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CORRIGENDUM.
Op bl. 21 ters 1 lees ferweel i.p. v. fel wee!.

YOORWOORD.

is al ' n paar jaar dat die eerste reeks gediggies in. my laai
le, gereed vir publikasie. Dat dit egter nog nie in druk Yerskyn het nie Yind sy oorsaak hierin , dat ek nog altyd Yan
plan was om die gediggies oor ,,die oudjie" aan ie yul met 'n
reeks oor •n kleintjie wat ni>g jonger is as ,,die oudjie " . Yeelvuldige beroepspligte het egter die vo}Yoering un die plan
verhinder, sodat nou, ook op aandrang van enige Yrinde. die
versies verskyn.
Party Yan die gediggies bandel meer o o r kinders, en is
:miskien minder Yi r kinders bedoel. Mau dit was my
geen genoegsame rede om hulle uit hierdie bundel uit te sluit
nie. Die menslewe laat sig nie in Yakkies verdeel nie.
Mnr. Pierneef was so goed om die boekie met tekeninge i.e
voorsien. Daarvoor bring ek hom bier my hartelike dank.

D

T.
Potchefstroom, Maart 1920.

6

o Heerlike bedrywiglieid,
en arbeid waar geen sorg aan kleef!
wat al maar net wil bes!g wees.
en net maar bly maak om te Ieefr

'

7
II.

DIE MIDDAGSLAAP.

Yan middag wou hy nie

~

slaap.

Hy wou maar net 'n bietjie le,

so se
die oudjie.
DwaPS-oor sy kussings rol hy rend,
en loer dan weer vol skelmery
Yil' my-

die oudjie .

.t::k lees maar in my

b<::~k

en maak

of ek horn nie gewaar;
en toe bedaar

die oudjie.
Eer-s word sy mondjie stil:
daarna sy hande en voete. en dan? ...
Ek boor nou niks meer van

die oudjie.

Klaas Yakie weet hy 't vroeg geroer
en loer al heel dag lang.

H<::-e soet en sag word by gevangdie oudjie!

s
o Die so-maa.r-so gaan Je en slaap,
so rusttlg-sorgeloos !

Ek wou dat ek kon inslaap
die oudjie.

s~

g

III. NAGRUS.
Die oudjie die Elaap.
Dis vrede, al vree.
Net 'n kersie flikker
en ' n kriekie skree.

E k staan by sy bed

en se fluist.erend tot

my siele : ..s6 ru.s ek .
as ek rus i·n my God ."

IV. HIJ MORS SO GRAAG.
Hy m-0rs

SC·

graa.g in water, maar

hy weet die ding 's nie pluis,

daarom verdwyn hy ongemerk
om die hoekie van die huis.

Dan weet hy van geen wereld, y1ant
by die dakgeut staan 'n bad

vol water, waar meneer
in mors· dat dit so spat.
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Sy moeder weet dis onraad as

by nie meer om haar v6ete woel ~

daar staan by waarlik by die bad
sy baadjie uit te spoel!

llie strome water loop ook al
tot in sy skoentjies af,
en op die ai te dure pret
volg welverdiende straf.
Maar swaarder dan die straf is, dat
sy moeder horn gaan skrop ;
dat die vadoek met die papnat punt
a.l om sy ribbes klop .

....

-~

·-
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Y. SIJ SPEELGOED.
Sy swepie en sy bol,

sy katjie met die kol ;
dit is sy bele skatdie sweple, bol en kat.
Dit is maar daard.ie drie
en veel meer bet by
maar niemand is

nie~

SOOS

by

so ryk en bly .
Sy goedjies gee horn ook geen las,

want niemand hoef bul op te pas ;
daar is geen mens wat dit sal steel
as hy nie daarmee speel.
.Die sw.epie en die bol

le soms die wereld vol,
en die katjie speel dan net
of hy geen basie het.

Meteens kan by dan vra:
,, waar is my swepie, ma.?" en gaan sy ma dit haal
-dan moet die katjie naaI.
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Lang kan die vyandskap nie bly
of die katjie is daar hupp'lend by,.

wanneer die bol
weer oor die gangvloer rol.

Op laas klem hy die dl'ie

vas in sy arrempie,
en niemand is so bly
en ryk ·soos hy.

YI. DIE OUDJIE IS SIEK.

