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**  Courage Ain't Skill  ** 
 
My sister has the courage--but not always the skills--to tackle any 
home-repair project. 
 
For example, in her garage are pieces of a lawn mower she once tried to 
fix. So I wasn't surprised the day my other sister, Dianne, and I found 
our sister attacking her vacuum cleaner with a screwdriver. 
 
"I can't get this thing to cooperate," she explained when she saw us. 
 
"Why don't you drag it out to the garage and show it the lawn mower?" 
Dianne suggested. 
 
Hierdie een het my weer laat dink aan ‘n soortgelyke verhaal wat ek gelees het. 
Daar word vertel van die man wat ‘n papegaai gehad het wat vreeslik kon vloek as hy 
die dag in ‘n slegte bui gewees het. 
Dit maak nie saak wat sy eienaar gedoen het nie, as hy aan die vloek gegaan het, het 
hy net nie opgehou nie. 
Eendag sit sy eienaar die hok waarin hy gewees het op die vrieskas in die kombuis.  
Met die dat hy die hok neersit, stamp hy per ongeluk taamlik hard teen die broodblik 
en daar gaan die papegaai weer aan die vloek. 
Eers probeer sy eienaar mooi praat maar dit wou nie help nie, die papegaai vloek net 
al hoe harder. 
Die eienaar klap later teen die hok maar toe vloek die papegaai eers. 
Uit skone moedeloosheid, maak die eienaar die hok oop en gryp die papegaai, maak 
die vrieskas se deur oop, druk die papegaai in die vrieskas en maak die deur toe. 
Vir ‘n paar oomblikke gaan die papegaai berserk in die vrieskas en vloek as dit 
moontlik kon wees nog meer maar verseker baie, baie harder. 
Toe skielik is daar ‘n doodse stilte. 
Die eienaar wag maar dit bly dood stil in die vrieskas. 
Na nog ‘n paar minute toe dit nog alles dood stil in die vrieskas is, maak die eienaar 
die vrieskas oop. 
Tot sy groot verbasing kom die papegaai heeltemal bedees uit die vrieskas uit en klim 
op sy arm. 
Toe gebeur daar nog ‘n verstommende ding. 
Die papegaai begin hom mooi om verskoning vra vir sy swak taal en sy swak gedrag 
en hy belowe om nooit weer te vloek of kwaad te word nie. 
Vanselfsprekend is die eienaar stom geslaan maar toe hy oor die ergste skok kom, vra 
hy vir die papegaai wat gebeur het, dat hy, dis nou die papegaai, so ‘n radikale 
verandering ondergaan het in die vrieskas en dit na net ‘n minuut of twee. 
Waarop die papegaai antwoord, dat daar niks besonders gebeur het nie maar of die 
eienaar net vir hom kan sê “as a matter of interest” wat die hoender wat in die 
vrieskas is verkeerd gedoen het?   



                   
Judas 1:24-25 Aan Hom nou wat magtig is om  julle vir struikeling 
te bewaar en julle sonder gebrek voor sy heerlikheid te stel met gejuig, 
25. aan die alleenwyse God, ons Verlosser, kom toe heerlikheid en 
majesteit, krag en mag, nou tot in alle ewigheid!  Amen. 
 
Groete 
Sakkie 
 
Indien u hierdie e-pos lees en wel gereelde e-pos van my wil ontvang, 
stuur asseblief u volle e-pos adres in die “subject box” na sparsons@absamail.co.za 
Moet asseblief nie ‘n leë e-pos stuur nie. 
Aangesien ek blind is en gebruik maak van ‘n sagteware program waar  
die rekenaar met my praat, sal ek nie weet of dit ‘n foto of leë e-pos is 
wat ek ontvang nie.  In albei gevalle sal my rekenaar net stil bly. 
 
 
 
 


