
Biesie, Biesie, Bane
Biesie, biesie, bame,
.vorl.dte hanJJielt same-
Nook n poti ie,vs-
I t oo l ,  npo t j i e r t i r .
noes, koes. kinrJere

Amen.
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Klippie, Klippie Klawer
r.rppre..l l ippie, 

kJawe.
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Slaop, Kindjie, Staap
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Kiepie, Kicpie
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Telrympies
Een, twee,
Swem in die see,
Drie, vier,
Bang vir 'n mier,
Vyf, ses,
Kruip in die fles,
Sewe, ag,
Lekker lag,
Nege, tien,
Geld verdien,
Elf, twaalf,
Ry op 'n kalf.

W. versfetd

Een, twce, drie, vicr,
'n Hocdjie van papicr.

As die hocdjic drn nic pas
Slu i t  d i t  in  'n  g lasekass ic .

Een. twec, dric, vier,
'n  Hoed i ic  van pap ic r l

Ecn. twee, df ic,
Al die voEltj ies vlie ;
Vier, vyf, ses,
Elkecn na sy nes !

Vir Die Kleintjies

Twee klein handjies om mee le werk
Tien klcin vingertjies word daardeur sterk.

Twee klein voetjies om mee te loop
Om my ma se goed te koop.

Twee klein ogies om mee te kyk
Hoedat Mammie my kleertjies stryk.

Twee klein oortjies om mee te hoor
As Pappie sC, ek moeoie stoor,

Twee klein lippies om mee te soen
En 'n klornp klein tandjies soos perlcDroen.

Winni. Malan



Wielie, wielie, walie,
Die aap sit op die balie.
Tjoef, tjaf
Val hy af;
Tjoef, tjof
Klim hy opl
Wielie, wielie, walie,
Rondomtalie !

Breiliedjie
Brei, brei, brci, brci
Nog 'n ry, cn nog 'n ry !
,, ls dit vir nry pop 'n kappic'l
Of 'n sokkic vir my Pappic'1"
Mammie gaan maar aan met brci,
Nog 'n ry, en nog 'n ry !

.4.8.

Wielie, Wielie, Ilalie * Raaiselrympies
.(Maak een di? teken|rye toe.)

Hier kiep-kicp ! Daar kiep-kiep !
Woerts! in die hoekie-

groen soos gras,
wlt soos was,
rooi soos blocd,
suikersoet !

Ek kcp 'n blok in hierdie land,
Sy spaanders waai in anderland !

Al wieker, al wakker!
Al oor die akker,
Die dooie naak
Die lewende wakker!

So
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So
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Oompie Doompie
Oompie Doompie sit op 'n wal;
Oompie Doompie hst bard geval.
Gee hom koljander,
Of gee hom kaoeel;
Maar oompie Doompie word nooit weer
W. Vercleld, Be||r"sis

Trippe, Trappe, Trone
TripPe, traPPe, tronc,
Varkies in die bone,
Koeitj ies in die klawer,
Perdjies in die hawer,
Eendjies op die waterplas,
Cansies in die groene gras.
Ek wens dat kindjie groter was
Om al die diertj ies op te pas.

Griet en Pieter
Griet en Pieler met'n watergieter
Hulle klim die hcrg op'n draf.
Maar Pieter die Bly. en Griet daarby,
Hulle bollentakicsie weer af.

Muis En Die Klok
Tikke-tak, t ikke-trk, lok!
Die muis kruip in die klok,

Die klok slaan een,
Die muis draf heen.

Tikke-tak, t ikke-tak, (ok!

Vaaksak
Fiedel, diedel, r 'aakslk. my seun Daan
Kruip in die bcd rrt ' t sv broekie aan,
Sy ecn skocn uit, sy andcr skocn aan,
I-icdcl, diedel, vaaksak, my seun Daan.

w. Vercleld

Urc I TEIN

Tjuk-tjuk. t juk-tjuk daar kom die trein
Maak gou, maak gou, klim in!

Die tyd is kort, dic plek is min,
Maak gou, klim in, klim in!

A.R.
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Vlermuis
Vlermuis, vlermuis,
Botter en brood,
Ek slaan jou netnou
Met 'n latjie dood.

Harlekyn
l larlckyn dans op n biesie.
Harlekyn slaan bollemakiesie,
Harlekyn val in die sloot,
Harlekyn is nog Die dood.