Yandag is die oudjie siek.
Ons weet nie wat makeer,

maar die oudjie is so neeslik stil
en ons hart die yoel so seer.
Sy bandjies brand soos Yu.ur

en sy hartjie klop so gou;
sy wangetjies is baie rooi
en sy ogies is so nou.
Die oudjie pra.at nie me.a
en hy wil sy kos nie he ;
hy na net _da.t sy ma.
tog 'n bietjle by hom le.
Sy sweep hang aan sy kooi,

en sy katjie sit daarby.
Ons kyk hom stil en dl'oewig aan,
'Want ons weet nie wat by ly.
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Die oudjie is nog al te klein
om te weet van wat en hoe ;

en le maar stil en wag

met die ogies altwee toe.

Kon 'k maar in lyde net so wees ;
so stil-verifouend1 wag;
Yan

buite net so stil SOOS hy, -

Yan bilme-net so sag?
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VII. SY KATJIE.

My hart voel baie seer
as ek die katjie sien,
want al sy broers en su.stertjies
die is al Iang nie meer.
Pas het hul ogies oopger-aak
of hUI werd aJmal doodgemaak.

Daar dmk ek altyd an
as ek die katjie sien,
maar h y tl'eur glad nie, want
by weet

~aar

niks nie van.
Hy val net op sy rug

en krap my, pootjies in die Jug.
' k Sien hom net een ding ly:
party keer moet by skull
diep onder.Kant die kas

dat d' oudjie horn nie kry.
Hy wil mos ook 'n l'ussie steel
en met sy eie stel'tjie speel!

17
0 Die og:i.es Yan J asmyn!
en gesiggie yol gelnk!
die pootjie-handigbeid
en maniel'tjies, o so fyn!
Hee ampel' was dit alles dood
met d' ander katjies in die sloot!
Maal' wat! die katjie speel,

en d' oudjie speel daarby;
hy se maaP net: ,,hul 's dood";
dit kan horn mindel' skeel.

En ek, ek dink die twee
is

reg,~k

speel maat' mee.
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YII'i. SIJ BOL.
In die Eetkamer.
Sy ma skep op,

maar hy dle skop .

"

die bol daar rond :

dan langs die grond,
dan oor die lamp,

en eindlik. in
die k~ met sop.
In die Kombuis.
Sy is nog

besig met

haar laaste pan met vis;
sy hoor ook nie
I\llt gaande is :

die vis die bra.ai
en maak lawaai.

In die Gan,g.
Dit duur nie lang
Of in die gaD.g

le strepe sop,
SOOS hy die bol

daar gooi en skop.

. 'I

19

•\ .

In d:e Slaapkamer.
•

i

1t

Non s~~ "by i,n
".
die- sl~py~~k,
wa.ar koole staan.. . .
j"

nuut-oopgetrek.
Da.ar skop hy mooi
dtle bol totdat

dit aanland in
die spierwit kooi!

ln die ,,boet" . ')
Sy ma bet alles uitgevind!

Daar staan hy al, diel stoute kind,
diep-in die boot.
Aan tafel. .
Hy het sy skuld bely,
·sy bordj,ie kos gekey
en is weer scet!

1)

Houtkamertjie waarin die kinders gestlaf word.

Kon ek maar net so gou bely
wanrum ek skuldig is ;

en net so smaak die soetheid vanvergittenis!
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IX. SY- EERSTE BROEK.
Hy het sy eerste bl'oek gekey-

een van ~lweel en bruin gekleUl';
maar 't was 'n nuwe soort, en nie
met die ouderwetse geur!

'n Jel'Sie kom daarby; en nou
moet jy horn in die nuwe pak
sien wegstap vocr sy moeder ult,
met al twee hande in die sak.

Heeldag het liy loop spog en voor
die mense reg gaan staan;
en d' eerste aand het hy daarmoo
bedt.oe gegaan.

Dlt dnur nie Iang nie of

die aardigbeid is oor :
meneer staan met die nuwe bPOOk
te werskaf in die watenoor!

22

Ja ,,die aardigheid is gou-gcu oor"dit weet ons almal, vrind ;
net jammer dat die oudjie dit
so g~.u al uit moes vind.

23
· X~

SY GODSDIENS.

Die oudjie w-eet van godsdiens min ;
by ken geen

~ybeIWJ,

maar weet tog wel van Bybel-ha.al,
wanneer ons saans en smol'l'ens lees.
Hy is daarin so UoU

en sal dit n<:oit ver&eet ;
_partymaal as ons nog sit eet
kom hy al met die Bybel aan.
Hy kan ook nog nie bid.

Maar as ek l"Oep : ,,Hou ogies toe" ,
dan na by nie waarom en hoe,

maaP maak

of

by dit lank aJ weet.

