeslik gemeen, grillerig of- of- of- tamaai wees nie, kan
dit? Dit pas immers dan in my kas.”
Angsbevange dink ek, “O gonna griet!! Wat as dit `n groot aaklige
gogga is, of erger nog, dalk `n krimineel wat uit die tronk uit ontsnap het…”

Ek moet myself reg ruk!!!
Soos wat ek nader aan die kas loop om ondersoek in te stel, voel dit of my
hart uit sy kassie uit gaan spring. Bons- Bons, ek kan skaars asem haal.
Ek loer toe so om die hoek van my kas…

Dit Kom Van uit My Kas Uit
Ek luister weer!!
JA!! Daar was die klank, wat uit my kas uit gekom het, weer.
Baie benoud en versigtig maak ek stadig die kas oop.

SOWAAR!!! Daar sit hy!!!
In die hoekie het hy geskuil. `n Klein mannetjie met puntige oortjies.
Dit kon net `n elfie wees. `n Elfie soos in die stories waarvan jy gelees het toe
jy nog `n klein seuntjie was.
Maar hy het dan geen rooi hoedjie of groen klere met klokkies aangehad nie.
Nee wat, dit kon nie `n elfie wees nie! Onmoontlik!! Boonop, ek glo nie eers
in sulke goed meer nie, dis net uitgedinkte feëverhale.
“A Nee A!! Ek is tien jaar oud en vêr te oud om in sulke nonsies te
glo!”
“Uhm! Goeie dag daar bo, ek kom in vrede! Ek sal jou nie seer maak
of leed aan doen nie!”
“Wag so bietjie! Wat op aarde laat jou nou juis dink dat ek dink dat jy

my leed kan aandoen? Jy is dan piepklein!”
Die elfie waai toe sy arm op en af en druk toe `n knoppie op sy horlosie. Hy
begin toe groei en groei, totdat hy net solank soos ek is.
“Goeie genugtig, dis iets wat bietjie anders is” sê ek, en krap my kop.
“Goeie dag, ek is Nash” sê ek, heel verbaas.
“Hallo ek is Rit. Elfie Nommer 1004 van Fladimieërswoud.”
“Is jy verlore? Hoe op aarde het jy in my klere kas beland? Hoe k-kkon jy so groei?” Stotter ek.
“Wel, ek het so bietjie Elfkunde en `n knippie magiese kragte
gebruik!”
“Ons kan ons self kleiner maak, maar diè is ons regte grootte.”
“Ek sien! Maar waar is jou elf kleertjies? Het jy dan gister aand hier
aangekom met Kersvader?”
“Inderdaad! Maar ek het skelm in sy groot rooi sak geklim. Ek was
siek en sat om net die hele tyd speelgoed te maak. Ek wou sien hoe mense
regtig is en waar die speelgoed eintlik afgelewer word.”
“Gewoonlik bly ons groot, aangesien die masjiene waarmee ons moet
werk net so groot is soos diè wat mense gebruik. Maar net `n klein groepie
goedgekeurde Elfies word gekies om te help met aflewerings. Hulle moet ook
vir Kersvader help om in die skoorsteen af te klim, want soms is hy geneig
om so ‘n bietjie vas te sit.”

oot’ kant.”

“Soos jy weet, hy is so bietjie aan die ‘gr

“Ek het daardie heerlike bessie ding geruik, en het toe vining in julle
kombuis ingegaan om een te gaps. Dit was so hittete of Kersvader my gewaar
het. Ek het toe vinnig besluit om hierbo te kom wegkruip en dis toe dat ek jou
hoor nader kom. Juis daarom moes ek in jou kas wegkruip.”
“Alles het goed afgeloop todat ek my voet teen jou plank gestamp het
en boonop nie weer kon skelm in die sli ëe terug klim nie. ”
“Sjoe dit is alles net so skouspelagtig, dit kan net 'n droom wees!”
“Ek wens dit was. Ek is nou vas hier en ek het nie 'n idee hoe of

wanneer ek weer by die huis gaan wees nie.”

“Grom grom grrrrom!''
“Is jy oraait?''
“Ek is, ja dankie! Dit is net my maag se gedreun. Ek is vrek honger.”
''O! Jammer, wil jy iets te ete hê?”
“O ja, groot asseblief.”
“Ek dink dit is beter dat jy in my kamer wag, dan bring ek vir jou `n
smul happie.”
In die kombuis het ek vir `n rukkie gestaan en nadink wat ek kan opvat vir `n
elf om te eet.
Toe gryp ek maar `n paar bessie muffins en sap.
Terwyl ek op die trappe aangeloop kom hoor ek Pitjie praat…
“Gonna griet, sy praat met Rit.”
Net soos ek gedink het! Toe ek by my kamer deur inloop sien ek vir Rit en
Pitjie wat staan en gesels.
“It is Pwitjie swe bweste matjie.”
“So, Pitjie, jy hou dus van Rit? Sal jy Rit groot asseblief geheim hou?
BELOWE! Anders gaan pappa en mamma Rit weg stuur. Verstaan jy
Pitjie?”
“Jaaa Pwitjie lowe.” fluister Pitjie baie ernstig, met koeël ronde ogies.
“Pitjie kan jy asseblief nou gaan speel. Ek en Rit wil so bietjie gesels.”
“M-M-M waar ek speel ok!”

“Oraait! Jy mag `n rukkie langer in my kamer bly.” het ek geïrretteerd
geantwoord, want ek het voor my siel geweet dat as Pitjie begin huil gaan
mamma kom hoor wat fout is.
“Hier Rit! Net `n paar bessie muffins en `n sappie vir jou.”

“Baie dankie Nash.” antwoord Rit, terwyl hy die muffins verslind.
“Ooee!! Ek voel glad nie so goed nie.” Kreun Rit kort daarna.
“Miskien is dit omdat jy twee muffins kort na mekaar geeët
het.Miskien het jy ordentlike kos meer benodig as muffins.”
“Ek weet nou nie juis wat die bessie muffin storie is nie. Ek ken
bessies, en dit het nog nooit van te vore met my gebeur nie. Agge nee! my
lippe begin opswel.”
“`n Muffin is `n gebakte produk. Ek dink jy’s moontlik allergies!”
“Kom ons gaan saam kombuis toe, ma is druk besig om te werk. Ek
dink dit sal veilig wees. Miskien is daar kosse wat jy dalk ken.”

Toe ons in die kombuis kom en ek die yskas deur ooptrek het Rit dadelik
grondboontjie botter gewaar en geken.
“Lekker, ek ken grondboontjie botter, ons eet dit op gesnyde apples.”
“Ek sien. Ons gebruik dit net op `n snytjie brood. Kyk, daar, dis
brood.” en ek wys na die brood op die tafel.
“Ons ken nie van brood nie. Nog nooit gesien of van gehoor nie.Ons
maak ons eie grondboontjie botter deur die bone fyn te maak en plat te druk.
Dan smeer ons dit op die sappigste en grootste appel wat ons kan kry. Dis
heerlik!”
“Wat eet julle nog?”
“Wel ons is gek oor ons kaas, sap en melk. Moet net nie van vars
groente en vrugte vergeet nie.”
“Dan het ons boonop ook appels en kaas skyfies op mekaar. Dis nou
vir jou lekker! Dan is ons dol oor ons aarbeie met `n knypie peper daarop,
ook tamaties met ‘n bietjie suiker daarop en moet ook net nie van ons koffie
vergeet nie. Koffie met suiker, `n knypie sout daarin en baie melk proe
hemels.Ons appel en vanielje tee is ook om van te droom! Dis maar net so ‘n
paar van ons gunsteling drankies en happies.”
“Julle eet baie snaakse goed. Dis beslis nie wat ons aan gewoond is
nie.”
Ek het toe in die kombuis kas gaan krap en `n paar appels en artappels gevind
vir Rit. Ek is ook met `n paar aardige bestandele daarby terug na Rit toe. Hy
lyk beslis nou of hy beter voel en hy lyk baie gelukkig met homself en die
eienaardige ete wat nou voor hom staan.
Dit gaan maar moeilik wees om aan sy eet gewoontes gewoond te raak, om
nie eens te praat van hoe om die kos en ander goedjies alles weg te steek
nie….

Dit Was AMPER!
‘n Hele paar weke het verby gegaan en Rit is nog die hele tyd in my kamer
versteek. Vir die eerste keer was ek ‘n bietjie bly dat pappa en mamma druk
besig was met werk en dat hulle nie veel tyd gehad het om met ons deur te
bring nie. Die gedagte het my wel so bietjie hartseer gemaak…
“Is daar enige iets fout Nash?”
Ek het toe aan Rit alles verduidelik. Ek het hom van my Pa vertel wat sy
werk verloor het en hoe min tyd ons nou het wat ons met ons ouers kan
geniet.
Ek kon sien Rit was diep ingedagte, maar al wat hy genoem het, was hoe
jammer hy was vir my en Pitjie.
Noudat die sneeu begin smelt het, het die tyd weer aangebreek om buite
aktiwiteite aan te pak. Moet net nie vergeet van terug skool toe gaan nie.

Ugh! Net die gedagte!!!
Ek het nie heeltemaal geweet wat ek met Rit gaan aanvang nie, alhoelwel ek
en Pitjie nou al daaraan gewoond is om Rit by ons te hê. Hy veroorsaak dat
ons minder alleen voel!
Daardie aand aan tafel was almal besig om in stilte voort te eet, elkeen besig
met hul eie gedagtes.
Meteens, uit die bloute sê Pitjie kliphard, “Ash, hoekom eet It nwi
mwet ons nwi?”
“Nash, waarvan praat Pitjie?” vra Mamma.
“Wel, um, wel,” stotter ek, terwyl ek die sweet voel uitslaan op my
voorkop.
“Pitjie het ’n denkbeeldige maatjie met wie sy nou al `n geruime tyd
speel, Mamma.” fluister ek met groot geheimhouding vir Mamma.
Ek dink toe so by myself, “Dit was net te ampertjies!” Ek beter iets
doen! Rit kan nie vir altyd in my kamer lê en muf nie. Maandag, as skool

weer begin, moet ek vir Jeff vra om my te help om `n plan te beraam.”
Gelukkig het Ma besluit om nie meer vrae te vra nie. Sy was blykbaar tevrede
met die antwoord. Dankie tog!
Jeff is my beste vriend en ons kom al ‘n lang pad saam! Hy is altyd vol idees.
Soms nie die beste idees nie, maar hey! Ek is desperaat!
Na ete het Pitjie opgegaan na haar kamer toe om met haar poppe te speel. Ek
het toe dadelik gaan kyk of alles nog okay is by Rit.
“Ek gaan more skool toe Rit. Na skool sal ek met Jeff huis toe hol.
Hopenlik het hy ’n idee hoe ek jou kan help. Jy kan nie hier bo in die kamer
bly vir altyd nie. Ons het dus regtig `n plan nodig.”
Die volgende dag toe skool weer begin het, het almal rond gestaan en gesoek
na hulle klasse. Weens dit `n nuwe jaar was, het die kinders verskuif na nuwe
klasse, met baie nuwe maats en ook nuwe juffrouens.
Die begin van enige nuwe skool jaar laat my altyd maar bangerig voel, en
nou boonop als, het ek hierdie jaar `n elfie wat in my kamer weg kruip…
“Hallo Jeff man! My ou mater! Is ek bly jy is in my klas diè jaar!
Voor ek vergeet, na skool kort ek dringend jou hulp. Het jy gehoor? Dit is

