AFRIKA VERHALE
Hoe Sebras Hul
Strepe Gekry Het

Hierdie verhaal het lank gelede in Afrika gebeur. Op 'n dag het
Bobbejaan, wat baie kwaai was, besluit om die oerwoud boom
te verlaat waar hy gewoon het. Hy wou langs die rivier bly. Hy
was so gemeen dat hy vir al die ander diere vertel het dat die
land aan hom behoort. Bobbejaan het gesê dat hy die enigste
een is wat uit die rivier mag drink.

Die diere was ontsteld. Hulle was hartseer omdat hulle water
nodig gehad het om te oorleef. Maar almal was bang vir die
Bobbejaan. Hy het 'n groot kop met dik wenkbroue en lang
tande. Hy wys sy tande elke kans wat hy kry om die ander diere
bang te maak. Hulle het nie geweet wat om te doen nie.

Sebra was jonk en dapper. Hy was vreesloos en aantreklik in sy
spierwit jas. In die ou dae het sebras almal wit jasse gehad.
Sebra sê vir die ander diere: “Ek is nie bang vir Bobbejaan nie.
Ek sal vir hom sê ons gaan uit die rivier drink.”

Die volgende dag het Sebra met Bobbejaan vergader, maar
Bobbejaan wou nie met Sebra praat nie. So daag Sebra
Bobbejaan uit om te veg. Bobbejaan lag. Dit is lankal sedert hy
'n geveg verloor het.
Hulle het ingestem dat die verloorder van die geveg die
oerwoud en die rivier sou moes verlaat. Hy sou op die dorre
heuwel moes woon. Die leë heuwel was nie 'n plek waar
iemand wou woon nie. Hulle sou die volgende oggend in die
bobbejaan se tuin langs die rivier ontmoet.

Die volgende dag kom Sebra na die Bobbejaan se erf. Bobbejaan
het 'n vreugdevuur gebou. Zebra se wit jas gloei in die son. Dit
het gelyk asof Sebra van binne sy liggaam verlig is. Al die diere
kom kyk na die geveg. Hulle het geweet dat dit moeilik sou wees
om Bobbejaan te klop.
Bobbejaan en Sebra was albei sterk en het al hul vaardighede
gebruik. Hulle het geweet waarmee hulle goed was. Sebra
gebruik sy kragtige bene om na Bobbejaan te hardloop. Maar
Bobbejaan was baie vinnig. Hy gebruik sy spoed om uit Sebra se
pad te spring. Voordat Sebra kon stop, was hy skielik naby die
vreugdevuur. Hy was so naby dat die hitte van die vuur hom
begin brand het.

Sebra draai om en skop bobbejaan oor die rivier en op die leë heuwel.
Hy is nie beseer nie, maar sy trots is seer gemaak. Hy het geweet dat
hy verloor het. Die diere kon uit die rivier drink.
Sebra het gewen, maar dit het merke agtergelaat. Die vuur het hom
gebrand, lang swart strepe op sy wit jas. Van daardie dag af, het alle
sebras swart strepe gehad en was trots daarop. Dit was 'n simbool
dat Sebra geveg en gewen het om water vir alle diere gratis te kry

