Drie ou koeie
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Afrikaanse Kinderrympies
deur
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Ek deel graag hierdie paar kinderrympies met jou in die hoop dat daar iewers ‘n kind
of twee is vir wie dit ‘n glimlag sal bring.

Hierdie gediggies is almal opgedra aan:

Melissa en Jeneè Blaauw
my twee pragtige niggies.

Deel dit gerus in die huidige vorm met ander mammas en kinders maar dit mag nie op
enige ander manier gedupliseer, aangepas of versprei word nie.

Die prentjies hierin is almal saamgestel uit prente wat gratis op die internet
beskikbaar is—die woorde is my eie.
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Drie ou koeie

Drie ou koeie het ‘n entjie gaan loop
Eers oor die bruggie en toe verby die diep sloot.
Met hulle hoede, rooi hempies en sonbrille op
praat hulle te lekker en gegiggel verspot.

Oor hulle kalfies se kolle en hulle bulle se moo,
oor die reen wat nou min word in die Karoo.
Oor die hooi en die hawer en die gras van die veld
maar oor die nuwe skaaphond is hulle erg ontsteld.

Want hy jaag hulle sterte en maak hulle gek.
Hy moet skape oppas maar hy spring oor die hek
en probeer sowaar om hulle kalfies te vang
en dan raak die arme bloedjies so bang.

Wat dink jy kan hulle doen, hoe gaan hulle maak
om van die swart en wit laspos ontslae te raak?
Die plan is eenvoudig, die plan is dit:
Die swaarste van die drie gaan net op hom sit.

‘n Plat skaaphond het nog nooit iemand gepla,
want ‘n plat skaaphond sal hom moet gedra
anders sal die wind hom sommer wegwaai
veral as ‘n paar koeie hulle sterte hard swaai.

See-telefoon
Eendjie sê vir skilpad
en skilpad sê vir vis
en vis swem gou na dolfyntjie
voordat hy hom mis.
Dolfyn sê vir seester
wat vir seekat gaan vertel
en seekat roep vir seeperdjie
wat gou sy kos bestel
Seeperdjie fluister vir orka
en orka vertel die rob
rob vertel vir paling
wat ‘n kabaal opskop.
En so hoor al die anemone
en vertel dit vir sponskrap
en sponskrap giggel aanmekaar.
Hy dink dit is ‘n grap!
Sponskrap sê vir krewel
en krewel vertel vir kreef
en kreef mik na perlemoen
maar krewe stap so skeef!

Perlemoen vertel vir mossel
en mossel vir arlikrik
Arlikrik roep toe na pikkewyn
maar pikkewyntjie skrik
Toe vra hy maar vir seepampoen
“Het jy dit al gehoor?”
“Ja” se seepampoen “al lankal
by die jellievisse-koor.”
Die jellievis het my vertel
en ook vir albatros,
maar albatros het gedink
ons moet dit liewer los
Toe vertel ek maar vir seeslang
En hy weer vir garnaal
Maar garnaal was te besig
Met sy middagmaal.
Toe sit ek maar net rustig
En wag om self te kyk
Hoe witdoodhaai nou eintlik
In sy ballettutu sal lyk.

Ek het ‘n feetjie nodig

Ek het ‘n feetjie nodig
wat die skool kan laat verdwyn
wat my buite kan laat hardloop
waar die son so lekker skyn!
Ek het ‘n feetjie nodig
wat my kamer skoon kan hou
wat my blomkool sal kom opeet
en my spelwoorde onthou.
‘n Pers feetjie wat my bed opmaak
en ‘n pienke wat iets weet
van wiskunde en EBW
en van Halley se komeet.
‘n Oranje een vir musiek
om my toonlere te doen
en ‘n flambojante bloue
wat alles kan regsoen.
Ag vader tog, daar lui die klok
geen feetjie is in sig!
Laat ek maar ophou dagdroom
en ook maar ophou dig.

Wie is ek?
Dalk is ek ‘n padda?
Ek kan regtig hoog op spring.
veral oor poele water
spring ek ‘n wye kring!
Dis net, ek kan nie kwaak nie
en ek eet eintlik net gras.
Sou ek nie van goggas hou
as ek ‘n padda was?