uiters dringend!!”
“Yo Nash my man! Ek sal verseker daar wees!! Ek is ook baie bly dat
ons is in die ‘selle mal huis’ is diè jaar, Dit maak die lewe ietwat
gemakliker.”
Jeff was 12 jaar oud! Hy het een jaar gedruip. Dit was in Graad Een. Weens
die feit dat hy nie vlot kon lees of skryf nie, kon hy nie slaag nie. My ouers,
aan die ander kant, het my `n hele jaar te vroeg skool toe gestuur en daarom
verskil ek en Jeff met 2 jaar.
“Ek stem saam dat dit beslis irreterend was om elke pouse te loop en
soek na jou omdat ons in verskillende klasse was.”
Na `n vervelige geskiedenis periode was dit pouse.
“So wat dink jy van ons juffrou die jaar?”
“Wel ek dink regtig… Sy’s `n heks in die liggaam van ‘n mens!”
“Hahaha! Sy is so bietjie streng maar darem nie so erg nie. Sy kan ook

nie help dat sy nie iets vir die is oog nie!”
“Nee wat! Ek sê jou, kyk na haar ekstra dik toon naels, haar puntige
neus en ken. Boonop `n groot moesie op die punt van haar ken, wat versier is
met lang hare wat uit dit groei! JIGGIE!!!”
“Wel ek het haar nie so opgesom nie. Ek het net opgelet dat sy nie van
skool kinders hou nie, veral nie ongemanierde skoolkinders nie. Kom ons los
dit eerder daar!So wat is jou groot noodgeval?”
“Ek sê jou, sy is `n H-E-K-S, Juffrou Botterpot! Wel daar is `n groot
probleem by my huis en ek weet nie hoe ek dit gaan reg stel nie.”

“Ek is die ene ore.” fluister Jeff met `n geheimsinnige stemtoon.
“Daar is `n elfie, soos in ‘n kerfees elf, in ons huis. Hy was soort van
per ongeluk agtergelaat en hy bly al by ons vanaf die dag na kersdag. Rit is
nou al amper twee maande in my kamer en ek kry hom bitter jammer. Ek
weet nie hoe om hom terug te kry na waar hy vandaan kom nie…. Plus my
ouers het geen idee dat hy daar is nie. Hulle is salig onbewus van sy

teenwoordigheid!”
“Eers hekse, nou elfies!!”
“Wat is volgende mater? Die tande Feëtjie! …”
“Ek praat g’n bog nie, kom na skool dan bewys ek dit aan jou!”
“Goed so, meneer! Hekse, tande feëtjies! Wat nou nog?” terg Jeff.
Die laaste periode van die dag het aangebreek, en dit was boonop wiskunde
van alle dinge. Dit hou ten minste jou brein besig en sodoende vlieg die les
verby!
Toe die klok lui gryp ek en Jeff ons skool tasse en hardloop na my huis toe.
Jeff glimlag van oor tot oor.
Ek kon sien dat hy my nog steeds nie glo nie!

Die Ontmoeting!
Toe ons deur die voordeur loop gooi ons die skooltasse in die hoek neer.
Mamma het met die trappe afgekom.
“Middag Jeff, is julle seuns honger? Help asseblief julle self! Hoe was
jou eerste dag terug by die skool, Nash?”
“Middag mams, goed dankie maar ons is rasend van die honger. Maar
voor ons kan eet moet ons eers vinnig `n takie van die skool afhandel. Dit is
‘n projekkie wat ek en Jeff saam aan gaan werk. Verder was die eerste dag

maar oraait.”
“Ek is baie bly jy het jou eerste daggie geniet asjas. Julle seuns beter
dan aan die werk spring! O! En Nash, kan jy asseblief na Pitjie omsien
vanmiddag. Ek het `n hengse lot papierwerk wat ek voor môre moet inhaal.”
“Goed so, mams.”
Toe ons my kamer binnegaan kon ek Rit nèrens gewaar nie.
“Sien geen elf, ruimtewesen of heks, net `n pampoen” skaterlag Jeff en
wys met sy vinger na my.
Toe ek om die hoek, binne in my kas, loer sien ek vir Rit raak. Hy’t homself
weer verklein!
“Hallo Rit. Waarom is jy dan weer klein gemaak? Wat het gebeur?”
“Jou moeder het in die kamer ingekom en begin skoon maak Dit was
so hit’tete of sy my gesien het.”

Toe ek omdraai om Jeff voor te stel was ek amper geskok oor die uitdrukking
op Jeff se gesig. Hy was wasbleek, asof hy `n spook gesien het.
“Ek- Ek weet nie wat om te sê nie Nash, ek is spraakloos. Ek is so
bitter jammer dat ek jou nie geglo het nie!”
“Dis heeltemaal okey! Ek sou jou waarskynlik ook nie kon geglo het

nie!”
Rit het toe die magiese knoppie gedruk en weer terug gekeer na sy normale
grootte.
“Hallo ek is Rit.”
“Oue eiers, ek is Jeff, Nash se vriend. Waar op aarde kom jy
vandaan?”
“Wel ek is Elf 1004 van Fladimieërswoud.”
“Waar is dit, in die Noord Pool?”
“Nee, stories sal jou dit laat glo, maar nee dis nie regtig in die Noord
Pool nie. Dit is juis om ons te beskerm, dat ons dit as geheim hou. Ons woon
in die vêrste suidlike punt van Ysland. Gewoontlik so ses maande voor
kersfees ontbied Kersvader, wie natuurlik nie net `n verhaaltjie is nie, die
Spugs om ons te kom oplaai. Dan elfieer ons onsself”
“Dis wanneer 6000 van die uitgesoekte elfies, ek ingesluit, gevlieg
word na die Noord Pool toe, waar ons dan meeste van die kinders se
speelgoed maak en aanmekaar sit.”
“Sjoe dis net te gek! So wat doen die oorblywende elfies dan by die
huis?”
“Wel die uitgesoektes is maar alleenlik manlike elfwe, weens dit baie
mannekrag verg en harde werk kan wees! Die vroulike elfwe bly tuis en
maak kos, maak skoon en kyk na die ‘kelfies’. Die elf kinders.”
“So, wanneer en hoekom maak jy jouself klein?”
“Ons maak onself klein wanneer ons reis. Dit help dat ons nie gewaar
word nie. Asook, 6000 van ons sal beslis nie op die slieë pas nie weens ons
normale grootte nie!”
“O so, ja dit maak sin. Wat is `n Spug?”
“Oraait ouens! Ek sal vir ons middagete en drinkgoed gaan haal!
Koffie vir enige een?” onderbreek Nash die gesprek.
“Asseblief” het albei gelyk geantwoord.
“So! Om terug te kom na jou vraag Jeff. Spugs is enorme wesens in
‘mense’ vorm. Maar tog nie heeltemal menslik in hul gesigte nie. Spugs se

gesigte is oral vol hare, tot binne-in hul ore.Dit is baie snaaks dat hul
onderlywe geen hare op het nie. Hulle het baie groot, ronde neuse en groot
monde ook.”
“Dit klink bangmakerig…! Waarom is jy so bleek?”
“Spugs is glad nie so erg nie. Hulle is rustig en werk baie hard. Hulle
doen al die ekstra harde werk want hulle is bo-gemiddelde kragreuse. As jy
kyk na hulle lekker ronde magies sou jy nie kon dink dat hulle so sterk is
nie.” grinnik Rit...”
“Ek is bleek weens die feit dat ons nie hou van direkte sonlig nie.
Boonop is ons glad nie daaraan gewoond nie. Junie – September is Somer in
Ysland, maar dis mooi wanneer die Spugs ons kom haal om weereens in die
winter te gaan werk vir kersvader. Met Junie wat somer is mis ons dit, en dus
is diè ons siklus. Die mans is alleenlik bleek want die vrouens bly agter en
het dus meer kleur.”
“So jy is dus Kersvader se helper, reg?”
“Wel, nie heeltemal nie. Ek het myself eintlik versteek in sy groot rooi
sak en daarom het ek per ongeluk agtergebly. Ek is `n Speelgoed Maker Elf
maar ek wou graag sien hoe dit is om aflewerings te doen met Kersvader.
Gewoontlik word net 300 Elfies toegelaat om te help.”
“Hier is julle koffie ouens. O! Ek het ook skons saam gebring wat ma
gemaak het, maar vir jou Rit het ek peper aarbeie saam gebring. Dit is mos
een van jou gunsetlinge.Ek het ook darem onthou van die knippie sout in jou
koffie.”
“Ag nee, sies man! Sout in jou koffie klink net te afskuwelik!
Gepeperde aarbeie…, jy grap seker!”
“Ons elwe kan nie juis julle gebak eet nie, en ja, ons is dol oor
gepeperde aarbeie, dit versterk die smaak.”
“Wel ek weet nou nie of ek daarvan sal kan eet nie, Ek dink ek sal
maar die gewone koffie en aarbeie geniet.”
“Dis waar. Rit het een keer ma se bessie muffins geëet en hy is hoogs
allergies daarvoor. Daarom het ek besluit om maar eerder die kos waaraan hy
gewoond is voor te berei.”

“So julle help dus om elke liewe speelding te maak en tot die geskenk
papier ook?”
“Ja en nee!” antwoord Rit. “Speelgoed maak ons wel, maar ons hou nie
juis daarvan om bome af te saag vir papier nie, aangesien mense meer as
genoeg bome afkap om papier te maak. Daarom het Kersvader besluit om die
bome te red en voer ons geskenk papier in van China teen `n baie goedkoop
prys.”
“Hierdie is alles interessant ouens, maar ons moet oor belangriker sake
praat. Rit kan nie vir altyd hier wegkruip nie. Ons moet iets daaromtrent
doen!”
Net toe kom Pitjie die kamer binne.
“Oe oe ello Weff. It is Pwitjie beste makie.” blaker Pitjie uit en kyk
sagkins na Rit.
“Hello Pitjie. Is ek dan nou nie meer jou beste maatjie nie, h ê Pitjie?”
skerts Jeff terug.
“Weff is ok. Ik hou van Weff ok.”
“Ek spot net Pitjie. Jy is meer soos my eie klein sussie.”
“Wel Pwitjie kwan jou swussie ook wees…” sê Pitjie met haar borsie
uitgestoot.
Pitjie het toe begin met my Lego speel in my kamer. Sy is absoluut mal oor
Lego, en aangesien sy nog te klein is, laat mamma nie vir Pitjie toe om haar
eie te hê nie.
“Kom aan ouens, die tyd hardloop uit, en ons moet vandag nog `n plan
beraam. Al die geklets vat te veel tyd en ons is nog by punt A.”
“Kan ons nie net vir Rit huis toe stuur nie? Hy is dan tog `n elf, en het
hy dus dan nie magiese kragte of so iets nie?”
“Dink jy nie dat ek al daaraan sou gedink het nie, Jeff? Komaan man,
ons het `n baie beter plan as dit nodig! Hy kan nie self huis toe gaan nie. Al is
hy `n elf besit hy geen magiese toorkragte nie. Die enigste magiese krag wat
hy het is om tussen groottes te verander” sê ek hoogs geïrreteerd.
“Ek dink my enisgte uitweg is om maar hier aan te bly en dan weer
terug te reis teen Desember saam met Kersvader.”

