
Wat is (die) reg? 
Deur Ruan Coetzer 

 

Klein Jannie en sy ma stap ‘n winkel in 

Hy’s lus en kry sommer nou sy sin 

Jannie vul sy sakke met die lekkers op die rak 

 “Jannie, Nee!” skree sy ma en maak reg vir ‘n pak   

 

“Kan ek dit nie maar vat? Wie sal weet dis weg?” 

“My kind, om goed so te vat is teen die reg” 

Hy kyk haar snaaks aan, toe sê sy vir Jannie 

“Party goed wil jy doen, maar jy doodgewoon kannie” 

 

Hul stap deur die sentrum, Jannie erg aan die dink 

Hoekom ... vra hy homself, met ogies wat blink 

Hoekom kan hy nie net doen wat hy wou? 

Wat is die reg eintlik dan nou? 

 

‘n Poliesman stap verby, geweer en als 

Sy reaksie op die vraag, nou nie eintlik vals 

Oor die reg het hy die volgende te sê: 

 “Die reg bepaal wat jou in die tronk sal laat lê” 

 

Soos hulle gaan, word daar nog gevra 

‘n Besigheidsman is volgende gepla 

“Dis ‘ie regering wat jou geld al minder maak 

Regstellende aksie is al wat hulle traak” 

 

Naby die kar sit ‘n man en rook zol 

Op Jannie se vraag laat hy wysheid uitrol  

“Die reg is relatief, ‘n mensgemaakte ding, 

Net om te rym sê ek die woord sing”  

 

Hy draai na die wetenskap, eksperimente en so 

Maar met moeilike formules, sê Jannie net “O ...” 

Sielkundiges vra hoe die reg hom laat voel 



“Hierdie bleddie vraag begin my lewe te rule!”  

 

Hy vra vir sy hond Vlekkie, want hy raak desperaat 

“Woof! Woof!” sê Vlekkie, want honde kan nie praat  

Geen antwoord is genoeg vir ou Jannie 

Sy soek na die reg is glad nie meer funny 

 

Later daardie aand, kontempleer hy nog voort 

Hoe lank gaan dit nog vat vir ‘n antwoord? 

Toe ewe skielik kry hy die beste idee! 

“Ek kan eers sê wat die reg is ná my LLB!”  


