
Kap spykers as jy kwaad is

Daar was ‘n klein seuntjie met ‘n hewige humeur. Sy pa het hom ‘n sak spykers gegee en 
verduidelik aan hom dat elke keer wat hy sy humeur verloor moet hy ‘n spyker in die agterste hout 
heining inkap.

Die eerste dag het die seuntjie 37 spykers in die heining ingekap. Gelydelik het dit al minder 
geword. Hy het ontdek dit is makliker om sy humeur te beteuel as om die hamer te vat en ‘n 
spyker in die heining te gaan kap. Uiteindelik het die dag aangebreek dat die seuntjie glad nie 
meer sy humeur verloor het nie
.
Hy vertel sy vader daarvan en die stel toe voor dat hy ‘n spyker uittrek vir elke dag wat hy sy 
humeur in bedwang hou. Die dae het verbygegaan en eindelik breek die dag aan dat hy aan sy pa
kon vertel dat al die spykers uit is.

Die vader neem sy seuntjie aan die hand en vat hom na die hout heining en sê vir hom: “Jy het 
baie goed gedoen my seun, maar kyk na al die gate in die hout planke. Die heining sal nooit meer 
dieselfde wees nie. Wanneer jy iets sê in woede los dit wonde net soos die gate in die heining. As 
jy iemand met ‘n mes steek, maak dit nie saak hoeveel keer jy jammer sê nie, die wond sal steeds
daar wees. Om met woorde te verwond is net so erg as om fisies iemand te verwond.

Vriende is werklik soos ‘n kosbare skat, hulle laat jou glimlag en moedig jou aan om sukses te 
behaal. Hulle luister wanneer ons nodig het om te praat, is ‘n skouer wanneer ons nodig het om te 
huil, gee ons ‘n woordjie van bemoediging wanneer nodig en hulle wil altyd hul hart oopmaak vir 
ons.So dink baie mooi voor jy spykers inkap in enige iemand want die wonde kan gesond word 
maar die letsels gaan nooit weg nie.”