“Ja, dit lyk my maar na al uitweg.”
“Wel jy moet dus maar hier by ons bly. Ek dink dis die veiligste plek
vir jou! Ons sal saam met jou wag vir Kersvader. Sal Kersvader jou nie dalk
mis nie en jou vroeër wil kom haal?”
“Nee, hy kan nie, om rede dit te maklik sal wees om raakgesien te
word. Sien ou kersaand is Kersvader amper onsigbaar. Dis juis daarom dat
nie jy of enige iemand anders hom kan gewaar nie.”

Hoop Maar Net Ons Plan Sal Werk!!
“Ek het `n plan!” sê Jeff jubelend.
“Ek besef ons skool doen dit nie gewoontlik nie, maar ek het al van
ander skole gehoor wat dit wel doen. Hulle het `n projek wat as
‘uitruilstudent’ bekend is!” sê Jeff, oë wawyd oop.
“Dis wanneer `n student of leerling reis van een land na `n ander.
Sodoende gaan hy/sy dus na `n nuwe skool toe, lewe saam met `n gasgesin en
leer hulle kultuur, taal en leefstyl aan. Gewoontlik is dit presies vir `n jaar!”
“Briljant Jeff!! Ek het geweet jy sal `n plan kan maak, en dit nog so `n
briljante een ook! Hoe gaan ons die skool kry om in te stem en hom toe te
laat?”
“Wel kom ons rig `n vervalsde brief aan Mercy skool, kamtig vanaf die
Skool raad. Die brief moet beweer dat daar `n ‘Uitruilstudent’ program
huidiglik bestaan, en hulle het `n student beskikbaar wat al die pad van
Ysland af kom. Dit sal Mercy Skool weer in aanmerking laat kom om `n
bietjie ge-moderniseer te word! Ek sal sommer vanaand nog die brief aan die
skool rig en sommer môre oggend vroeg pos! Ek sal ook sommer vir
sekerheid Google gebruik en die skool raad se adres op die koevert plaas, om
dit so bietjie meer offisieël te maak.”
“Dis puik ou mater!! Dan sal ek in my ouers se ore bly pleit om die
armsalige “uitruilstudent’ in te neem!”
`n Paar dae later het die skool se nuus brief gelees:

Geagte studente,
Ons het `n nuwe stelsel ingestel, naamlik `n “UITRUIL- STUDENT’
projek!
Die doel is om ons skool meer te kan moderniser aangesien soveel ander
skole dit ook doen.
Ons sal dan `n gasgesin benodig vir die ‘uitruilstudent’ vir 'n jaar. Kan jy
asseblief jou belangstelling oor die saak inhandig by die kantoor!
Deur die aanbieding van 'n ‘uitruilstudent’ in te neem as gasgesin, kan jy
'n nuwe beste vriend maak vir `n leeftyd. Hy sal al die pad vanaf Ysland
kom om ons kultuur aan te leer en so ook ons leefstyl te beleef. Ons moet
ook nie vergeet dat hy by ons wonderlike skool sal studeer.
So as jy en jou gesin bereid is om diè taak aan te pak, is jy verantwoordelik
vir sy welsyn, kos en so meer, vir `n jaar!
Jy en jou gesin sal ook daardeur sy kultuur van Ysland kan aanleer. Dis `n
belewenis vir beide kante!
Vul asseblief `n pienk vorm in by die kantoor, of kom sien my direk in
die kantoor!
Geteken Skoolhoof Grompot.
“Goeie môre, Meneer Grompot!”
“Goeie môre Nash. Hoe kan ek jou help?”
“Wel, Meneer sien, ek wil graag aanteken vir die uitruil student. Ek wil
ook graag voorstel dat hy in my klas geplaas word. Dit is reeds moeilik om

van `n ander land af te kom en in ‘n nuwe skool te begin en ek kan moeite
doen om hom tuis te laat voel!”
“Dis `n uitstekende punt wat jy daar het Nash! Ek glo ons sal so iets
kan reël. Maar Nash dink jy nie jy moet eerder jou ouers eers raadpleeg oor
die saak nie.”
“Nee meneer Grompot. Ek weet hulle sal enige tyd gewillig wees.”
“Ek is sommer baie bly om dit te hoor Nash. Ek sal jou sy reis
besonderhede deur gee voor sy aankoms.”
“Dankie Meneer. Lekker dag verder!”

Agge nee!! Ons het skoon vergeet van sy sogenaamde “reis”planne!
“Pssst Jeff, meneer Grompot het Rit se reis planne genoem. Wat gaan
ons maak?” fluister ek in die klas.
Jeff het dadelik begin Google op sy rekenaar en ons was gelukkig omdat dit
rekenaar studie periode was. Hy het vlieg kaartjies opgesoek op al die Google
prente.
Hy het die vliegkaartjie ‘geprint’ en dit ‘ingescan’. Hy het toe `n program wat
‘Paint’ genoem word gebruik om die ‘vlug kaartjie’se grootte te verander en
ook Rit se naam in te tik.
“Sien, dis maklik! Nou moet ons dit net gepos kry na die skool toe.
Dan kan jy die ‘barmhartige Samaritaan’ wees en hom by die ‘lughawe’gaan
oplaai.”
“Jeff, jy is eenvoudig net briljant!”
Toe ek so opkyk sien ek hoe ons Rekenaars Studie Juffrou, Ou Grysluis my
aangluur, en toe glimlag ek net floutjies.

Die Waarheid Kom Altyd Uit!
`n Week later, is daar nog geen nuus nie. Toe ons nog so lekker een aand aan
tafel sit en eet, lui die foon.
Mamma het opgestaan om dit te beantwoord. Dit het ongeveer tien minute
geduur tot ma eers aflui en weer aan tafel kom sit. Sy het baie knorrig gelyk!
“Nash, dit was meneer Grompot op die foon.”
Genugtig, nou is ek in die sop, my arme boudjies gaan brand. Ek wens ek het
vier onderbroeke aan gehad, maar dis nou te laat.

“Is daar miskien iets wat jy vir ons wil vertel Nash?”
“Iets om vir Mamma en Pappa te vertel?” vra ek met `n onskuldige
gesiggie.
“Ja, Nash. Iets waarvoor jy opgeteken het…? ‘Iets’ soos `n uitruil
student?”
“O ja…” antwoord ek met die sweet wat van my voorkop aftap.
“Sien Mamma, niemand het opgestaan om aan te teken, om vir die
uitruilstudent `n gasfamilie te wees nie. Ek het jammer gevoel vir die ‘uitruil
student’ en was seker Ma sou nie omgegee het nie” glimlag ek sagkins.
“Dis net `n jaar Mamma. Hy sal saam met my skool toe gaan elke dag
en hy sal nie in Mamma se hare wees nie, dit belowe ek. Hulle het gesê dis
lewensverryking.”
“’Lewensverryking’, mmm, reg…! Dis `n groot woord Nash! Weet jy
dalk wat die woord beteken?”
“Wel ja Mamma! Ek het by die skool geleer wat dit beteken! Dis as
iets met jou in jou lewe gebeur wat jou ‘n goeie lewensles leer! Dit was in die
woordeboek. Plus, soos Mamma weet, raak ek soms baie eensaam en `n
vriend sal ‘vet’ pret wees.
“Wel Nash, het jy al mooi daaroor nagedink? `n Vriend in jou gesig
elke dag? Om nie eers te noem dat dit nie `n troeteldier is, wat jy kan buite
los of in `n hok sit nie. Sal hy jou uithelp met werkies in die huis? Wat as
julle glad nie oor die weg kom nie, of hy kry dalk heimweë?”
“Ek is dood seker ons sal oor die weg kan kom ma. Natuurlik sal hy
my moet help met werkies en as hy heimweë kry sal ons daardie brug ook
oorkom.Groot seblief, Mamma!”
Mamma kon sien hoe graag ek dit wou hê. Ek is nie gewoontlike die tipe
kind wat sanik oor iets of net alles wil hê nie. Dit het veroorsaak dat mamma
my jammer kry!
“Oraait Nash. Maar ek is baie ongelukkig dat jy dit nie eers met ons
bespreek het nie! `n Jaar is `n baie lang tyd.”
“Ek is bitter jammer Mamma. Ma sal nie spyt wees nie.”
“Aangesien jy dit nie eers met ons bespreek het nie, weet ek nie wie

gaan die kind op die lughawe kan gaan haal nie. Albei Pappa en ek werk, so
jy sal `n ander plan moet maak!”
“Dis regverdig Mamma. Geen geheime meer nie!”
As mamma net geweet het!
Al die leuens wat Jeff en ek moes vertel het was maar net vir `n goeie doel.
Dankie tog! Ma kan hom nie gaan oplaai by die lughawe nie, anders sou ons
nog lieg stories moes uit dink.

Die Tyd Het Aangebreek!!
Die volgende dag het Jeff en ek `n leë tas vol ‘klere’ gepak. Ons het eerder
een van Jeff hulle se tasse gebruik, sodat Ma dit nie erken nie.
Toe het Jeff aangestap gekom met Rit.
Ek was so angstig ek kon skaars asem haal.

Ding – Dong!!
Ek maak die deur oop en daar staan beide Rit en Jeff voor die deur. Ma het
met ‘n spoed by die trappe afgekom.
“Middag ek is Karoelien. Wat is jou naam?”

