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Untitled Document

Ou Poon stap dié maand al elf jaar saam met die Bronnie. Om dit te vier, het ons elf grepies langs Poo

Agterstewes
Dis juis toe ek anderdag so lekker op my blaker onder die boom sit en peins dat dit by my opkom:

Langs die pad het ons ’n legio versagtende name vir die sitvlak uitgedink. Tog peul die kort oorspro

Ons gebruik dit byvoorbeeld rojaal as ons skinder: “Hy het met syne in die botter geval, maar moe

Sêgoed
Nee, hy lewe nog dat dit vrek, dankie. Só sou oorle oom Frik altoos sê, sou jy hom vra hoe dit me

Rakbiekommentaar
Kom ons vat, net ter illustrasie, ’n fiktiewe stukkie Afrikaanse radiokommentaar en sit dit in Engel

“JP Pietersen takes the hanging kick beautiful out of the air out (onthou dis fiktief), and lays thongs dow
Hulle het rakbie dalk uitgedink, maar hulle kan hom nie so mooi praat nie.

Vaderkoppie
Maar eintlik was dit die Vadersdaggedoente wat my dié onthoupad se loop laat vat het. Koffietyd

Vaderkoppies vir koffie was sommer baie groter as die res. Dit was ’n trofee wat erkenning gegee

Makoenners
Toe dink hy nou só, sê Gert Mossie. As hy nou ’n vryloop-hoender met ’n makou kan kruis, gaan
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Dink net, sê Gert Mossie, as hy nou daardie makoenner met ’n kalkoen kan kruis, hoe laat daai ma

Die liefde
Hy sal ‘n vrou seker nooit heeltemal verstaan nie, sê Gert Mossie. Een ding wat hy wel met die ja

Eintlik, as hy moet eerlik wees, sê Gert, verstaan hy ook nie die liefde so mooi nie. Hy dink toe hy

Sportkyk
“Sportkyk verg verstand en dit verg intense studie en dit verg veral deursettingsvermoë. Niemand het

“Maar as jy eers die kuns van sinvolle sportkyk, baasgeraak het, is dit al die moeitevolle werk werd. Jy

“Jy weet as dit ’n haaitêkkel of ’n forwirdpaas was en jy weet wie die aap was wat die bôl nie gepaas he

Muskiete
Nou lees hy iewers, sê Buks, die slim ouens het vasgestel dat dit nie die muskiete is wat raas, w
Hy sal maar sy apteker vir ‘n pilletjie moet loop vra. Een wat ‘n ou so in die klap aan die slaap ka

Sensus
Hy hoor oor die draadloos hulle sê 99 persent van die mense is nou al met die sensus-dinges ge

Want, sê Gert Mossie, as hulle presies weet dat presies 99 persent van die mense getel is, dan m

Brandewyndrinkers
Jy kry verskillende soorte brandewyndrinkers. Maar alle brandewyndrinkers drink baie en die me
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Die meeste brandewyndrinkers staan en drink – veral die vettes, sê Gert. Tussen slukke sal die ge

As die vet brandewyndrinker by die kroeg sit – gewoonlik nie omdat hy wil nie, maar omdat hy mo

Soos ‘n windpomp
“Ek het geluister toe my oorle pa my die dag daar op die ou Climax-pomp dié waardevolle lewensles l

“Jy word nou mooi groot, Pietie, en een van die dae is jy bekwaam. Ek wil hê jy moet soos hierdie ou w

“Wees soos ‘n windpomp, Pietie, en nie soos ‘n boormasjien nie,” “Staan maar liewer altyd op een gat e
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