En as die dankgebed
na&l' Bo bet opgeeys,
vePgeet hy nie homself te peys
en roep : ,,ek soete kind gewees."
Dit is sy bietjie godsdiens, maar
dit is so mooi opPeg

m

my,

dat ek my kan verkyk as hJ
dfe ogies sluit en bandjfos vou.

2~

XI.

DIE GROOT KWESSIE.

Die roudjie het die kwes&ie beet
waar die wyse selfs~ raad mee weet.
Dis dit:
Hy wil gpaag in sy waentjie sit
en tog meteens die waentjie trek!

Ek h~r hc.m uitroep : hek!

Hy geyp die disselboom van voor
maal' sy Iyf wieg naar die waentjie oor.
Dan wil hy Py
dan wil hy ruk,
maar nee,_die ding wil nie g.eluk.

25
iEk gee jou

ru die ding kmdiet,

maar laat maar staan-dit is vem.iet.
Mens kan. nie ry en trek gelyk!
Ek

~

jou Yir die ding kl'ediet,

maar oudjie, dis verniet!

.26

XII. DIE ()PLOSSING.
Toe die ondjie sien dat d!t nie stryk~
het by die· ding_nie lank bekyk,
m·aai. plaks! daar val hy op die wa. Sy voete sw-aaiend roep by: bek!

want d' ander kindel'S sal non trek,
en hy sal hulle kommandeer.

Daar gaan bnl al-die span van v:er!
Wat bet die oudjie 'n plesier~
Sy hele kwessie het hy vergeet.
Die wiele rammel oor die g?ond
en by sit lag met ope mood.
Toe

se

ek in my hart :

Ja oudjie, kwessies kom, dis waar;
maar '1'001' dit ons te veel beswaar
sit die lewens-wa met ons op loop.

Dis beste: ey maar willig mee
en pl'Obeer
ook bietjie kommandeer!

27
WXKKER LE.

·XIII~ .

Laaste nag het die oudjie min gesJ.aap,.
want die kinders bet hom bang gemaak

met die storie van 'n moed-er wat
'n brief gepos bet vir Klaas Vaak.
Haar

kind~ie

wc·u nie slaap, so gaan

die storie van Klaas Yaak, wat oor
die katel been moes buk,
om allebei die ogies met
sy "Wng&-s toe te druk.
Dit bet die oudjie so verskrik

dat by beangs sy moeder smeek :
,,maak oop. die

~ers,

ek's bang Klaas Vaak

die sal my in my cog kom steek. "

Ja oudjie, dag ek, is jij &root
dan saI jy nog yemiet le

as kommer

Jewel~

waak~

so ydel soos

die kommer oor Klaas Vaak!
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XIY.

SY YLOSSE HAARTJIES.

Jaapstel' se vlosse haaltjies
.hang .ongekam delll'-een;
dit groei hom nes 'n kransie

al oor sij koppie heen.
Dit is sy eerste haal'tjies

.nog yl en los en tee!'.
Maar noll! kom daar 'n klippel!
wat hom dit af gaan skeer.
Nou sal hul kom-die penne

11es C·P 'n stoppel-Iand,
· en tussen daardie stoppels
.die gryses naderhand !
Sy groen en tere blaartjies

.die kry 'n boompie weer,
maar daa.rdie eerste haartjies
.key d'oudjie nimmermeer.
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XY.

SY MOEDER.

Tl'oue S.Ore
van sy moeder,

wat horn aantPek
elke more.
Hoeveel van haar tyd

word in sorg aan horn vet'Slyt!:

Kyk sy kleertjies
Ie al klaar al

as hy uitspring
uit die veertjies-

kyk so'n splinter--nuwe pak,,
onderbaadjie met 'n sak!

As hy buite

nog rinkink,

tot die klokkie
binne klinkstaan sy bcmijie al gereed
vol met koss:es-net

ru eet_

Heel dag let sy
.op sy gange,
•

1

\•

en al sien srj
horn nie, het sy
tog eg-moederlik _gewaar ·.

as daar fout ~s of gevaar.

Hy studeer ook

baie hard al,

w.:1-nt by

~a

rnaar,

en hy leer ook
elke maal
.stu.kkies 11an haar moedertaal.

Sy gelei horn
heel dag lang en

saans is sy die
laaste by horn,
as sy by sy bedjie sit
.en hy sy gebedjie bid.

Trone sOl'e
van s'j mOeder,
non Yi.r horn nog

diep veroore.
Maar hij loot dit eendag dat
hlj so'n tmue moeder had.

'
ANDER
KINDERVERSE

'
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Sonne Yan Afrika! Yolheid van gioed!
Ons land is so arm, maal' jy is so good.

