
Euh excuseer. Ja?

Goedemorgen. Mag ik
vragen hoe u heet?

Hoe ik heet? Waarom?
Wie bent u zelf dan?

Ah.
Euh...

Ikkeu...
Om eerlijk te

zijn...

Ikkeum...
ken m'n naam
eigenlijk niet. Haha! En

waarom
vraag je
het dan
aan mij?

Eh?

Ik weet dat ook niet
hoor!

Neen?

Maar neen! Niemand heeft ons onze
namen verteld. Daar hebben ze echt
geen tijd voor.

Echt niet?

Echt niet. Ze vertellen ons nooit wat.
Hebben waarschijnlijk belangrijker dingen
te doen.
Ik ook trouwens.

Hee ma...

Wacht nog eens?
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Hahah! Jij bent wel
een grappig ventje!

Ik?

En jij? Wat ben jij
dan?

Ik ben...
een

STER!!
Hahaaa!

Een
ster??

Jazeker. Een ster. OF toch ongeveer.
En nu ga ik je laten want ik heb nog

andere dingen te doen..

Weet u misschien wel
... eh...? Allez.

Wel? Wat is dat? Zit je mij nu achterna te lopen? Is
dat nu omdat je gehoord heb dat ik een ster ben?

1 : identiteit

Ja?
Zeg maar.

Eu... wat wij
zijn?

Huh?

Wat wij zijn?
Weet je niet wat

je bent?

Euh.
Neen.

Een
ventje?
Is dat
wat ik
ben?

Absoluut.
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Toe!! Er is nog zoveel dat ik niet weet
en jij bent precies zo slim

OK OK.

Ja! Echt! Ik wist tot daarnet nog niet eens dat
ik bestond! Ik heb mezelf pas ontdekt! Ik snap

niet wat er allemaal gebeurt hier.!

Ik zal je om te beginnen
vertellen wat voor wezens wij
zijn. Dat van daarnet was maar

om te lachen natuurlijk.

Wij zijn...
DE HEERSERS VAN DE SCHEPPING!!

Zet dat maar uit je
hoofd want ik ben
helemaal geen ster.

Jaja, ook jij.
Dat wist je niet eh?
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Maar...

Dat was natuurlijk een
grapje, sukkel. Ik ben
net zo gewoon als jij.

Wacht!

Dat is het helemaal niet! Ik wou
je gewoon nog een paar vragen

stellen. Meer niet!

Huh? Vind
je?
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Wij zijn...
DE KONINGEN VAN DE EVOLUTIE!!

WIJ ZIJN
MENSEN!!!!!!!

Amai.

Had je niet gedacht eh?

Neen zeg.

Zijn wij echt koningen?

Welleuh...
zo

ongeveer.

En waar komen wij
vandaan? Weet u dat ook?

Aaah!
Dat.



Huh? Maar...?
Ik denk dat ik weer iets

niet versta.
Die lijkt toch helemaal

niet op ons?

Neen, da's waar. Maar da's
gewoon omdat het een zwarte

is en wij witten.

Is dat een ander soort mens of zo?

Gewoon. Een andere
mens heeft ons gemaakt.

Zo gaat het altijd.

En ze hebben veel
grotere piemels.
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Een andere mens?

Zijn er dan nog anderen
zoals wij? Ergens?

Zeker! Daar zie je er bijvoorbeeld al
eentje.
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Zij hebben bijvoorbeeld
die opvallende

verdikkingen in hun
gezicht.

Piemels?

Jaaaa, je weet wel. Die
dingetjes tussen je

benen.

Ja! Daar! Vind je hem?

Euh... neen. Ik zie helemaal niks.

Aah?

Absoluut.
Helemaal
anders.

Neuzen, noemen
ze dat.

Des te beter jongen .Dan ben je
zeker een witte! En weet je, zo'n
piemel dient eigenlijk toch nergens

meer voor.

www.waspstrips.net

Kom, dan
gaan we

ons samen
superieur
voelen.