Dalk is ek ‘n hasie.
My ore is erg lank
en ek is bruin en harig
en my stert is bruin en slank.
Wag ‘n bietjie, laat ek dink
‘n haas se stert is rond?
Myne is veel langer,
dit stut my op die grond?

Dalk is ek ‘n koedoe?
Ek woon ook in die veld,
ek hou van groot oop ruimtes kampe maak my ontsteld.
Hoewel, koedoes is maar stadig
en ek dink hulle het horings ook
en dan is daar hulle bene
wat nie met myne strook?
Is ek dalk ‘n koei,
wat bulk en loei en moe?
Kan nie wees nie, ek het ‘n buidel!
Ek is ‘n kangaroo!

Jan Noordewind
Hy kom net uit as die noordewind waai.
Hy dans om die hoeke met malle gedraai.
Hy sing stokou liedjies van kabouters wat kom
en hy draai sy ou kierie al om en al om.
Sy naam is JanNoordeWind-kind-van- verby
en hy droom daarvan om op ‘n reenboog te ry.
Hy dink hy sal gly tot hoog op die maan
en daarvandaan sal hy na die sterre kan gaan.
Hy wil sterre inryg in die helderste blou
en hy wil dit dan saambring net vir jou,
want dan sal jy weet wat jy lankal al raai—
Dis die wereld se liefde wat die wind kan laat waai.

Gaggabie—Goggaby
Goggabie goggaby
Kom net hier verby
Dan slaan ek jou plat
Net hier op die mat!
Goggabie goggaby
Luister nou vir my
Zoem nog net eenkeer by my kop
Jy beter pasop.
Goggabie goggaby
Ek gaan jou nie jammer kry
Jy wil net nie hoor nie
Moenie jou lewe verloor nie!
Goggabie goggaby
Ek is swak verby.
Laat ek jou maar buitentoe help,
gaan woon lekker die veld!

Gaan weg!!!!

Kom dans met my Gamtosie

Kom dans met my Gamtosie
Kom draai hier saam met my
Die musiek is vinnig en vrolik
En dit maak my bly
Ek hou van doef doef ritme
Ek hou van die kitaar
Kom gou Gamtosie, kom nou
Die lied is amper klaar
Sien jy my Gamtosie
Ek is ‘n balletster
Ek dans op groot verhoë
In lande wyd en ver
Wees jy die donker dromer
En ek die fee van lig
Dan fladder, sweef en tol ek
Hier tot by jou gesig
Droom saam met my Gamtosie
Dans vry, dans om en om
Akkoorde note ritmes
Totdat die oggend kom.

Melissa se sprokie

Ek hoor jou kom, sê die klein prinses,
Ek hoor jou lag in die wind.
Ek weet dat jy daar is, ek weet van jou,
Al dink pappa: ag, wat weet ‘n kind.

Ek sien spoortjies van jou in mamma se hart
Ek sien kleertjies vir jou in die laai.
Ek hoor ouma se stem vol lag en vol sag
As sy vra of ek dan al raai.

Jy’s die prinses van die geel waterblom
En ek die prinses van die maan
Ons kasteel is die liefde van pappa se hart
En ons kasteel sal vir altyd bly staan.

Mossieman en Mossievrou

Mossie man en mossie vrou
Wil ‘n nuwe nessie bou
Maar die doringboom in Leliestraat
is oorbevolk en vink mandaat.
‘n Amandel boom is pienk in blom
Maar daar kan ook probleme kom
Want die tuiner wat dit so pragtig snoei
het ‘n baba kat wat vinnig groei.
Die wilger by die waterstroom
Het duiwe wat al daarin woon
En die denneboom by die rugbyveld
Ly gereeld onder balgeweld.
‘n Posbus is ‘n lekker plek
As jy die posman kon ontrek
En ‘n geut sou dalk ook kon werk
As jy dit teen reen kon versterk.
Wat om te doen, waar om te gaan
Is die dilemma van die mossiehaan,
Mevrou mossie raak al erg beswaard
Sy verlang na eie huis en haard.
Die kerk se kloktoring lyk heel geskik
Solank jy nie vir klokke skrik
Mossiehaan dra watte aan
om in Mevrou se ore te gaan
Sy maak toe maar haar kuikens groot
op die kerkklok se wyse se elke noot
en toe dit tyd word vir haar kuikentjies om te sing
was hulle enigste note ‘dingeling ding’.
KERK