“Ek weet Karoelien, ek is Rit.”
“Wat bedoel jy met ‘jy weet’??”
“Um, wel! Ek het julle almal se name geken weens Nash se briewe.”
glimlag Rit.
Ek het opgemerk dat ma frons oor Rit se voorkoms! Sy spierwit gelaatstrekke
en sy puntige ore was vir haar vreemd maar sy het gelukkig nie `n woord
gesê nie.
“So hoe was jou vlug? O! voor ek vergeet. Jeff sê asseblief vir jou
ouers dat ons baie dankbaar is omdat julle Rit op die lughawe gaan haal het.
Wil iemand `n koppie koffie geniet?”
“Dit was `n lekker vlug dankie. Sal U verkies om Karoelien genoem te
word of sommer net Nash se ma? Ek neem my koffie met twee suikers, `n
knippie sout en `n baie melk.”
“’Karoelien’ is dood reg. Het ek reg gehoor dat jy sout in jou koffie
neem?”
Dit mag dalk regtig `n lewensverandering veroorsaak, want sout in koffie
klink nou maar net so bietjie af…, dink mamma by haarself.
“Asseblief JA! Ek geniet sout in my koffie! Baie dankie!”
Mmm! Ek wonder of die ‘uitruil student’ ‘n goeie idee was! Mamma lyk glad
nie ingenome nie! Die kind klink maar vir haar lekker vol nonsens, en hy lyk
nog boonop aardig ook.
“Kom ons gaan boontoe Rit, dan gaan stel ek jou voor aan Pitjie, my
‘twee en `n bietjie’ jarige sussie!”
“Dit sal gaaf wees.”
Ma het opgekom boontoe met ons koffies.
“Wel Rit, dit gaan jou kamer wees wat jy met Nash moet deel. Ek het
die sofa bed vir jou in die kamer gesit en vars beddegoed bo-op neergesit. Ek
gaan julle nou in vrede laat sodat julle mekaar beter leer ken.”
“Baie dankie Karoelien, ek waardeur dit baie!”Glimlag Rit.
Ma het teruggekeer na haar werk, wat my dus weer`n blaaskans gegee
het.

“Sjoe! Dit het goed afgeloop! Dankie Jeff.”
“Kom ons gaan kry bietjie vars lug, ry jy ook skateboard Rit?''
“Wel nee, nie regtig nie, maar ek is meer as bereid om te leer!' Rit
glimlag van oor tot oor.
By die ‘Skate Board Park’ het Rit 'n bietjie geïntimideer voorgekom, maar hy
was nog steeds bereid om te probeer. Jeff het eerste sy ‘skateboard’ geneem
en `n ‘slide’ gedoen.
Dit word op die volgende manier uitgevoer. Jeff gly oor die sporte langs die
trappe afwaarts, en toe hy amper heel onder kom, doen hy `n ‘Superman’. Dis
wanner hy deur die lug spring met albei sy voete van die bord af en met sy
arms uitgestrek doen hy dan `n ‘summie’ in die lug. Daarna land hy weer met
beide voete op die bord en land hy weer dan op die grond.

“Dit was net SIEK!! Dit is merkwaardig uitgevoer!! Jy het dit volmaak
reggekry!” skreeu ek in ekstase...
“Ek dink nie ek sal dit ooit kan reg kry nie, ek dink ek hou te veel van
my lewe,” kom Rit se bewerige stemmetjie.
“Toemaar, dit het my jare gevat om my ‘Superman’ perfek te doen. Dis
wat ek dit noem.” lag Jeff hardop.

Ek moet saamstem met Jeff. Jeff is by vêrre die beste van ons twee. Ek is
maar so bietjie meer aan die bangbroek kant.
Toe ek na Rit se kant toe kyk kon ek sien ‘skateboarding’is nie juis sy ding
nie. Ek het maar besluit om eerder vir Rit te gaan rond wys.
“Ek is meer as gelukkig om eerder die plek ‘n bietjie te verken.”
Gelukkig het ek vir ma `n nota gelos om te sê waar ons is aangesien dit al
klaar besig is om donker te raak.
“Sien julle môre by die skool” antwoord Jeff, hygend.”
“Koel! Sien jou dan!”

Rit Se Eerste Dag By die Skool.
Die volgende dag voor skool was ons net gereed om ons kosblikke van die

kombuis tafel in ons tasse te sit toe Pitjie binne kom.
“Ekke wjil saam na swool gwaan Ash! Ash en It ni leen gaan.” huil
Pitjie.
“Ma kan Ma asseblief Pitjie kom haal? Sy huil alweer voor die deur.”
“Kom! Skatlam! Kom ons gaan doen `n legkaart. Julle seuns moet `n
heerlike dag by die skool hê. Sterkte vir jou Rit met jou eerste dag!”
“Baie dankie, Mevrou Karoelien.”
“Dankie Ma. Baie lief vir ma! Sien Ma na skool!”
Terwyl ons skool toe loop het Jeff ons langs die pad gekry.
“So! Is jy ‘n bietjie opgewonde oor jou eerste dag in `n ‘mense’
skool?”
“Wel, JA so ‘n bietjie!”
Terwyl ons deur die skool se hekke loop kan ek sien hoe baie mense vir Rit
aanstaar, asof hy so bietjie abnormaal is.
In die klas het Juffrou Botterpot, anders bekend as ‘Die Heks van die Ooste’,
geglimlag en Rit aan die hele klas voorgestel.
Gelukkig was daar `n sitplek direk langs my oop.
Toe staar Arina, die populêrste meisie in die skool, hom fronsend openlik
aan.
Ek het toe besluit om na haar toe te stap en haar op haar plek te sit.
Hoe op aarde sy so populêr kan wees sal ek nooit weet nie.
Sy is so vol van haarself - propvol Arina, grinnik ek.
Sy is beslis nie my tipe meisie wat ek mee sal wil uitgaan nie, nie eers as ‘n
vriendin nie.
“Jy weet Arina, dis nie goeie maniere om oop mond te staar nie. Dis
brommer tyd.”
“Wat daarvan, vlooi? Wat gaan jy daaraan doen?”
“Sjoe! Regtig Arina, jy is so koel soos `n komkommer hoor!”
“Waar vandaan is hy nou weer? Wat’s met die spook gesig en die
puntige snaakse ore?”

“Wel as jy beter maniere sal kry en hom met rus laat sal ek jou tog
vertel. Hy is van Ysland af. Waar, soos jy weet, nie baie son is nie. Sy ore is
`n geboorte defek, tevrede?”
“Um! Wel ja, ek skat! Moenie verwag ek moet naby hom sit nie.”
“Weet jy wat Arina, hy sal nie eers naby jou wil sit nie. Al betaal jy
hom!”
“Nes jy wil!!”
Ek het omgedraai en terug geloop na my bank toe, terwyl ek net dink dat ek
hoop arme Rit het niks daarvan gehoor nie.
Sy is net `n gemene mens, maar eendag is eendag, en dan sal die wiel draai,
en dan gaan ‘madam’ Arina betaal!
Die dag het verby gevlieg en na skool is ek en Rit direk huis toe. Dit was `n
uitputtende dag vir ons albei.
Aan tafel het Pa vir Rit uitgevra oor hoe hy sy dag ondervind het.
Ma het begin gewoond raak aan al die snaakse kosse wat Rit wil hê. Ons het
dit maar toegeskryf aan allergieë.
Rit het ons skool met sy skool vergelyk en altwee skole presies dieselfde
gevind. Daar was net so paar geringe verskille in sekere vakke, soos
byvoorbeeld, Aardrykskunde, Wiskune en Tale. Tale was die mees
belangrikste wat verskille betref!
Daardie aand was Rit en ek vas aan die slaap, net soos twee babatjies.

`n Verjaarsdag Geskenk.
Die dae vlieg verby en net so spoedig soos wat die tyd verby gegaan het, het
Jeff, Rit en ek beste vriende geword.
Ons het elke dag direk na skool saam uitgehang. Elke middag moes ek nog
steeds meeste van die tyd vir mamma help met Pitjie, maar Rit het beslis nie
omgegee om dit saam met my te doen nie.
Ek het ook begin agterkom dat Juffrou Botterpot nie so ‘n gemene Heks is
nie. Sy is eintlik `n juffrou wat omgee. Daarom is sy altyd in jou gesig, sodat
sy jou kan aanmoedig om jou beste te lewer en die regte ding te doen.
Rit het redelik gou al ons vakke terdeë begin geniet, veral skeinat. Al het hy
twee botsende komponente gemeng en so sy ooghare afgebrand, het dit hom
nie gestuit nie. Hy was baie gelukkig dat hy nie regtig ernstige beserings
opgedoen het nie. Net sy ego het in die slag gebly.

Naweke het ons na flieks gekyk en verder allerlei pret geniet.
Maande het verby gegaan en my verjaarsdag was nou baie naby.
Rit sal natuurlik ook genooi word aangesien hy al soos deel van die familie
aanvaar word. Ek het Rit gevra om my te help om `n tema te bedink. Hy was
baie trots omdat ek hom gevra het om my daarmee te help. Ons het besluit
om `n ‘skater’tema te gebruik vir die partytjie. Mamma gaan vir my

verjaarsdag `n ‘Skate Park’ koek bak. Ek kan nie wag nie!
Later die middag het ek agtergekom dat Rit droewig lyk, en ek wonder toe
wat kon fout wees…Toe vra ek maar.
“Wel diè verjaarsdag ding doen ons nie. Dis seker weens die feit dat
ons die helfte van die jaar nie eers tuis is nie, en daarom sou ons dit nie met
gemak kon vier nie. Die denke van verjaarsdae en tyd saam met my familie
deurbring maak dat ek nou na my eie familie baie verlang.”
“O! ek sien. Toemaar, as jy jou oë uitvee is jy weer terug by die huis,
waar jy hoort te wees. Glo my as ek om jou onthalwe wens dat die tyd vlieg!”
Die oggend van my verjaarsdag het Pitjie in my kamer ingekom. Haar ogies
was wawyd oop.
“Geluk jaardag, Nash. Ek gee soen.” Terwyl sy op my spring gee sy my die
natste klap soen wat jy ooit van kon droom. Maar dit was die moeite werd en
het vir my baie beteken.
Toe Pitjie by die kamer uitloop, fluister ek vir Rit “Pitjie word nou groot, dis
verseker. Sy word al hoe langer en sy praat nou al soveel duideliker.
Binnekort is my klein ‘rissie pit’ sussie nie meer so klein nie.”
“Dis waar sy kan tot al jou naam perfek sê. Ek gaan na julle albei
verlang as ek weer in Ysland is!”
“Moenie nou daaraan dink nie!!Ek wil nog elke minuut met jou geniet
voor jy gaan my ou pellie. Jy is soos die broer wat ek nooit gehad het nie.”
“Wel Nash, jou VERJAARSDAG GESKENK van my af is die geskenk
van my regte egte naam wat ek nou vir jou gaan gee, naamlik –
Plegolas.”
‘Ple-go-las’ is hoe jy dit sal uitspreek.
“Wat bedoel jy Rit?”
“Wel, dit is my regte naam.”
“Waarom het jy dan voorgegee dat jou naam Rit is?”
“Wel, ons moet ons name geheim hou. As `n mens ons naam sou uiter,
dan moet ek dadelik gehoorsaam wees. Dis asof jy my besit. Daarom het ek
gejok oor my naam! Ek wou jou nie enige iets skuld nie! Maar jy het vir my

belangriker as `n vriend geword, jy is nou vir my soos familie. Daarom sal ek
my loyaliteit aan jou bied Nash!”
“Loyaliteit sou eerder gewees het dat jy nie vir my lieg nie Rit. Ek wou
nie `n dienaar gehad het nie, ek wou net `n maat gehad het.”
“Ek dink ek gaan nou eers `n entjie stap, ek het vars lug nodig.”