Daar's 'n apie op 'tr stokkie
Voor my ma se agterdeur,
Daar's 'n gaatjie in sy broekie
En sy stertjie hang daardeur.

r6
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Jannetjie Fiskaal
Jannctjie Fiskaal
Sit op dic pital;
Sy hoed is s(ukkend
En sy kop is kaal.

Ou Tannie Viljoen
Ou tannie Vil joen, sy woon in 'n skoen
Met so 'n trop kinders. wat moet sy tog doen?
Sy gee hulle pap n)ei geen suiker daaroP,
Sy boender hulle bed toe met die handsambok.

W. V.tsfeld, eorsis

Rippie, Rippie, Rafel
Rippie, rippie, rafel,
Die kat spring op die tafel.
Rippie, rippie, rinkel,
Die koppietj ies die tinkel.
Rippie, rippie, ronde sker,
Hoor jy ook die skapie bl6r?



Klontjies
Hondjie, hondjie,
Daardie klontj ic
Wat ek jou wou gce,
Hondjie, pondjie,
Daardie klontj ie
Le nou stroopsoet in my mondjie.
Twinkle Hdtrckon

My Hondjie
My ou hondjie
ls so laf,
As ek hom roep,
Begio hy blaf.

Ek kan verstaan
Wat hy wil si.
Dit is sy kos
Wat hy wil hd!

Hele'n l. F. Lrchnel
Die Skilpad
Skilpad, skilpad, kom uit jou dop,
Roer vir jou, roer vir jou. steek uit jou kop.
Hier is jou waler, dalr is jou gras.
Kom, ou maat; kom kruip uit jou kas!

.1.8.

My Swepie
Ek maak 'n lekker swepie.
'n Riempie aan'n stok --
Daarmee laat ck die varkics
Hardloop uit hul hok!

Ek gee 'n hardc hou -
OI nie regtig raak
Net om stoute varkies
Goed skrik te maak!

Hclena l. F. Lochn2t

2 l

Kat En Muis
'n Kat s0 eendag vir 'n muis:
,,Ek voel tog so alleen,
Kom speel hier met my in die huis,
Dan gee ek  jou 'n  been! "

,,Nee dankie," se die slimme muis,
,,Ek bly maar weg van jou -
By katte voel ek glad nie tuis,
Hul wil my beentjies kou!"

-.!&.?l;.ir"-

Hdena l. F. Lochn r



Oupa En Ouma
Oupa is al baie oud,
tlee)dag op die stoep
Sit hy mer sy lange pyp
Tot Ouma hom kom roep.

C)uma is ook baie oud,
Sy  dra 'n  swar t  sy rok ,
Sy loop so stadig, baie krom
En leun op haar ou stok.
Ittl,'o J. F. LrLhnel

Opgehts
Hati! Volstruis, mct jou lang nck !
Kirn .jy hom nr5g langer rck,l
Krn jy hom ,trig hngc'r m.rak
Dat jy aan dic dak kan raak ?

K) k dan tog 'n bietj ie daar
Ofjy nie nr-v birl gewaar?'k Hct honr nctnou hier verloor,
Kyk tog mooi, Volstruisie, hoor?

22 21

Die Haantjie
t laantj ie klap sy vlerkies toe,
En s6: koe-ke-doc-del-doc !
Dit is tyd om op tc staan:
Kinders, jul nlocl \ lo\) l  toc git i tn.

Haantj ie. waaront to{ so vroeg l
Ag, ek is tog nort so nroeg!
l laantj ie, st i l  tog r\schlief,
[k hct tog nry slrr:Lp so l icf.

K indc rs ,  nee .  d i t  i s  r r l  h . t t .
Al dic n)cDsc loop op slr i t i l t ,
E,:n l lralr l  no!: t()cp c[, iul lo(,]
Koe-kc't lr  rc-dcl-t loc-rlL: l-doc !

Die L'erkluinrde Akkedis
Net hier voor my op dic grond,
Het ek die l iefstc ding gckry -
Slertj ic rooi. cn vcrdcr bont.
trn nie tl ic nlinste hanq vir mv

Kyk, ek neem hom in my hand.
Foei tog, kleinding wat is jy?
Hier-.jy, haai!jou klein kalanr!
Kyk nou hoe laat skrik jy my !