Jy kom .in jou giansende more-rit
tot ons arme Ylaktes wat niks nie besit ;
jy Yerryk hul met die kus van jou mond

en ons land is meteens die pragtigste grond.

Sonne Yan Afrika! lekkerlik wannYandag is my hnis so veriate en ann ;
want dit dl'Up daarbo uit die hemelrijk.
Mij meubels staan almal so droewig te kyk,

en die kinders die het geen dulll'te meer
oor jy yandag by die spel makeer.

Die wilgerboompies hang nou eers slap
en die bogies laat hul watel'tjies tap ;

die Yofiltjies bet stil hul nessies gekies,
net 'n mossie piep nog so effentjies.
Die we.reld, eers 'n fees en 'n lied,
is nou ye1fate--stil van verdliet.

Sonne Yan Afrika! ' k s'.en 'n skeur;
daar kom jou straal, daa.r breek jy deur;

en jaag die wolke naar alle kant,
Yt"<lnt jy is die koning Yan ons land.
Sonne Yan .Afrika~ maak so
en skyn weer herelik daarbo!
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TE SNEL.
Ek kon nog get.el bet,
toe die bloeisels geswel bet
van perske en peeIL'n daggie gelede.
En bede? ...... .
Ek tel nou nie meer.
Aan takke en twye
sit bloeisels gerye
net gister geswel.
Daar's veelheid van kleure
en geurewat gaan d!t tog snel!
Die wilgerboom-bogies
ontluik deur bul ogies
in koestrende son,
en val uit die toppe
nes droppe 1)
uit sprin.gende bron.

1) Druppels.

Netnou sal die knoppe
van al die boomt<:9pe

ook sk:ielik gaan swel ;

wt W'indsels

dan vry wees
en bly wees . .. .. .

Maar waarom so snel?

Maak Ianger ons blyde,
lief lentegetyde!

dat -0ns nie so ras, 1)
na enige dae
moet klae:
die Ientetyd WAS!

1) Gou.
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SKENDER-TAAL.
(Twee Samesprake.)

I.
Prulm tot Perske :
A, buurnou, dis lente,
hoe st.aan dit met jou?

Ek sit al vol bloei.sels
en bang nie die kou.
Perske:

Wei, buunrou, ek slaap

me

al het ek geswyg;

kyk net hoe sit ek
vol blomme geryg.

Pruim:

Ek sien ja; jy's fluks nog;

en lyk dit nie mooijou tabbeld yan bloeisels

so teer en so rooi?
Perske:

En jy dan,_ my buunrou!

Ek staan net en kyk
hoe netjies en lief

dat jou wit tabberd lyk.

Pruim :

Maar is dit nie naar nie
dat

ons alleen

blom ;

en die ander nie merk nie
die slaaptyd is om!

Perske :

Ja kyk daar's

byvoorbeeld

sus Pereboom, sy
lyk my nes een
wat aan slaapsiekte ly .
..Pruim :

Maa:r praat nie hoe kroes of
SUS Appelboom lijk! .

' n Mens kry al Yaak as
jy net naar haar kyk.

Perske :

En kyk naar sus Wingerd,
gekinkel en YUil ;
sy staan in die lente
jou waaPl.ik te hull!

Pruim :

Ek moet daal'om

se,

want ek bou nie van lie,
sus Appelboom bet al
' n bloeisel of d:rie.
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Perske:

Dis waar, maar my suster,
dis my ne.g die vraag
of sy hierdie somer

wel vru&te gaan draag.

Pruim :

En reken, by haar is
nog mis aangery :
en ek met my bloeL.::els

bet niks nie gekry !

Perske:

Dis onreg ; en kyk dan
sy staan by 'n voor ;

terwyl e k met mOOite
my water moet boor.

II.

Peer tot Appel:
Goeie more, my buurvl'C•U,

hoe's filt daar gestel?
Is jy ook al wakker?
Ek het iets te vertel-

hulle dink mos ek slaap nog,
maa.r my knoppe die swel.

43

Appel :

Goeie more. Maar sal jy

aan die p:raatjies jou steur ?
Ek yertel jou net, suster~

bier is ook iets gebeur :
ja al lyk ek so vaakrigeen klein botsel is

Peer:

deUl'.

Hoe voorbarig, my buurnou,
van sus Pel'Skeboom, om
al so uoeg in die lente

so weeldrig te blom ;
ek wonder hoe maak sy

as die ryp een nag kom.

Appel:

Dis vem!et dat hul spog
met hul blomeyke loot,

snster Pruimboom se bloeisels
gaan die meeste tog dood.
Ek bloei liewers minder

en maak hul dan groat.

