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Untitled Document

Kosie Viljoen het aan die verkeerde kant van die spoor op ‘n sekere plattelandse dorpie van destyds ge

Of dit waar is dat Kosie ‘op sy kop geval het’ toe hy ‘n baba was, het niemand regtig geweet nie. M

Die lewe aan die onderkant van die spoor was ‘n eenvoudige, dog tevrede een. Die huisies was m

Op bykans al die erwe sien jy ook ‘n wisselende hoeveelheid wiellose motorwrakke op bakstene st

Die werfbobbejaan wat by die Viljoens gebly het, was ten tye van die ‘voorval’ ‘n uitgevrete manne

Jy kon tydig en ontydig vir Jack en Kosie saam onder die ou peperboom sien sit. Jack aan sy kettin

Toe hulle nog altwee baie klein was en bang vir die ou wrede wêreld om hulle, sou die maatjies me

Wanneer die buurt se kinders by Kosie se boeties en sussies kom kuier, het Kosie nooit meegedoe

Die kinders sou byvoorbeeld so ‘n entjie van die bobbejaan af staan en hom dan met stokke of klip

Kosie het altyd probeer om hierdie tergspeletjies te keer. Op ‘n dag, met so ‘n keerpoging, het ‘n gr

Die aanvalsblaf van ‘n uitgegroeide brandwagbobbejaan is ‘n geluid wat selfs by ‘n luiperd vrees in
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Met aandete aan die Viljoens se ou greinhouttafel in die kombuis, sê Groot Koos dat die bullebak s

Daardie volgende oggend is Kosie skoonveld en toe ma Tryna op die werf loop soek, sien sy Jack

Hulle het vir Kosie en Jack drie dae later gekry. Iemand in die soekgeselskap het gedink hy gewaa

“Julle los vir Jack vandag uit. Los ons net uit,” sê die stomme Kosie wat glo as baba op sy kop geval he
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