
My Galiematjie, is ‘n meisie so mooi, 

met haretjies swart en lippetjies rooi. 

Sy dra ‘n rok van Madussah-sy, 

sy’s die mooiste girl, in die hele kontrei. 

 

Ek galoepie toe wie da’, in die Roelandstraat. 

Ek sien vi’ ha’ da’, met Gatiepie praat. 

Ek soeke my lem, maar my lem is weg. 

Ek grype ‘n klip maar Gatiep het ontglip. 

 

Ek galoepie toe wie da’, by haar huisietjie verby, 

Sy sê vir my:  “Hei, wat make jy?” 

Ek sê vir haar:  “Nei, ek kom vi’ jou vry!” 

Sy sê vir my:  “Nei, nei, nei, jou Gammat, nei!”  (2x) 

 

Ons het koeie swart en bont 

en ons drink melk, want dis gesond. 

Eendag kom ek in die kombuis 

en in die melkkan swem ‘n muis. 

En die muis swem in die melkkan (3x) 

toe gooi ek die swartkat in ! 

En die swartkat jaag die muis rond (3x) 

toe gooi ek die bulhond in. 

En die bulhond jaag die swartkat, en die swartkat jaag die muis rond,  

en die muis swem in die melkkan, toe skop ek die emmer om! 



Daar oorkant die rivier 

langs die kerkhofmuur, 

brand daar in die nag ‘n spokevuur. 

Hulle gesels politiek, hulle hou ‘n bietjie kerk, 

Die een wys die ander hoe sy werwels werk. 

Koor:  Dis nie my spook nie ! 

Dis nie jou spook nie! 

Dis ‘n ander man se spook wat jy oor stry! (2x) 

 

Of spoke verlief raak, dit weet ek nie. 

Die een gaan sit op die ander se knie. 

‘n Benerige arm om ‘n werwelnek. 

‘n Soentjie klap op ‘n geraamtebek. 

 

Koor:  Dis nie my spook nie ! 

Dis nie jou spook nie! 

Dis ‘n ander man se spook wat jy oor stry! (2x) 

Vanaand gaan die spoke bruilof hou, 

Piet Kopbeen gaan met Sannie Afnek trou. 

Hulle ruk en hulle rol, hulle tiekiedraai, 

Nou en dan sien jy net bene waai. 

 

Koor:  Dis nie my spook nie ! 

Dis nie jou spook nie! 

Dis ‘n ander man se spook wat jy oor stry! (2x) 



Een aand op ‘n kattebasaar, 

al die diere van die dorp was daar. 

Willemina Katerina speel die konsertina, 

en die apies tokkel die kitaar. 

Miaau, miaau, miaau!  Woef-woef! (2x) 

Willemina Katerina speel die konsertina, 

en die apies tokkel die kitaar. 

 

Oom Bossie van die Bosveld, Bosveld, Bosveld 

Oom Bossie van die Bosveld 

met sy stokkiesbaard. 

Hy’s opgeruimd en vrolik, vrolik, vrolik. 

Hy’s opgeruimd en vrolik met sy stokkiesbaard. 

Hy was hom nou en dan, in ‘n ou geroeste kan. 

Hy maak sy dop van perskesop 

En sê:  “Pasop, dit skop!” 

Oom Bossie van die Bosveld, Bosveld, Bosveld 

Oom Bossie van die Bosveld 

met sy stokkiesbaard. 

 

 

 

 

 

 



Doh, ‘n deur, ‘n waenhuisdeur 

Re-ye boompies langs mekaar 

Me – ‘n skapietjie wat blêr; 

Fah-n-der Merwe is ook hier. 

Soh – ek hom dan ooit vergeet? 

Lah-at ek julle ou’s vertel. 

Te- di-die dam, di-die dam, di-die-da, 

en dit bring ons weer by doh-o-o-o doh! 

 

O, ek het ‘n perd, ‘n blinkvosperd, 

met ‘n splinternuwe saal. 

En ek klim op my perd, my blinkvosperd, 

en ek kom om jou te haal, 

want jy het gesê, as ek jou wil hê, 

dan moet ek jou kom haal. 

Op my mooi ryperd, my blinkvosperd, 

met ‘n splinternuwe saal. 

Op my mooi ryperd, my blinkvospe-e-e-e-erd, 

met ‘n splinternuwe saal! 

 

Vader Jakob, Vader Jakob 

Slaap jy nog, slaap jy nog? 

Hoor hoe lui die kerkklok. 

Hoor hoe lui die kerkklok. 

Dieng-dong-del! 

Dieng-dong-del! 
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Hy gjee my voete vanne gemsbok, 

die Kalarie lê nou oop 

Hy gjee my voete vanne gemsbok, 

die Kalarie lê nou oop 

Ek sal nou veilig oppie hoogste dyn 

Ek sal nou veilig oppie hoogste dyn 

Ek sal nou veilig oppie hoogste dyne kan loop 

 

Al sal die doringse innie veld 

nie weer wil blom 

ennie wingerde oppie jaartse 

se troste willie kommie 

 

Al sallie dadelse nou  

niks dadelse dra nie 

en dit nie jelp om putse 

virrie water te gra nie 

 

Hy gjee my voete vanne gemsbok, 

die Kalarie lê nou oop 

Hy gjee my voete vanne gemsbok, 

die Kalarie lê nou oop 

Ek sal nou veilig oppie hoogste dyn 

Ek sal nou veilig oppie hoogste dyn 

Ek sal nou veilig oppie hoogste dyne kan loop 



Kinders moenie in die water mors nie! 

Die oumense wil dit drink.   

Kinders moenie in die water mors nie! 

Die oumense wil dit drink.   

 

Dit kom van ver af! 

Dit kom van ver af - 

van Piet le Roux se plaas. 

 

Saai die waatlemoen, saai die waatlemoen! (2x) 

My mamma roei die skuitjie. 

My pappa blaas die fluitjie. 

My boetie draai die orreltjie. 

Saai die waatlemoen! 

Pluk die waatlemoen, pluk die waatlemoen! (2x) 

Sny die waatlemoen, sny die waatlemoen! (2x) 

Eet die waatlemoen, eet die waatlemoen! (2x) 

Spoeg die pitte uit, spoeg die pitte uit! (2x) 

Gooi die skille weg, gooi die skille weg! (2x) 

 

 

 

 

 

 


