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Daar is feetjies kleine 
feetjies in my tuintjie
Daar is feetjies kleine feetjies in my 
tuintjie
en ek wonder wie kan raai waar hulle 
woon
Hulle huppel heen en weer op die blaar-
tjies sag en teer
Hulle huisies is die blommekelkies skoon
Luister, luister, wie daar fluister
in die stille nag
Soetjies soetjies ligte voetjies kom die 
feetjies sag
Saggies saggies vol van laggies
dans hulle om die maan
Goue lokkies silwer rokkies het hulle 
almal aan

Daar’s ’n trein wat loop
Daar’s ’n trein wat loop 
op ’n ysterspoor
en ’n mens kan hom van ver af hoor 
Daar’s ’n trein wat loop 
op ’n ysterspoor
en ’n mens kan hom van ver af hoor 
As ek eendag groot is, sien jy my
as die man wat daardie swart perd ry
tjoeke-tjoef-tjoef-tjoef
tjoeke-tjoef-tjoef-tjoef
tjoeke-tjoef-tjoef-tjoef-tjoef-tuut-tuut-tuut!

Droombal
Ek het ’n mooie droombal 
mooi kleurvol soos ’n pou
met mooi gedagtes 
en wense wat ek van hou
Ek maak ’n kleine gaatjie in die bal se vou
En wat sal ek daar insit om die droombal 
klaar te bou?
Klein blink sterretjies
Wit donsvere
Sonskynkleure
Dansende musiek
Sussende slaapsand
Padoem, padoem, padoem, padoem, 
padoem (x 2)
Padoem

Wouter Kabouter
Wouter Kabouter had ’n blink kasteel
waar die duiwe roep en die apies speel
Wouter Kabouter wou ’n ryperd hê 
om te kyk waar’s die plek waar die son 
gaan lê
Wouter Kabouter het ’n perd gekoop 
wat trippe-trap op die langpad loop
Maar die langstertperd het hom afgesmyt
en Wouter Kabouter het die stof gebyt
Refrein: 
Want waar slaap die son?
Waar gaan hy staan?
Waar is die plek waar die son ondergaan?

Wouter Kabouter sit plat in die pad
en huil hom sat dat die trane spat
Toe kyk hy op in die riffelpad
en daar kom sy vriend Kerneels die kat
Kerneels die Kat wil toe sommer weet
wat die rede is vir kabouterleed
En Wouter sê hy wou gaan kyk
hoe dit anderkant die berge lyk
Refrein

Die kat sê man, jy’s baie laf
Slaan die stof van jou klere af
Klim op my rug en ons sal gaan kyk
hoe dit anderkant die berge lyk
Die twee trek weg dat die stof so staan 
in die pad wat om die wêreld gaan
oor elke land en elke see
en die son gaan mee en die son gaan mee
Refrein

Hulle kom toe uit by ’n blink kasteel 
waar die duiwe roep en die apies speel
En daar’t hul die nes van die son ontdek
op Wouter Kabouter se eie plek
Refrein: Want daar slaap die son
Daar gaan hy staan
Daar is die plek waar die son onder-
gaan…
(Uit Carike in Kinderland deur Carike 
Keuzenkamp)

Op die plaas
My oupa het ’n mooie, grote plaas, plaas, 
plaas
waar die hoenderhane vroeg in die og-
gend kraai en raas
Elke oggend moet ons vroeg opstaan en 
die koeie gaan melk
En my ouma maak dan mieliepap 
voor die dag te ver aanstap
Refrein: En dan, dan begin ons dag dag 
dag
waarin ons die hele dag gaan lag lag lag
Koue plaasdam, paddavissies vang in die 
skadu,
Kallers ry ons vroeg-vroeg in die aand
Daar’s ’n lekker, grote stowwerige plaas-
grondpad
Elke nou en dan ’n skewe paal en groot 
ou hek
Ons ry donkiekar, pluk mielies by die 
groot ou huis
Dit is ’n kinderparadys!
(Kabouter Kabot en die konka vol 
oemf deur Katrien Holm)

  Vergeet my nie!
Vader Jakob, Hansie Slim, Bobbejaan klim die 
berg, Eendjies eendjies, Baba Swartskaap, Japie 
my skapie, Slaap piekanienie, Feetjieland, Kallie 
Kieterkat, Ek soek na my Dina, Tant Hessie se wit 
perd, Kimberley se trein, Padda wou gaan opsit, 
Wieliewalie, Blinkvosperd, Wie gaan na die blom-
metuin?, Liewe Heksie, My God is so groot