Ek is smoor kwaad!

Terwyl ek so in die park sit, voel ek dat ek verraai is, Hoe kon my beste maat
my so in die rug gesteek het? Ewe skielik besef ek dat dit nie regtig ’n leuen
is nie. Jinne man! Hy moes homself net beskerm.
Genugtig! Hy is dan ’n Elfie. Ek moet hom ‘n heelwat genade betoon. Hy is
hier met niks, en niemand wat hy ken nie, op afwagting om weer huis toe
terug te keer.
Ek het besluit ons vriendskap is net soveel meer werd en ek het daarom terug
geloop huis toe.
Soos ek die trappe klim sien ek mamma kyk my met `n frons aan en vra toe
of als oraait is.
Ek het verduidelik dat dit maar net `n misverstand was en dat alles nou weer
piekfyn is en dat ek vreeslik uitsien na my partytjie.
Mamma het geglimlag, my op my voorkop gesoen en my geluk gewens met
my verjaarsdag.
Ek dink nie ek sal ooit te oud wees vir `n soentjie van mamma af nie. Wel, ek
sal miskien so ‘n bietjie skaam kry voor my vriende… glimlag ek breed met
diè gedagte.
Toe ek my kamer binnegaan sien ek vir Rit, of wat ookal sy naam is, daar in
die vensterbank staan. Hy het homself weer ‘ver-elf’!
Hy het diep in gedagte gestaan en uitkyk na my familie terwyl hulle besig
was met voorbereidings vir my partytjie.
“Ek is baie jammer Plegolas! Ek was misluk en vir `n oomblik hartseer,
maar nou voel ek weer beter. Ek hoop alles is oraait.”
“Nee Nash, ek moes vir jou van die begin af vertel het wat my regte
naam is, dit besef ek nou… As jy wil hê dat ek eerder daar by Jeff moet gaan
bly sal ek vir Jeff moet vra. Dan is dit ook maar goed so. Daar is nog soveel
dinge wat jy nie van my weet nie, Nash.”
“Dis heeltemal ‘okay’. Jy gaan nêrens nie, gehoor! Hierdie is jou huis
ook, totdat jy terug gaan na jou eie huis!”
“As dit is wat jy regtig wil hê sal ek graag wil bly. Ek moet sê, ek
verkies jou huis bo Jeff s’n.”
“Dan is dit uitgesort! Ek dink dat ons jou naam as Rit behou omdat al

die ander mense nie van jou geheim mag weet nie.”
“Terloops, ek sal jou nooit teen jou wil hierheen dwing of ontbied nie.
Ek wil eerder hê dat jy hierheen moet kom om te kuier net wanneer jy wil.”
“Sjoe! Al die uitgedinkte stories gaan my binnekort inhaal. Ek kan net
nie help om myself so bietjie meer magies en mistiek te laat klink nie, anders
klink ek darem net te vervelig en saai as ek by die gewone bly” mompel Rit
vir homself.
Ons het toe hande geskud en onder toe gegaan. Daar was nog hope ballonne
wat opgeblaas moes word.

Hierdie partytjie gaan ‘Rock.’
Die tyd by die partytjie het hopeloos te vining verby gevlieg. Mamma het
agterna besluit dat ons sommer buite ’n fliek moes kyk op die projektor.
Ons was gek oor die rolprent. Ons het Avatar gekyk!
Avatar is beslis ons nuutste gunsteling fliek!
Dit was sommer net nog so ‘n aangename verrassing,

MY MAMMA IS NET DIE BESTE!

Soos Tyd Verbygaan!
Die dae het weke geword en die weke het maande geword. Tyd snel hopeloos
te vining by ons verby!!
Rit en ek is steeds beste maats en ons stry of baklei nooit. Selfs Pappa en
Mamma is mal oor Rit, om nie eers te praat oor hoe Pitjie oor hom voel.
Soms sal Jeff en ek alleen ‘Skate Park’ toe gaan. Omdat Rit nie van skaats
hou nie, dan sal hy by die huis bly en met Pitjie bord speletjies speel of vir
haar stories lees.
Rit het vir Pitjie al baie gehelp met sigwoorde en dit het haar spraak al soveel
laat verbeter.
Die meeste mense by die skool het darem al vir Rit aanvaar.
Ek verkies nog eerder die naam Rit, as die naam Plegolas. Ek dink Rit is
nogal `n ‘RAD’ naam!
Hy het die naam Rit geskies aangesien dit die eerste naam was wat in sy
gedagtes opgekom het, aangesien hy op `n Rit is. Wel, die naam ‘Reis’ was
nie juis ‘cool’ nie en daarom het die naam Rit hom ook glo beter gepas.
Dit gaan vir my baie swaar wees as Rit terugkeer huis toe. Hy is beslis al deel
van ons familie.

Gelukkig ken ek tog sy regte naam.Wanneer ek dan na hom verlang dan
‘toor’ ek hom sommer so in `n oogwink hiernatoe.
Dit is wel so dat die magiese krag hom net miskien kan bang maak aangesien
dit nie juis gemonitor kan word nie.
Ai! Dis tog so maklik! “POOF!” en ek het my eie ‘genie’hier. Die idee is
fantasties, maar ek sal te jammer voel om hom te ‘ontbied’!! ! Hy moet maar
eerder kom as en wanneer hy wil.
Oktober is om die draai, en dit beteken dat kersfees naby is. Dit gaan dan
beteken dat die tyd vir die verdrietige vaarwel ook baie gouer nader kom.
“Nash. Kan Nash lees Pitjie storie? Storie tyd? Assssseeeeeblief!!”
“Seker Pitjie, watter boek sal jy graag wil hoor?”
“Pers eiers en am. Nash weet, die ungelse ene.”
“Jy bedoel ‘Green eggs and Ham’?”
“Ene daai ja. Hierso.”
Nadat ek die storie vir Pitjie klaar gelees het wou sy afgaan onder toe om
‘Peppa Pig’ op die televisie te gaan kyk.
Ek kan seker maar `n geheim met julle deel…
Ek is soooo gelukkig om `n kleiner sussie te hê, want nou het ek ‘n
verskoning om saam met haar lekker te sit en saam klein kinderstories te kyk.
Die kinders by die skool sal vir my lag, maar weet jy wat, ek gee nie om nie.
Ek hou daarvan om in my hart nog ‘KIND’ te wees.
O vrot! Ek het skoon vergeet dat die skool se sang kompetisie môre is.
Jeff het vir my en Rit uitgedaag om deel te neem. Tot sy verbasing het ons
albei ingeskryf.
Meneer Grompot gaan ook `n beoordeelaar wees, so ons kan nou nie meer
kop uit trek of gek skeer nie.
Ek het boontoe gehardloop om vir Rit te gaan herriner, kort na ek vir Pitjie
die televisie aangesit het.
Ons het die hele middag ons liedjie beoefen omdat ons `n duet gaan sing. Ons
gaan sommer Jeff weg blaas! Ek wed jou hy het nooit gedink ons sal dit

regtig doen nie. Ek kannie wag om sy gesig te sien nie.
Rit en ek het besluit om ‘Scatman
deel van die grap.

John, I am a Scatman’ te sing as

Na `n rukkie het ons ons eie gehoor gehad. Beide Mamma en Pitjie het by
ons kom sit en luister. Hulle het gedink ons doen dit net te puik!
Mamma sê toe dat sy en Pitjie sou kom kyk terwyl ons deelneem.
Ek was nogal baie opgewonde omdat Mamma en Pitjie môre gaan kom kyk.
Dis nou al `n geruime tyd dat Mamma nooit meer betrokke is by my skool
aktiwiteite of sport nie.

Dis Kompetisie Tyd!
Vanoggend het ek ‘butterflies’in my maag. Jy weet, as jy so senuweeagtig
voel, is dit asof jy `n wasmasjien in jou maag het.
Iets wat eers veronderstel was om net `n uitdaging te wees het nou redelik
ernstig geword, veral omdat Mamma en Pitjie gaan kom kyk. Ek wil Mamma
sommer baie trots maak, daarom gaan ek my heel beste lewer.
Dit is ‘n bonus dat almal vandag gaan kom kyk en ‘cheer’. Daar is ook oor ’n
100 inskrywings, en al die onderwysers is ook teenwoordig.
Daar is dus geen skoolwerk vir die hele dag. YAY!!
In die eerste deel van die kompetisie moet ons almal as `n skool teen mekaar
optree. Dan word daar `n wenner gekies in elke musiek kategorie, soos
byvoorbeeld ‘Ruk en Rol’, ‘Boeremusiek’, ens. Daarna sal die wenners teen
al die ander skole by die interstaatlike kompetisie wedywer. Die eiendelike
wenners in elke kategorie sal dan R5000 vir die opgradeering van hul skool
se musiek toerusting wen.
Ons skool het wel gesê as daar wenners in ons skool is dat ons skool se
wenners elk R200 sou kry vir al hulle moeite.
‘Asof ons OOIT sovêr sou kom!! …’ dink ek ewe sarkasties.
Ons staan in die ry om ons nommers te kry. Ek sien meteens hoe Arina vir
Rit snedig aangluur.
‘Gelukkig gee Rit nie om vir sulke onnoselheid’ het ek gedink.
My senuwees is so bietjie gedaan en ek moet gou na die ‘toilet’toe draf’
‘Jy weet wat ek daarmee bedoel… Ek moes gaan!

Dit gebeur ook altyd dat ek ‘toilet’ toe moet gaan voor elke eksamen. Dis nou
maar nie `n lekker gevoel nie, die wasmasjien gevoel.
Toe ek terug in die saal kom was Rit nêrens te sien nie.
Ek het gedink dat hy seker maar buite toe is om vars lug te gaan skep.
Ek het maar my boude gaan neer plak langs Jeff in die eerste ry, want so sou
ek nader wees om net op te spring as ons aan die beurt kom.
Hier is die liedjie se woorde vir die van julle wat dit nie ken nie.
Dis wel in Engels maar ek is seker julle sal dit kan geniet!
‘I'm the scatman
Ski bi di bi di do bap do
Do bam do
Bada bwi ba ba bada bo
Baba ba da bo
Bwi ba ba ba do [x2]
Everybody stutters one way or the other
So check out my message to you
As a matter of fact don’t let nothing hold you back
If the scatman can do it so can you
Everybody says that the scatman stutters
But doesn't ever stutter when he sings
But what you don't know
I'm gonna tell you right now
That the stutter and the scat is the same thing
Yo, I'm the scatman
Where's the scatman? I'm the scatman.
Bada bwi ba ba bada bo
Baba ba da bo
Bwi ba ba ba do [x2]
Ski bi di bi di do bap do
Do bam do [x3]
Why should we be pleasing any politician heathens who would?

