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Eeue gelede, was Krokodil en Apie 
beste vriende.

Krokodil het elke liewe dag tot by die wal geswem.
Daar het hy gesien hoe Apie in die boom sit en groot,

geel piesangs eet.
Mmhh!



Krokodil sou dadelik uitroep, 
  Hallo, my liewe vriend! 

Sal jy assebelief die piesangs met 
my deel?

Apie het geweet dat dit goed is om te 
deel en daarom het hy die piesangs 
soos reen laat val in die rivier in 

waar Krokodil gewag het.

Hy het baie daarvan gehou om te sien 
hoe die piesangs so gloep-gloep in 

die blou water van die
rivier val.

Hy het ook daarvan gehou om te
sien hoe Krokodil hoog in die lug
opspring om die piesangs te vang

en dit dan – plop – in sy oop bek te
laat afgly…

of om te sien hoe Krokodil diep
in die water induik om die wat
hy gemis het, weer uit te vis.

Al die piesangs het op hulle beurt 
bydie krokodil se keel af gegly.



Soms het die twee vriende net
oor die algemene lewe in hulle 
verskillende w  relde gesels.

Krokodil het maar min geweet van ‘n lewe in die bome met blare 
en Apie het niks geweet van ‘n lewe in die diep rivier nie.

Wat Apie wel geweet het, was dat daar geen piesangs in die rivier 
was nie! Hy het ook gewonder hoe sy vriend dit reggekry het om 

nie in aldaardie water te verdrink nie. Dit was ‘n raaisel!

Ja, die vriende was nuuskierig oor
mekaar se lewens, maar hulle was ook 
heel tevrede met hulle eie lewens.

Elkeen was gelukkig daar waar hy
was ten spyte van hul nuuskierigheid 
oor mekaar se werelde. Geeneen was 
afgunstig teenoor die ander een nie.



Eendag, het Krokodil vir Apie
na sy huis toe genooi.

Met ‘n borrelende glimlag so wyd
soos die hemelruim, het Krokodil gese: 

  My liewe, liewe vriend. Jy is so gaaf met my.
Jy deel jou piesangs met my en jy vra niks

in ruil daarvoor nie.
Een goeie daad verdien ‘n goeie daad in ruil 

daarvoor. Dink jy nie ook so nie?

  Wel,   antwoord Apie.
  wat is ‘n piesang of twee
nou tussen vriende?   Hy het
nie gedink dat Krokodil hom
enigsins iets skuld nie.

Op die ou end, was die piesangs wat 
hy met Krokodil gedeel het, gratis 
aan hom gegee deur die boom.

Al wat hy moes gedoen het, was om dit
te pluk, te skil en in Krokodil se bek, 
wat altyd gereed was, te gooi.

So, wat is dit nou om ‘n paar piesangs
met sy vriend te deel wie altyd in 
daardie aaklige, kwaai wereld van 
kolkende water woon sonder ‘n boom 
in sig, wat nog te se van ryp, 
sappige piesangs?



Ek dring daarop aan!  
het Krokodil gese.

Apie het die uitnodiging
aanvaar. Uiteindelik kon
hy sy nuuskierigheid

bevredig oor hoe 
Krokodil lewe...

maar die probleem was
om by Krokodil se huis

uit te kom. 
  Jy weet ek kan nie 

swem nie.
My pels sal sopnat word.

Krokodil het sy vriend
verseker dat dit glad
nie ‘n probleem is nie.
Jy kan op my rug sit.

Uiteindelik het die opwindende dag
aangebreek wat Apie by Krokodil se

huis sou gaan kuier het.

Soos belowe, het Krokodil voor
sonsopkoms gekom, maar Apie was

ywerig om te gaan.



Die vriende was onderweg. Krokodil het met gemak geswem. 
Hy was ‘n gebore swemmer.

      Apie het vir al wat hy werd was vasgeklou, 
            sy lang arms om sy vriend  
           se growwe nek.

           Hulle het geswem 
        en geswem 
       en geswem.

Apie se oe het al groter en groter begin rek.
Hy was inderdaad ‘n baie gelukkige apie.

Sy boom het kleiner en kleiner en kleiner geword
soos wat hulle die pad na sy vriend se waterige huis

toe aangedurf het.



Die reis het langer en langer geword.
Apie kon glad nie meer die rivier se wal sien nie.

Sy boom het heeltemal verdwyn.

Apie het bekommerd 
begin raak. 

Is ons al amper daar?  

het hy gevra.

  Binnekort, ja,  het sy 
vriend geantwoord.

Weer en weer het Apie die vraag gevra en elke keer
het Krokodil dieselfde antwoord gegee, Binnekort!

Apie se hartjie het al vinniger en 
vinniger begin klop.

Hy was nou baie bekommerd.
Sy wereld het heeltemal verdwyn.

Al wat hy kon sien was die lug en die wye,
wye blou water wat gestrek het so ver soos wat die

oog kon sien.



Apie was nou baie bang en vra toe vir Krokodil,
  Vriend, ek voel nie goed nie. 

Kan jy my asseblief terugneem huis toe?

  O, Apie,   het Krokodil geantwoord, 
  ek is jammer om vir jou te se, 

maar jy gaan nooit weer huis toe nie.

  Die Koning van die 
Krokwereld is besig om 
te sterf. Die enigste 
geneesmiddel is die 
hart van ‘n apie. 
Dit is die sterkste 

medisyne in 
die Krokwereld!

Apie se hartjie slaan 
‘n slag oor, 

maar gelukkig tree sy 
brein gou 
in werking.



    O griet!   roep Apie ontsteld uit.
  My vriend, hoekom het jy my nie

vroeer gewaarsku nie?  

  Ons apies dra nie ons harte in ons
lywe nie, maar hou dit veilig in ons

boomhuise.

Verras, vra Krokodil 
met ‘n hees stem, 

W-wwa-at?
Apie knik.

  Myne het ek nou by die huis gelos!



Wat gaan Krokodil nou doen?
Die Krokstam het hierdie uiterse belangrike taak

aan hom toevertrou.

Hy gaan erg gestraf word indien hy onsuksesvol is
en wat meer was, sy Koning sou sterf!

  Wat gaan ons doen?  vra Krokodil.
  Ons moet dit natuurlik gaan haal,  se Apie.

Ek sal dit met graagte skenk.

Sal jy regtig?  het Krokodil gevra.
Natuurlik!  het Apie geantwoord.  Dit is altyd goed om te deel!



Krokodil het onmiddelik ‘n
U-draai gemaak

en vinniger begin swem as 
ooit vantevore.

Die lewe van sy Koning
het in die weegskaal

gehang.

Kort voor lank, 
het hy die rivier se 

wal bereik.

Apie het by die wal op
gespring en by sy 
boom opgeskarrel.

Hy bereik toe sy huis, veilig 
en vry.



Apie het afgekyk
en gesien hoe Krokodil wag.

  Jou gek!  het hy gese.

  Het jy al ooit gehoor
van enige dier wat
iewers heen gaan
sonder sy hart?

  He-he-heh!
Apie het gelag totdat sy maag seer was.

Krokodil het groot krokodiltrane begin huil,
maar Apie het daardie trane sien rol by Krokodil se wange 

af en vir hom gese,
  Jy gaan nie meer piesangs kry nie! 

Jy is ‘n wrede krok!



In ‘n oomblik van uiterste angs
en weerloosheid, was Apie se lewe
gered deur sy vinnige denke,

maar daardie dag het die
einde van die vriendskap tussen

Apie en Krokodil beteken.






