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MOEDER SE WAARDE 

GEDIG DEUR BERNARD FIELIES  
(kopiereg©) 

my moeder versadig en voed met vreug, 
geen skaal geskik om haar waarde te weeg 

ver bo al die skatte en korale 
en oor haar skyn net seën se strale 

dieselfde oë waarmee sy trane stort, 
sien my stryd, seer, teleur en tekort 

haar ore geestelik goed ingestel, 
om my van alle gevaar te vertel 

met haar neus vind sy vinnig vuil en vrot 
en ruik verseker van ver af 'n rot 

haar lippe se sagtheid sal my siel sus 
en kalmerend, helend haar skone kus 

die taal van haar tong is alte teer; 
bemoedigend en om op te beur 

arms nog sterk om 'n vrag te dra 
en vind steeds haar weg in donker dae 

hande gewillig, niks vir haar te veel; 
haar palms se eelte sal haar nie skeel 

bene se beweging is deesdae traag, 
maar in dié wedloop weet sy om te waag... 

ken God in kommer, met knieë gekneus; 
biddend en vir benoudheid geen bevrees 

deur elke seisoen is sterk haar stap 
en haar voete kan die vyand vertrap, 



permanent staan oop haar hart se hek; 
vir behoeftiges maak sy daarin plek 

ek dank God vir my moeder gewis 
en waardeer haar 'wyl sy nog met ons is... 
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Bles bridges Die hart van my moeder 

 

Janita Claassen - Lied vir Ma 

 

 

DIE AUNTIE IN ONS STRAAT 
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daar's 'n auntie lastig in ons straat, 
wat verpes en pal oor almal praat; 
sy sal die buurt van rustigheid stroop; 
skurwe hakke, sloffies deurgeloop 



gesig nie gewas, maar loop vroeg rond 
en heeltyd snuffel sy soos 'n hond 
wil almal net links en regs vertel 
en sonder bo-tande bly sy skel 

met ore gespits, altyd gereed; 
dis waarom sy álles van almal weet 
waar wrywing wemel word sy gewaar, 
maar haar huistake is ver van klaar 

in haar uitgebleikte "nighty" nog 
los sy oral spore van bedrog 
sy heers en in haar hand is die hef 
met hare deur 'n orkaan getref 

liederlik spoeg sy gif soos 'n slang; 
'n Chicago wat aan haar lippe hang 
betrokke by elke insident 
en vir kaal bolyf baklei bekend 

tydig en ontydig soek sy skoor 
en tot in die nag kan mens haar hoor 
haar geskreeu soos uit 'n "riller"-fliek 
selfs in ons slaap maak sy ons siek 

die auntie bulder, die bure brom, 
maar as sy verskyn is almal stom 
daagliks laat die auntie die vonke spat... 
wie's dapper genoeg om haar aan te vat? 
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Bok Van Blerk - Tannie Tina van Wyk 

Anton Goosen - Pampoene Op Die Dak 

 

TERUG NA TOEKA 
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terwyl ek nou na toeka t'rugkeer 
en gelei word deur gister se geur, 
voel ek vroeër se vrede sonder vlek, 
met eerbied, rustigheid en respek... 

huisie bouvallig, lekkende dak 
was met liefde aanmekaar gelak... 
in 'n twee-vertrek, gesin van tien; 
God het geseën...gereeld voorsien... 

kombuis rakke akkuraat versier 
met patroon-geknipte koerantpapier... 
opgeknop, maar alles op hul plek; 
die "doilies" het amper alles bedek... 

die primus se prik wil ek weer hoor, 
die houtstoof se knetter wat bekoor... 
na tuisgebakte brood word ek gevat, 
stampmielies-en-bone met soetpatat... 

na die stofstrate se speel opsoek; 
my kaalvoetdae se "cowboy-and-crook"... 
kennetjie, drie-kring, "hide-and-seek" 
en selfgemaakte spel en "truuk"... 

kon nie grootmense se "tande tel", 
geen teëpratery vir raas en skel... 
met goeie maniere elke maal 
was "asseblief en dankie" eerste taal... 

sommige male ook mooi gelyk; 
met "Kammeline" hare platgestryk... 
ons klere min, maar nooit gekla; 
kon my safari pak net Sondae dra... 



ons kon nét piksoen by die opsitkers... 
my nooi se pa bly op sy tande kners; 
bevrees probeer in die voorkamer vry, 
maar nege-uur moes ek my ry al kry... 

van verlede se voeding nooit vergeet; 
net van toeka se tafel wil ek eet; 
nóú se menu het min om aan te smul; 
sukkel om hede se honger te stil... 
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Die Hi-Lites - My seun mieliepap 

Grietjie van Garies - Agter die rand lê 'n 

plaas 

EEN KOPPIE KOFFIE THYS DIE 

BOSVELDKLING 

 

 

TAXI- RIT 
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vertrek bang met fluitende bande 
op my "laptop" met geklemde hande 



verskrik met geruk en geskud,  
meer as in die kerk moet ek bid 

in die geelstreep en oor "solid lines" 
"jump robots" en vergeet van 'signs" 
en met die eerste skielike stop 
soen ek die voorste ou se agterkop 

ek sweet, sukkel om asem te haal 
en prewel selfs 'n heel ander taal 
val oral rond, my senuwees klaar 
klappertand hou ek kop in gevaar 

ek klou om te hou net waar ek kan, 
verlaat 'n windjie so nou en dan 
musiek oorverdowend net te veel 
my broek is nat, my hart in my keel 

'n "aunty" het haar humeur verloor; 
haar "brandnew perm" nou agterstevoor 
die "groceries" lê oral verspreid 
in gejaag, gewaag en geldgierigheid 

die "guardjie" laai nog "along the road" 
maar ons is al lankal "overload" 
die skuifdeur hang...rit van genade 
die "dashboard" verstrengel met drade 

ek sit versteen met oë soos 'n uil; 
"automatic" begin ek oopmond kwyl... 
"safe" geland met hoë bloeddruk en al 
en die wiel het nie híérdie keer uitgeval 
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Boetebessie Briek Dans - Leon Schuster 



Ag man dis lekker in 'n Taxi 

taxi anthem 

 

Dankie aan Bernard Fielies die begaafde Skrywer en Digter vir jou mooi woorde uit 

jou eie pen aan FM Stereo [www.fmstereo.co.za] 

 

 

 

 

 