Try to change the seasons if they could
The state of the condition Insults my institution
And it only makes me crazy and my heart like wood
Everybody stutters one way or the other so check out my message to you
As a matter of fact don’t let nothing hold you back
If the scatman can do it, brother
So can you, I'm the scatman.
Bada bwi ba ba bada bo
Baba ba da bo
Bwi ba ba ba do [x2]
Ski bi di bi di do bap do
Do bam do [x3]
Everybody stutters one day or the other
So check out my message to you
As a matter of fact
Don't let nothing hold you back
If the scatman can do it so can you!
Sing along with me
It's a scoobie oobie doobie scoobie doobie melody
Yeah!
I'm the scatman.’

“Hey man Jeff, ek het `n puik idee.”
“Mmmm, ek wonder wat dit kan wees? Jy het alweer daai gekke
springerige linker oog van jou…!”
“Ugh! Wat ookal! Ek het net gewonder of jy nie dalk toertjies vir ons
meesterstuk wil doen nie. Jy weet ‘skateboarding’ toertjies! Jy weet jy is by
vêrre beter as wat ek ooit kan wees. Dit kan `n lekker onverwagte ‘twist’
wees!! Scatman het `n goeie ‘beat’, miskien so ook ‘skate’ dans!” glimlag ek.
“Dit klink nogal ‘funky’, en gee `n dooie liedjie weer lewe. ‘Skatin’,
mmm! Ek hou daarvan! Ek sal my bord kry! Dit is in my sluitkas.

“Dis kwaai, maak net gou asseblief. As jy Rit sien, sê vir hom hy moet
die tyd dophou.”
Toe ek opkyk na die verhoog sien ek vir Arina. Gunne genugtig haar hare is
‘n helder pienk kleur!

Ek kon sweer ek sien Rit, wat homself “ver-elf’ het, besig om weg te kruip in
haar hare.
Ek hoop van harte, ek sien verkeerd!
Die oomblik toe Arina die mikrofoon aanskakel toe skakel Rit die mikrofoon
blitsig af. Vir almal in die gehoor was dit vreemd en snaaks, maar nie vir my
nie. Ek weet beslis wie dit gedoen het!
Toe sy uiteindelik ‘Poker Face’ deur lady Gaga begin sing het dit goed
gegaan, maar toe sy by die musiek gedeelte kom, toe begin haar stem te
‘chipmunk.’
Arina het in trane uitgebars en by die deur uitgehardloop.
So ‘n rukkie na Arina die saal verlaat het, kom Rit by die deur ingeloop.
Daar was nog omtrent `n uur voor dit ons beurt was.
Ek kon sien Rit voel baie sleg oor die hele affêre.
“Hoekom gaan kyk jy nie of ‘suurgattie’ oraait is nie?”
“Ja, ek moet seker, nê? Al verdien sy dit omdat sy altyd regtig so
gemeen is met ander. Ag ek maar gaan kyk.”
“Het jy iets uit te waai gehad met haar pienk hare?” Ek self het sleg
gevoel want dit was darem bitter snaaks, ek self kon nie my glimlag weg
steek nie.
“Ek het net ‘n bietjie kleursel in haar jel gesit en nou voel ek soos `n
hond daaroor! Ek het miskien ‘n bietjie te vêr gegaan!”
Dit was nog `n duister kant van Rit wat ek glad nie ken nie. Eers het hy sy
naam geheim gehou en nou het die regte klein duiweltjie wat hy is na vore
gekom!
MMM!!! Ek wonder maar net…!!!
Rit het Arina gaan spreek! Na 45 minute was hy en Jeff terug.
Rit het aan Arina erken dat hy aan haar jel verander het en gesê dat hy
jammer was.
Sy het gesê sy sal okay wees!

Ons is aan die Beurt!
“Volgende aan die beurt is ons uitruil student Rit, en sy maat Nash.”
“Dankie meneer Prikkel Boude,” antwoord Rit en ek gelyk!
Ek begin toe sing!
“Ski

bi di bi di do bap do, Do bam do, Bada bwi ba ba bada bo, Baba
ba da bo, Bwi ba ba ba do [x2]”
Die musiek word harder en al harder gespeel totdat die hele saal ‘boomend’
was.
Meteens kom Jeff voor ons verby geskaats op sy bord, ‘skip’ van een been na
die ander, en met arms wyd verspreid maak hy of hy `n nar is. Dis toe hy
byna afval om die hele gehoor te vermaak. Die gehoor het geskater van die
lag en jy kon almal hoor gesels bokant die klipharde musiek oor hoeveel
hulle dit geniet.
Toe Rit sy beurt kry met die gesing begin ek dans, met die kierie in my hand
op die maat van die musiek. Terselfdertyd stamp ek my skoene ‘klop-klop’
teen die vloer.
Toe ons weer terug is om die koor gedeelte te sing, het Rit twee kinders
vanuit die gehoor opgeroep. Hulle moes hom kom na-aap en die
‘moonwalk’oor die vloer dans.
Jeff het intussen om en om ons ge’skate’, eers met sy hand op die bord terwyl
die bord op die grond is met sy bene oop gesprei in die lug in. Al dansend is
hy terug met sy voete op die bord, doen ‘n skop ‘flip’ sodat hy so in die ry die
bord om en om ‘laat wiel’.
Toe dit weer Rit se beurt is om die lerieke uit te voer, het ek die kinders die
verhoog gebruik om op die maat van die musiek, die ‘macarena’ te begin
dans.
Die hele saal het kliphard geskaterlag!
Jeff het so driekwart in die liedjie in na die agter kant van die saal toe
ge‘skate’ om spoed op te bou vir sy klimaks.
Jeff doen toe `n groot ‘skop flip’ van die verhoog af en beland veilig tussen
die gehoor in.

Die hele saal was opgewek!!
Met die dat hy op die grond tussen die gehoor te lande kom begin hy ‘Ollies’
sommer so tussen die gehoor deur doen. Al in die saal om en om, tot waar hy
heel voor kom. Daar doen hy `n 360º ‘Ollie’, en terwyl die laaste woorde
gesing word, skop hy sy bord met ‘n ‘flip skop’ in sy arms in. Daar klou hy
die bord teen sy bors vas en met sy kop vooroor gebuig sluit hy sy
indrukwekkende en waaghalsige vertoning af.

TERLOOPS! Diegene van julle wat nie weet wat 'n Ollie is, sal
ek vir julle so verduidelik. Dis 'n redelik basiese ‘skateboarding’ truuk, maar
ook 'n uiters fundamentele truuk!
Jy moet eers jou knieë buig, hurk en dan in die lug spring, met jou voorste
voet eerste, en daarna met jou agterste voet. Dan spring jy in die lug in op
met jou bord, en skop terselfdertyd af met jou agterste voet terwyl jou bord
boontoe wys. Jy trek dan jou knieë op na jou bors. Sodra jy in die lug kom
laat gly jy jou voorste voet vorentoe sodrat jy begin spring. Terwyl jy nog
deur die lug seil skuif jy jou voorste voet vorentoe en laat die bord dan weer
afwaarts wys. Dit is uiters belangrik om te probeer om beide voete
terselfdertyd op die grond te laat land. Jou bene moet dan verkieslik so wyd
soos jou skouers gesprei wees.

Ons het van die verhoog afgestap en die twee lede van die verhoor bedank vir
hulle insette in ons vertoning. Ek en Rit het langs Jeff ook ons buigingtjie
gemaak.
Die hele saal het gedreun van die applous en almal het sommer opgestaan en

ons toegejuig.
Toe die saal begin stiller raak, kom Pitjie se stemmetjie kliphard deur.
“Nash is my broetie!! Nash is my broetie!!” sê Pitjie heel trots.
Ek het na Mamma en Pitjie toe geloop.
“Nash dit was fantasties my kind! Nash ek is so trots op jou, Ma se
seun. Julle twee ook, Rit en Jeff, julle was almal uitstekend.”
“Dankie Mamma, ek waardeur dit baie dat Mamma en Pitjie hier kon
wees vandag!”
“Waar anders sou ek wees my kind?”
Ek glimlag toe net vir Ma.
Na Ma en Pitjie huistoe is, het ons by die skool gebly, om die eind resultate te
sien. Daar was 'n hele klomp goeie vertonings, en baie van die deelnemers
beskik oor ongelooflike talente!
Ek dink dat ons 'n kans het om verkies te word om deel te neem aan die
interstaatlike wedstryd. Jeff, Rit en ek het gevoel ons kon amper ontplof van
geluk!
“Ons was soos die drie ‘musketiere’ of die 3 Idiote! Mmm!!” grinnik
ek.
Dit was soveel pret om net deel te neem, en alhoewel ons beslis wil wen, sal
dit maar ook aanvaarbaar wees as ons verloor.
Aan die einde van die dag loop meneer Grompot na die verhoog toe.
“Die wenner van die ‘Jazz, Pop’groep gaan na…”
“Rit, Nash en Jeff!!”
Ons was oor die maan van ekstase! Daardie middag kon ons almal nie
uitgepraat raak oor die wedstryd nie. Daardie aand aan tafel het beide Ma en
Pa gesê hulle was so baie trots op ons. Ma het wel gesê dat sy geweet het dat
ons sal wen, ONS was net TE goed.
Ek kan dit nou nog nie glo nie! Ons gaan die geleentheid kry om deel te neem
in die ‘Grand Finale Interstaatse kompetisie’.
Dit was die laaste ding in my gedagtes toe ek aan die slaap geraak het.

Ek het 'n groot sug uitgelaat, vir Rit geglimlag, en toe was ek vas aan die
slaap.

