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KRY ‘N VLIEËKOEKIE (verwerking van ‘n storie deur Helen Brain)  

Hoeveel mense vat dit om vir ‘n grap te lag?  My suster Katrien dink net 

een.  Die grapmaker. 

Sy dink sy’s die wêreld se grootste grapmaker.  Sy gee nie om as ander 

mense nie vir haar grappe lag nie.  SY lag daarvoor en hoe meer hulle gril 

en bang raak, hoe snaakser dink sy is dit. 

“Jy’t ‘n siek sin vir humor, Katrien.  Jy moet jou kop laat lees,” sê ek vir 

haar. 

“Nee, dis jy wat sulke drelle vir pelle het, sot!” smaal sy terug.  

“Jessica is nie ‘n drel nie.  Sy het die beste maniere in ons klas.  Sy is 

“fyn” grootgemaak… vra maar vir ma.” 

“Sy g’n fyn nie.  Sy’s drellerig.  Sy word flou van bloed, gril as sy snot 

sien.  Sy kan nie eers “toilet” sê nie… sy praat van die “fasiliteit”.  Ga… ‘n 

drel van die opperste drelle!” 

“Maak nie saak nie.  Sy’s my vriendin en sy kom kuier EN JY gaan haar 

uitlos. Okei?” Ek probeer my bes om braaf te wees maar ek bewe in my 

skoene.   

“Oooooo…” sê Katrien, “’n maatjie wat kom kuier.  Klink tog al te lekker.” 

Sy wikkel haar wenkbroue. 

“Los ons uit… asseblief.  Niemand kom meer hiernatoe nie... oor jou.”  

Toe Jessica opdaag is Katrien in haar kamer en dit lyk rêrig of sy ons 

gaan “uitlos”.  Na ‘n rukkie moes ek myself verskoon om “die fasiliteit” te 

gebruik.   

Ek’t myself net mooi tuisgemaak op die troon toe ek hoor hoe Katrien vir 

Jessica sê:  “Kry ‘n vlieëkoekie, hulle is baie voedsaam.  My pa is mos ‘n 

pesbeheerbeampte.  Hy bring altyd sakke vol vlieë huis toe.”   

Ek hoor hoe sy ‘n koekie byt en met haar vol mond praat:   “Ons gebruik 

hulle in alles.  Gepak met proteïen, sink en magnesium.” 

Ek moet uit die toilet.  Ek moet vir Jessica help.  Ek storm die kombuis 

binne.  Jessica is vooroor gebuig.  Sy wil opgooi… maar dan ruk sy 

haarself regop en hardloop by die deur uit.   

Ek skree nog:  “Jessica, dis net ‘n grap.  My suster is mal.” 
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Maar sy hou nie op met hardloop nie.  Ek val in ‘n stoel neer en bekyk die 

korentekoekies wat Katrien so graag bak.  Stadig hap ek een…  

“Hmf… vlieëkoekies.” 

 

 

  

 

 


