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Iemand het ’n lappop  
op die ashoop weggegooi.  
Sy is gedaan en stukkend,  
verbleek en nie meer mooi nie! 

 

Drienie sit kruisbeen op haar bed. Op haar 

skoot is Girlie, haar lappop. Sy woel met 

Girlie se wolhare, trek reg en vleg dit 

terwyl sy met ’n hartseer, bewerige stem 

haar geliefkoosde liedjie sing wat Mamma 

vir haar geleer het.  

 

 



Op die ashoop hoor sy stemme praat  
en die verwelkom haar.  
Maar o, ellende toe sy kyk,  
wat sien die lappop daar? 
Net ’n vrot pampoen en ’n stukkende skoen ... 
 

Haar stem raak weg. Sy sit vir Girlie langs haar op die bed neer, vee die 

trane van haar wange af. Met haar een vinger vat sy haar ligbruin vlegsel 

beet en draai dit om en om. Tussen die twee hartseer groen oë lê ’n diep 

plooi. Sy wens sy kan na ’n ander skool toe gaan. Sy wens sy kan haar sproete 

afborsel, sy wens Pappa het nie ander werk gekry nie, dan was sy nog in 

haar ou skool saam met haar maats ... ag, daar is so baie dinge wat sy 

wegwens. Soos die maats by die nuwe skool. Hulle spot haar omdat sy te 



skaam is om in die klas op te staan, hulle spot haar omdat sy sproete het, 

omdat haar mamma haar nie, soos ander mammas by die skool kom haal 

nie, maar Catherine, die huishulp. Hulle is sommer net lelik met haar.  

 

Sy wil bitter graag maats maak, maar nou voel sy sommer lus om nooit weer 

te glimlag of te praat nie, haar hart is heeltemal te seer.  

Gelukkig het sy darem vir Girlie. 

“Nè, Girlie?” Sy tel weer vir Girlie op haar skoot, trek die pop se rokkie 

reg en druk die laplyfie teen haar vas. “Ons het darem nog vir mekaar ... en 

partykeer vir Pappa as hy nie by die werk is nie.  

 