Die Finale.
Twee weke het verby gevlieg en dis tyd vir die Finale Kompetisie. Mamma
het die dag afgevat om ons na die Finale te neem, EN natuurlik mejuffrou
Pitjie ook.
Ons moes al die pad Mount Vallei toe ry, en dis so 3 ure reis tyd.
Mamma het gesê dat daar nie `n manier is hoe sy so `n belangrike dag sal
misloop nie. Met ons aankoms daar het Mamma my `n kyk gegee wat
duidelik uitgespel het dat

“ALLES SAL ORAAIT WEES!”
Dit was vir my so bemoedigend.van alles sal oraait wees.
Noudat ek ouer geword het probeer Mamma nie meer om my styl op te mors
nie. Mamma draai nie meer so al om my soos `n klein seuntjie nie. Maar sy
maak nogtans altyd seker dat ek weet dat sy alyd vir my daar is!
Ons stap die saal binne. Ons kan ons oë nie glo nie. Die massiewe saal is nou
vir jou `n asemrowende gesig. Die saal se naam is “Mount Olimpiese
Teater”. Beroemde mense het al in hierdie teater gesing! Dit is 'n baie
bekende teater.
Daar is 1500 deelnemers wat van oral afkomstig is.
Pitjie en Mamma het gaan sit terwyl ons na vore geloop het om ons
inskrywings nommers te gaan haal.
Ons span was Nommer 287!
Snaaks! Die keer was ek minder senuweeagtig. Ek skat dat dit weens die feit
is dat ek my beste maats aan my sy het, en ons die opvoering al deeglik
beoefen het.
Hoe moeilik kan dit dan tog wees?
Ons het toe weer ons plekke ingeneem langs Mamma en Pitjie terwyl ons vir
ons beurt wag.
Die kommentator het ons beveel om na die verhoog toe te gaan sodra hulle

by Nommer 240 is.
Die ure het verbygegaan en daar het baie merkwaardige en talentvolle
deelnemers vertonings gelewer.
Ek MOET ook byvoeg dat daar baie MOOI en OULIKE meisies van ander
skole teenwoordig is.
Hier en daar was daar ook maar 'n paar saai en vervelige vertonings. Ek moet
erken dat ek gewonder het hoe sommige van hierdie deelnemers dit na die
Finale gemaak het. Ek dink sommige beoordelaars moes sekerlik redelik doof
gewees het.
Nommer 239 maak toe op die verhoog klaar. Rit, Jeff en ek loop toe onder na
die verhoog toe.
“Sterkte seun, gaan kook hulle!”
“Dankie Mamma, ek sal probeer.”
Uiteindelik, was dit ons beurt om vir hulle te wys wat in ons steek.

Ons het presies dieselfde opgetree soos wat ons by die skool opgetree het.
Ons lied het geëindig en ek merk toe op dat Mnr Grompot in die skare vir my
knik. Hy lyk tog so trots!
Dit was nogal snaaks om te weet jou skoolhoof het jou kom ondersteun.
Dit is gewoontlik juis andersom. So bietjie detensie was gewoonlik die geval.

Oraait! Ek grap maar net! Ek was maar selde in detensie alhoewel Jeff redelik
gereeld daar was.
As jy my vra, ek dink dat mense Jeff nie altyd mooi verstaan nie, dis al.
Aan die einde van die kompetisie was die saal tjoepstil. Jy kon nie eers die
gefluister van enige mens hoor nie. Almal sit op hete en kole om te hoor wie
wen.
Ons het weer langs Mamma en Pitjie gaan inskuif.
“Hoekom dit vat so lank Nash? Ekke dors.” vra Pitjie klip hard.
Almal het uit gebars van die lag. Ek was lus en kruip onder my stoel in. Ek
was seker so rooi soos `n tamatie.
Toe die kommentator by die trappe op loop na die enorme groot verhoog sit
almal angstig en wag…

“Ons het na elke deelnemer geluister. Almal is so
talentvol en uniek. Dit was 'n baie moeilike besluit. , om
nie eers te praat van wie om te kies uit so baie kategorieë.
Maar net een skool kan wen! Daarom, en sonder verdere
uitstel… Die wenner van die 2013 Interstatesangkompetisie wat R5000 gewen het vir hulle skool se
musiek klas is…”
Almal is rasend om te hoor.

“Mercy Laerskool, deelnemers nommer 287, naamlik
Nash, Trip en Jeff. Nie net het hulle 'n merkwaardige
vertoning gelewer nie, maar hulle het die lied perfek
uitgevoer!”
''Sjoe! Ons het gewen!' skreeu Jeff.
“'Woohoo,'!” het Rit uitgeroep.
“Jip!” was al wat ek kon uitkry. Ek was totaal en al spraakloos.
Ons het verhoog toe gestap. Daar is ons hande geskud en ons geluk gewens.

Daarna is `n tjek van R5000 aan ons oorhandig. Die hele saal het ons
toegejuig.
Voor ek kon ‘mes’ sê, staan meneer Grompot langs my, om ons geluk te
wens.
Buite by die mooi waterval neem hulle toe`n foto van ons, saam met Meneer
Grompot, vir die koerante.
Mamma was in ekstase! “Ek is so bitter trots op jou, Nash.”
“Dankie Mamma! Maar ek wens tog dat Pappa ook hier kon gewees het
vandag.”
“Ek ook my kind, ek ook!”
Maandagoggend by die skool is aan Rit, Jeff en ek elkeen R200 by die saal
byeenkoms oorhandig.
Die hele skool het weer vir ons hande geklap!
“Seuns julle het ons skool se naam omhoog gehou!” sê meneer
Grompot, terwyl ons terug loop na ons sitplekke toe.
“Ons sal `n nuwe elektroniese witbord, 4 sleutelborde, 2 kitare en 4
stelle drome in die musiek klas kan aanskaf, en dit net vir `n begin.”
Na ons saal byeenkoms het ons teruggeloop na ons klasse toe. Gedurende
pouse het ons gesit en gesels oor ons wen geld en hoeveel ons dit geniet het.
Ons het besluit dat ons die geld saam gaan gooi en ons eie musiek
instrumente gaan aankoop om ons eie musiek groep te kan begin. As sy ma
dit sal toe laat sal ons die musiek by Jeff se huis beoefen. Andersins sal ons
die musiek buite ons tuiste beoefen as my Mamma dit daar sal toelaat.
Maar dis voorlopig die idee.
Ons groep se naam sal wees ‘Die Razzers’!

Kersfees Kruip al hoe Nader.
Tussen skool- en uithangtye met ons nuwe musiek groep, het ons nie
agtergekom hoe vinnig kersfees besig was om nader te kruip nie.
Dis nou maar net tien dae voor kersfees. Vandat ek dit agtergekom het, voel
ek maar ongemaklik met die feit dat Rit binnekort moet weggaan.
Dit was by vêrre die beste jaar wat ek nog beleef het.
Rit, Jeff en ek het gesorg dat ons elke oomblik saam deurbring.
Die tyd het verby gesnel en dit is ou kersaand. Jeff moes tyd met sy familie
gaan benut.
So dit was net Rit, Pitjie en ek! Kerstyd was die besigste tyd van die jaar,
veral vir Mamma. Sy het altyd soveel kliënte gehad wat grimering koop vir
ander mense as kersgeskenke. Pappa werk weer nagskof. Pappa werk al vir
die laaste twee jaar op ou kersaand.

Dit sneeu te lekker buite, en ek het vir ons ‘hot chocolate’ gemaak met
malvalekkers, en natuurlik `n knippie sout vir Rit ingesit.
Ek het Mamma gesmeek om tot 11:00 die aand wakker te bly en tot my
verbasing het Mamma ingestem.
Ek was diep in gedagte oor my kerswens en baie ingenome dat ek `n
fantastiese maat gekry het. Ek het `n regte ‘Elfie’ ontmoet, dis net te gek.
Rit, Pitjie en ek het skoon vergeet om die tyd dop te hou terwyl ons so lekker
sit en ‘hot chocolate’drink en spring mielies eet. Dit is dan so snoesig voor
die heerlike warme knetterende vuurtjie.
Ek het ook `n storie met die titel ‘A Barbie Christmas Carol’ vir Pitjie gelees!
Omstreek 11:15 was daar `n klipharde geklop aan die deur.

DOEF, DOEF, DOEF!!
Ek maak die deur stadig oop, dit krrraak van die koue.
Voor my staan Kersvader.
Soos in die regte egte Kersvader!
Ek was stom geslaan.
Hy was enorm groot, soos `n reus.
Ek kon nie help om by myself te dink daar nie `n manier is nie, wat kersvader
by die skoorsteen af sal kan klim nie.
Nee dink ek: Die ‘elfies’ en die ’spugs’ sal dit alles self moet doen.
“G-g-g-goeie naand!” was al wat ek kon uiter.
“Hallo Kersvader.” kom Rit se rustige stem. Hy het nie juis
dit laat klink of hyin die moeilik is nie… Hy het gemaklik agteroor gesit op
die bank.
“Vader kersie!!” kom Pitjie se gillende stemmetjie.
Mamma het by die trappe afgehardloop omdat Pitjie so ‘n keel opsit!
Toe Mamma Kersvader sien, word sy sommer asvaal. Sy moes dadelik sit of
sy sou flou word. Dit was kompleet of Mamma `n spook gesien het.
“Goeienaand Kersvader,” mompel Mamma.

“Ho-Ho-Ho, Naand my kind.”
“Ek het laas in jou gegelo toe ek nog `n tiener was
Kersvader! My goeiste, was ek verkeerd?!” blaker Mamma uit.
“Ek weet Karoelien!” lag Kersvader kliphard, so diep en O
so hard! Dit voel amper of die hele huis skud.
Kersvader hou sommer van pure lekkerkry sy maag vas.
Kersvader draai om en kyk na Rit, “Wel Plegolas?”
“Wel soos U gedink het, U is weer reg soos altyd. Die
familie het `n ‘Elf’ benodig.”
“Ons het `n ‘Elf’ benodig?”
“Ja, Karoelien. Nash, onthou jy jou wens van verlede
kersfees? Dit was geen gewone kerswens nie! Dis nie juis iets wat ons ‘elfies’
net kan bou nie, nee dis hartsake.”
“Bedoel jy nou dat jy glad nie per ongeluk agtergebly het
nie, Rit?”
“Wel ek moes so soort van ‘n spul stories opdis, aangesien
jy my uitgevang het omdat ek my toon gestamp het. Ek mag nie raak gesien
word nie! Ek moes julle net dophou! Ek moes maar stories bedink toe jy my
gesien het om geloofwaardig te klink.
“Sien Nash, Plegolas moes julle dop hou om te weet hoe
nodig en belangrik die kerswens nou regtig was.” kom Kersvader se diepe
stem.
“Ek sien!”
“Ek het geweet jy is geen gewone mens nie Rit!!” sê
Mamma.
“Maar waarom ons Kersvader? Nie Henrie of ek het
geensins meer in jou geglo nie.”
“Dit is waar ja! Sodra jy `n volwassene word en ophou glo,
glo jou kinders nog wel in ons en kan hulle nog namens jou wens. Aangesien
Nash `n wonderbaarlike wens aangevra het, moes ons ondersoek instel.”
“Sien, as ‘n volwassene kry jy meer wat jy nodig het en

minder wat jy wil hê.”
“Ek sien!” Mamma lyk nog steeds stom geslaan.
“So Nash, vertel vir Mamma wat jou wens was…”
“My wens was dat ons weer soos `n gesin kan wees, soos alles voorheen
was.”
“Maar Nash ons is bitter lief vir julle en ons is almal dan saam!”
“Ja Mamma, om ontbyt saam te eet in die oggend is nie
saam wees nie. Dis nie soos dit was nie. Mamma en ek het saam gebak en
Mamma en Pitjie het saam gespeel! Mamma lees nie eers meer vir Pitjie
stories nie en Pappa speel nooit meer water geweertjie met my nie.Ons gaan
nooit meer na die ou kar skou toe nie.”
“Pitjie is maar nog klein Mamma en sy het Mamma nodig!”
“O, Nash, ek is so jammer. Jy is reg, maar jy weet ons moet…! Jy weet
weens die ongeluk…”
“Ja Mamma, vanaf die ongeluk het ons opgehou lewe…! Jy
is altyd op die rekenaar en Pappa werk lang ure elke nag. Pappa werk
homself dood!”
“Ek is bitter jammer my seun.” Mamma het oorgeloop en
my `n druk kom gee, en toe begin die trane val. Mamma en ek het daar
gestaan en ons oë uithuil.
“Kom kom, nie so harsteer wees nie. Kom sit hier by my.”
Kersvader het op die bank gesit en ons kersverhale vertel.