Peer:

Dit is waar. Maar hcor nou
agteraf die geklap!
Nee, ek dink d i s die beste :
het jy ool'Yloed van sap;
laat dit dan soos sus Wingerd
op die aar-de maar tap.

Appel:

Maar dan

se hul wee!' dat

jy net stasn en treur.

Nee, ek dink ons doen beste :.
steek 'n bladjie eers deur,
en is alles veili&laat die knoppe dan skelll!

SAGTE AWEND-REEN.
'n Menigte van druppeltjies
piepklein
maar wonderrein,
die slaan
hul kinder-taaltjie aan.

Slap van die vaak die w.ilge

se:

,,dis laat!"

malll' nee, die kleinspan praat

aaneen
dwarsdenr die voomag heen.
Ek luister naar die stoutigheid ;

0

maar, hoor!
hul lag en skoor :

,,non spat
ODS eers die bome natl"

Die dl'llppels bou nog tang so aan.
totdat
die sraap hul vat.
Hoor hoe
gaan nou die mondjies toe!

Ek glimlag as so bier en daal'
nog een
*5els alleen:
nie Iang
o~ by 's gevang.

Die wil.gePbome skud hul lyf
en pa.as

nog eens vedaa.s ;
hnl wil
geskied : dis stil; dis stil.

DIE LIEWE POPPESPEL.
0 Die liewe poppespel,
clie verraai my al te wel

wat haa:r in die hal'tjie leef!
Self nog maar 'n heel klein

ding,

sus sy al haa:r Iieweling,

•

waar die hartjie vas aan kleef•

01£ UEWE POPPESPEL

48
Moeder winkel-toe

me~

loop

om 'n poppie te gaan koop,want ma .Koop haar bybies mos!
Lessie word YOOraf gelees
hoedat poppetjie moet wees
en wat poppetjie moot kos.

Rokketjie ,i s gou-gou klaar;
enetjie nog om te spaar,

want dis aantl'ek ure-Jang..Na die dl'1lkte gaan klein sus
in haar arrempies t.er rus
onder egte slaap-gesang!

Rokkies word

gewas~

geblyk.

natgespat en glad gestryk,
in die son weer uitgehang.
Spesiale poppe-Pak
word die goedjies ingepak.
Dis 'n werskaf van belang.
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·Kindjie is dan ook al stout,
kry 'n klappie op die bout,
maa.r is danig gou weer soet!
Moedertjie, eers diep vererg

oor die poppie se· geterg,
is ook dadelik weer goed.

Ag, die liewe poppespel
die vePraai my al te wel

wat haar in die harljie leef!
~elf

nog maar 'n heel klein ding,_

sus sy al haar lieweling~

waar die hal'tjie_ Yas aan kleef.

DIE STERRETJIE.
Goei nawend my stel'l'etjie
met jou vrindlike groet ;
jou weer te sien skitter
doen my harte so goed!
Ek staan net maar op
van my lampe-Uggie,

en daar kyk ek venas
in jou kindelgesiggie.

DIE .STERRETJIE ·

·-·
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My kleintj!es le binne
in hul droompies al :
ek w.as hang dat die ryp
in hul ogies sou val.
Met wangetjies rond
le die slapende bloedjies
glimlaggend te dl'OOm
van hul spelegoedjies.
En jy speel maar hier buite
in die wintemag!
.En kom my nog tee
met jou oulike laJ!!
J y weet van geen nag,
geen koue cf vreseklein ligtende, 1a.ggende,_
klein hemelse wese!
Jy speel in die nag
om die aard te verbly ;

in my donkre beproewing
kom jy laggend naar my.
En is d'it my netnou hier buite te koud,
dan vlug ek weer ha astig naar binne;
maal' jy bly, ongesien, nog skitter daarl'o
jlan die hoe. ~emelse tiJ}ne?

DIE ONDERGAANDE SON Lt: AAN.
Die ondergaande son le aan
en mik,

agter 'n lae rand vandaan,
om nog verlaas 'n hoe kop
net op sy top

te skiet.

OlE

O~DERGAANOE

.!>OH.

D is raak ! Gelulc!

Maar, kyk,

~aar

buk 1

-·

daar sink die son mbiet1 ) dat nie die verre kop
kan sien nie, wie sy top
het raak geskiet.
,,Ha~·

ha, ek het jou tog gesien!"

so roep die kop.
,,Jy buk, maar dis yemiet:
daar le jou bloodrooi dop,

jou sonne-hoed, nog op
die wereldrand'J y bet my raak geskiet! "

1)

Meleen&.