Monster in die nag
Onder my bed woon ‘n monster
Wat in die nag uitkom
Hy ruik sleg en maak geluide
Wat my heeltemal verstom
Ek kan nie roep of raas nie
My stem raak sommer stil
Die monster is te groot en erg
Hy laat my vreeslik gril!
Toe, een aand in Oktober,
Dog ek nee wat, kyk,
Dis tyd dat ek die lig aansit
En mooi sien hoe hy lyk!
Ek wag totdat hy uitkom
Tot reg hier voor my bed
Ek dog dis nou of nooit nie
Ek sal myself moet red!
Ek druk my bedlamp vinnig aan
en hou my lyf gereed
die monster is toe eintlik
ons hond wat my skoen wil vreet!

Walvis jaag vir seekat

Walvis jaag vir seekat
en seekat gryp na vis.
Gelukkig vir die vissie
gryp seekat darem mis!

Los my, sê klein vissie
hou jou tentakel los!
Lyk ek dalk vir jou
Na lekker seekat kos?

Slakkie jag vir skilpad
Slakkie jaag vir skilpad
en sukkel om hom te vang
want skilpad skuifel verder voor
en is nie eers bietjie bang
vir wat slak gaan doen as hy hom kry nie
en slak raak baie kwaad,
want hy is vasbeslote
om vir skilpad baas te raak.
Want skilpad wil nie hoor nie!
Hy loop oor slak se spoor
en eet die beste blare
en los niks sappigs oor.
Slakkie kan dit nie meer vat nie,
hy is al so frustreerd
vir die onbeskofte skilpad,
wat alles op wil vreet.
Maar spoed is nie sy forte nie
en skilpad loop net weg.
Slak sal regtig iets moet doen,
die situasie is te sleg.
Skilpad se dop is harder
slak sal hom nie kan slaan,
en skilpad sal slak stukkend trap
as hy op slak gaan staan.
Toe dink ou slakkie lank en diep vir ‘n hele dag en nag
en toe kry hy ‘n briljante plan
maar hy moes ‘n bietjie wag.
Toe skilpad slaap skuif slak
‘n stok onder hom in
en klim toe op ‘n hoë klip
Knyp sy oë toe en spring!
Jy sou dit glo as jy kon sien,
daar trek skilpad deur die lug
en beland met ‘n harde slag
verkeerd om op sy rug!
Toe seil die slakkie stadig op
tot op skilpad se maag
en lees sy lys van klagtes
solank dit hom behaag.
Skilpad moes maar luister,
hy kon nie regop kom,
maar na ‘n ure lange preek
spring slak hom weer regom.
Skilpad het toe maar geleer
om vir slak ook iets te los.
Dis beter om ‘n vriend te wees
as om te baklei oor kos.

Roekeloos die rowwe draak

Roekeloos, die rowwe draak ,
het alweer amok gemaak!
Sy ma het hom so mooi gevra
om inkopie sakke terug te dra,
maar toe wou hy weer swierig vlieg
- die sakke het te rof gewieg!
Sy arme ma se kos
vlieg toe binne in die bos!
Dit tref die slaperige likkewaan
dat sy oë eintlik traan.
‘n Blik mielies val op aap se kop
en hop bo-op ‘n pakkie sop
wat oopbars in ‘n spierwit mis
bo-oor gestreepte akkedis!
Die diere was almal regtig kwaad.
Niemand wou met Drakie praat.
Hy moes toe maar die vleis kom braai
om al sy vriende weer te paai.

Dis al vir eers…

Baie dankie dat jy my rympies gelees het, ek hoop jy het dit geniet!

Vir nog gratis eboeke en baie meer, besoek asb.
http://www.familysupport.co.za
(‘n webwerf vir ouers, deur ouers)

As jy meer van my skryfwerk wil lees, gaan loer gerus na
http://afrikaansegedagtes.blogspot.com

Groete,
Maresa