Soos dit al hoe later word, het Pitjie aan die slaap geraak op Kersvader se
skoot.
Ek het maar besluit om op te gaan en te gaan slaap.
Kersvader, Mamma en Rit het onder gebly en aanhou met gesels.

`n Kerswens!
Toe Pappa by die huis in stap het hy, Mamma, Rit en Kersvader almal verder
gesels,
“Jou kinders het jou nodig hier by die huis, Karoelien!”
“Wat jou aanbetref, Henrie! Ja! Jy het die ongeluk gehad en het twee
vingers verloor. Ek besef dat hierdie stompe jou skaam maak, en dit is ook
algemene kennis dat jy nie kan chirurgiese pligte doen nie. Maar wat stop jou
om net `n normale huisdokter te wees?”
“Wel jy het self gesê, wie wil ondersoek word deur `n dokter met net drie
vingers oor op sy hand?”
“Mense sal nie omgee nie, almal in die dorp weet watter puik dokter jy is en
was!”
“As jy net eers weer daar buite is, en ophou wegkruip agter masjiene, en ‘n
minimum salaris verdien, sal jy self voel dat jy weer kan asem haal.”
“Jy voel jy is in die steek gelaat. Nou sleep jy jou gesin af saam met
jou. Nash wil jou meer by die huis hê, en Karolien moet by die huis wees
vir jou, vir NASH en veral vir Pitjie!”
“Ek stem volkome saam” sê Rit.
Mamma en Pappahet vir `n hele ruk sit en diep nadink oor alles wat nou net
ges ê is .
Hulle weet albei dit is die blote waarheid! Hulle moet 'n greep op hul lewens
kry, veral terwille van Pitjie, en ook Nash!
“So, U stel voor dat ek weer `n gewone huisdokter moet wees?”

“Presies!! Dis wat ek weet sal beter uitwerk vir jou en jou gesin
Henrie.”
“Ek skenk vir julle die gawe van Kersfees. Hier is 'n teesakkie wat jy
nou moet gebruik. Gaan drink nou die tee en gaan slaap Henrie. Môre is die
begin van 'n nuwe lewe vir jou en jou gesin!”
“Dankie Kersvader, ek sal dit nou sommer dadelik doen!”
Na Pappa die tee gedrink het, het hy dadelik gaan slaap. Na hy weg is
boontoe het Mamma vir Kersvader gevra wat die tee sal doen.
Kersvader het gesê dat dit die krag en moed wat Pappa voorheen gehad het
weer sal terug bring!
Mamma was baie gelukkig daaroor en het vir Rit en Kersvader elkeen `n
drukkie gegee.
Rit het vir Kersvader gevra of hy eerder later opgetel kan word. Rit het gesê
hy sal tevrede wees om te gaan sodra Kersvader later reg was om terug te
keer.
Kersvader het glad nie gehuiwer oor Rit se versoek nie. Hy het geweet
Plegolas is nou baie geheg aan Nash se familie.
“Hier Plegolas, hier is `n spesiale geskenk wat jy vir Nash mag gee.”
“Is dit wat ek dink?”
“Ja Plegolas, die einste.”
“Dankie Kersvader.” Rit wou verder weet of hy met sy eerste opdrag
suksesvol was.
“Wel daar was so ‘n paar probleempies langs die pad, maar jy het dit
wel geslaag!”
“Totsiens Kersvader.”
“Sien later, Plegolas,”glimlag Kersvader.
Rit het aan die slaap geraak op die bank.
Vanoggend toe ek wakker word en besef wat alles gisteraand gebeur het,
begin my hart woes te klop.
Kersvader was in ons huis! Rit – RIT IS WEG!! Rit is weg sonder om te

groet!!
Toe ek die trappe af storm sien ek Rit op die bank lê, vas aan die slaap. Ek
was baie gelukkig om te sien hy is nog nie weg nie.
Ek het besluit om vir 'n verandering Kersfees ontbyt te maak. Elke jaar moet
Mamma die hele ontbyt alleen maak. Ek dink ek sal vir 'n verandering
Mamma help. Mamma het waarskynlik bitter laat gaan slaap!
Ek het plaatkoekies, hawermout, jogurt, vrugte en vars uitgedrukte
lemoensap gemaak. Moet ook net nie van die vars gebroude pot koffie wat ek
ook gemaak het, vergeet nie.
Dit was nie heeltemal so ‘fancy’ soos Mamma se ontbyt nie, maar ek is nog
te jonk om goed perfek op die stoof te braai.
“Ontbyt!!! Almal.” roep ek in die gang af.
Stadig maar seker kom almal die trappe af, besig om die slaap uit hulle oê te
vee.
“Sjoe Nash, dit lyk heerlik seun!” sê Mamma en gee my `n drukkie.
“Die koffie ruik heerlik, mag ek asseblief `n koppie koffie kry?”
“Ek ook, asseblief!!” kom Rit se stem ook by die deur in.
“Geseënde Kersfees.”
“Geseënde Kersfees Nash,” het almal herhaal.
“Nash, Ekke kan sap? Seblief.”
'”Hier is, net vir jou Pitjie.”
“Aandag almal, ek het 'n aankondiging om te maak.” sê Pappa ernstig.
“Ek weet die laaste twee jaar het baie moeilike tye gehad vir ons as ’n
gesin. As gevolg van die hulp van 'n ou vriend, is dit onder my aandag
gebring. Ek het besluit om terug te gaan en te werk as 'n gewone dokter. Op
hierdie manier sal Mamma nie hoef te werk nie en kan sy meer tyd deurbring
met julle kinders. Ek sal ook seker maak dat ek naweke af het, om tyd met
julle deur te bring as gesin.”
“Hoor! Hoor! Geseënde Kersfees!” sê ma jolig.
Ek was so gelukkig dat ek nie 'n woord kon sê nie.

My Kersfees wens het waar geword, te danke aan RIT en KERSVADER!!
Bo in die slaapkamer het ek gevra, “Hoe kan ek jou ooit terug betaal Rit?”
“Jy hoef nie Nash! Beskou dit net as 'n magiese Kersfees!'”
“Ek gaan jou mis, Rit!”
“Ek gaan julle ook mis.”
“Maar ek kan net jou naam noem en jy sal hier wees, reg?”
“Ek is jammer Nash. Dit was ook 'n klein leuentjie. Ons het nie
magiese kragte nie, alleenlik ons groottes wat ons kan verander. Verbeel jou,
ek is besig om speelgoed te maak en jy roep my? Die hele fabriek sal tot
stilstand kom! Ek het net stories vertel om dit meer interessant te maak...!
Maar ek was wel veronderstel om my naam geheim te hou.”
Ek leun toe oor en pomp hom in die ribbes. Daar, dis meer interessant, sê ek
en lag.
“Maar Kersvader het egter vir my 'n geskenk gegee wat baie spesiaal
is.” Alle grappies op `n stokkie.
“Dankie dit is puik, maar 'n horlosie? Ek het nie vir een gevra nie?”
“Dis nie net 'n horlosie nie! Hierdie horlosie sal toelaat dat jy my kan
bel, wanneer jy wil gesels. Maar ek twyfel dat ek maklik weer sal kan kom
kuier. Maar wie weet?”
“Dis 'n jammerte! Maar ten minste kan ons nou en dan gesels. Of is dit
'n grap?”
“Nee, gun grap nie! Ek het net 'n bietjie pret gehad want dit was my
heel eerste opdrag. Ek kan soms nie help om 'n bietjie van ‘n stoutgat te wees
nie.”
“Wel Rit - Plegolas. Dankie dat jy my familie weer bymekaar gebring
het.”
“Dit was 'n plesier, maar dit was nie ek nie. Dis alles Kersvader se idee
gewees. Sien hy kan onmoontlik oral wees dan stuur hy `n elfie vir
kerswonders.”
Daardie aand was daar die mees gevreesde klop by die deur.
Ek erken dit onmiddellik, dit is Kersvader! Hy het Rit kom haal...

“Ho-ho-ho, hier is julle geskenke. Ek het gedink ek sou eerder my
arme boude spaar om nie deur die skoorsteen te sukkel nie. Geseënde
Kersfees Nash, Karoelien, Henrie en Pitjie. Kom Plegolas is jy gereed.”
“Ek is seker, Kersvader.”
Hulle is hoog op die lug in, met die slieë. Die slieë was tamaai groot. So
groot soos ons hele agterplaas.

Dit was soos 'n fliek wat afspeel.

Ek kon selfs 'n spug sien sit, langs die leë rooi sak.
Net toe kom Jeff aangehardloop!
“Sjoe, ‘dude’ was dit ....? Sjoe!”
“Ja Jeff. Rit is weg vir ewig!”
“Dit is diep man, is jy okay? Jy lyk nie baie goed nie.”
“Ja, ek het geen keuse nie, maar ek het die mees skouspelagtige
Kersgeskenk ooit gekry!”
Toe vertel ek vir Jeff wat alles gebeur het.
“So jou ouers weet nou alles?'”
“Jip, Jeff hulle weet nou alles.”
“Alles? Ja, Jeff hulle weet alles!” antwoord Pappa.
“O, wag! Ek is seker my ma roep my, moet nou gaan!''
“Nie so vinnig nie jong man.” Het Pappa gesê en knipoog vir my.
Jeff het 'n bietjie asvaal gelyk.
“My Pappa grap net. Dis helemaal oraait my ouers weet ons moes dit
doen.”
“Wil jy in kom vir koffie en oorskiet kos?”
“Ja, asseblief Mev. Karoelien.”
Ons het almal vir die res van die aand gesit en praat oor die hele jaar en al die
pret wat ons gehad het, insluitend die kattekwaad wat Rit met Arina
aangevang het.
Mamma en Pappa het lekker gelag!
Ek kon nie vir 'n beter kersgeskenk ooit vra nie!
Ag, en natuurlik, sal ek nie eers vir Jeff van my horlosie vertel nie.
Nee, dit is my geheim.
Pa het die volgende dag sy praktyk begin.
Ma het bedank en het sommer die volgende oggend sjokolade koekies gebak
met Pitjie se ‘hulp’.
Beide Jeff en ek het nou skool vakansie, so ons is in die skuur besig om

musiek te maak.
Alhoewel ek al die onlangse gebeurtenisseterdeë sal mis is ek sielsgelukkig
dat ek my familie terug het!
Dit alles te danke aan Kersvader en DIE

VERGETE ELF, RIT!!

