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Eendag was daar drie bere: Pappa Beer, Mamma Beer en Baba Beer. Pappa 

Beer was baie groot. Baba Beer was baie klein. Mamma Beer was nie baie 

groot óf baie klein nie – sy was middelmatig. Die drie bere het in ’n klein 

huisie in die woud gewoon.

Die bere het elke dag pap vir ontbyt geëet. Eendag sê Pappa Beer met 

sy diep Pappa Beer-stem, “Ons pap is té warm. Ons kan in die woud gaan 

stap terwyl dit afkoel”. Die drie bere gaan stap toe in die woud. Op daardie 

oomblik stap iemand anders in die woud. Dis ’n klein dogtertjie met goue 

hare. Ken julle haar naam? Dis Gouelokkies. Mense het haar Gouelokkies 

genoem want haar hare was die kleur van goud.

Gouelokkies sien die bere se huis. Sy stap met die paadjie op en klop 

aan die deur: “Klop-klop-klop.” Daar is geen antwoord nie. Sy loer by die 

venster in – dit lyk baie gesellig daarbinne. Sy lui die klokkie, maar niemand 

antwoord nie. Weet julle wat doen Gouelokkies toe? Ja, sy stap sommer die 

bere se huis binne! Ai tog, Gouelokkies!

Gouelokkies sien die pap op die tafel. Daar is ’n groot bak vir Pappa 

Beer, ’n middelslagbak vir Mamma Beer en ’n klein bakkie vir Baba Beer. 

Gouelokkies is baie honger. Eers proe sy aan Pappa Beer se pap, maar sy 

hou nie daarvan nie want dit smaak te souterig. “Ek hou nie van hierdie pap 

nie; dit smaak te souterig,” sê Gouelokkies. Toe proe sy Mamma Beer se 

pap, maar sy hou niks daarvan nie want dis te soet – daar is te veel suiker 

daar in. “Ek hou nie van hierdie pap nie; dis te soet,” sê Gouelokkies. Toe 

proe sy Baba Beer se pap. “Mmm,” sê sy, “Ek hou van hierdie pap. Dit proe 

nét reg!” En sy eet al Baba Beer se pap op.

Gouelokkies kyk rond en sien drie stoele. Eers sit sy op Pappa Beer se stoel, 

maar dis té hard. Sy klim van die stoel af en sê, “Ek hou nie van hierdie 

stoel nie; dis te hard”. Toe gaan sit sy op Mamma Beer se stoel, maar dis te 

sag. Sy klim van die stoel af en sê, “Ek hou nie van hierdie stoel nie; dis te 

sag”. En toe gaan sit Gouelokkies op Baba Beer se stoel, en dit is nét reg. 

Sy sê, “Ek hou van hierdie stoel; dit is nét reg!” Weet julle wat gebeur toe? 

Gouelokkies is te groot vir die stoel en daar breek dit en Gouelokkies val op 

die vloer. Arme Gouelokkies! Arme Baba Beer – kyk hoe lyk sy stoel!

Gouelokkies is nou moeg en sy wil slaap. Maar waar gaan sy slaap? Kan sy 

op die tafel slaap? Nee! Kan sy op Baba Beer se stoel slaap? Nee! Hoekom 
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nie? Want dis stukkend! Weet julle waar gaan sy slaap? Gouelokkies soek 

’n bed om in te slaap. Sy kry die slaapkamer en daar sien sy drie beddens. 

Pappa Beer se bed is baie groot, Mamma Beer se bed is middelslag en 

Baba Beer se bed is baie klein.

Gouelokkies klim in Pappa Beer se bed, maar dis te hard. Sy klim af van 

die bed en sê, “Ek hou nie van hierdie bed nie; dis te hard”. Toe klim 

Gouelokkies in Mamma Beer se bed, maar dis te sag. Sy klim af van die bed 

en sê, “Ek hou nie van hierdie bed nie; dis te sag”. Toe klim Gouelokkies 

in Baba Beer se bed. Sy gaan lê en sy trek die kombers op en sê, “Ek hou 

van hierdie bed; dis nét reg!” Gouelokkies maak haar oë toe en raak aan 

die slaap.

Terwyl Gouelokkies slaap kom die drie bere tuis. Hulle is honger. Pappa 

Beer kyk na sy bak pap. Hy is vies en hy sê met sy diep Pappa Beer-stem, 

“Wie het aan my pap geëet?” Mamma Beer kyk na haar pap. Sy is vies en 

sy sê, “Wie het aan my pap geëet?” Baba Beer kyk na sy bak. Hy is baie vies 

en hy sê, “Wie het aan my pap geëet?” Toe sê hy, “Dis alles op!”

Die bere kyk na hul stoele. Pappa Beer sê, “Wie het op my stoel gesit?” 

Mamma Beer sê, “Wie het op my stoel gesit?” Baba Beer kyk na sy stoel en 

sê, “Wie het op my stoel gesit? En kyk, dis stukkend!”

Die bere gaan in die slaapkamer in. Pappa Beer kyk na sy bed en sê, “Wie 

het in my bed geslaap?” Mamma Beer kyk na haar bed en sê, “Wie het 

in my bed geslaap?” Baba Beer kyk na sy bed en sê, “Wie het in my bed 

geslaap?” Toe kyk hy weer en hy sê, “Daar is sy!”

Gouelokkies skrik só groot dat sy uit die bed spring en na die venster 

hardloop. Sy klim deur die venster en sy hardloop en sy hardloop en sy 

hardloop. Die drie bere het haar nooit weer gesien nie.

Fluit-fluit, my storie is uit!


