My hartjie, my liefie

Piekniek-Liedjie

1. My har- tjie, my lie - fie, die
2. My har- tjie, my lie - fie, die
3. My har- tjie, my lie - fie, die

son sak weg,
maan kom op,
maan sak weg,

lie - fie, die
lie - fie, die
lie - fie, die

die son sak weg,
die maan kom op,
die maan sak weg,

son sak weg,
maan kom op,
maan sak weg,

blou - ber - ge,
blou - ber - ge,
blou - ber - ge,

en ek
en ek
en ek

nooi 'n tjie gaan vry,
nooi 'n tjie gaan vry,
nooi 'n tjie ge - vry,

my, en ek
my, en ek
my, en ek

_______________
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son sak weg,
maan kom op,
maan sak weg,

die
die
die

My har-tjie, my
My har-tjie, my
My har-tjie, my

daar
daar
daar

on-der by die
on-der by die
on-der by die

wil, ek wil, ek wil
sal, ek sal, ek sal
het, ek het, ek het

want sy is so mooi en so
want sy is so mooi en so
want sy is so mooi en so

na die
na die
na die

lie-fies vir
lie-fies vir
lie-fies vir

wil, ek wil, ek wil na die nooi 'n tjie gaan vry
sal, ek sal, ek sal na die nooi 'n tjie gaan vry,
het, ek het, ek het na die nooi 'n tjie ge - vry,

daar on-der by die
daar on-der by die
daar on-der by die

blou-ber- ge.
blou-ber- ge.
blou-ber- ge.
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My hartjie, my liefie
Piekniek-Liedjie

Picknickliedchen

1

My hartjie, my liefie,
die son sak weg,
daar onder
by die blouberge,
En ek wil
na die nooientjie
gaan vry,
Want sy is so mooi
en so liefies vir my

Mein Herzchen, mein Liebchen,
die Sonne geht unter,
dort unten
bei den blauen Bergen;
und ich möchte
mit ( wörtl. zu) dem Mädchen
flirten gehen,
denn sie ist so hübsch
und mir so lieb ( wörtl. für mich).

2

My hartjie, my liefie,
die maan kom op,
daar onder by die blouberge,
En ek sal
na die nooientjie
gaan vry,
Want sy is so mooi
en so liefies vir my

Mein Herzchen, mein Liebchen,
der Mond geht auf,
und ich werde
mit dem Mädchen
flirten gehen

3

My hartjie, my liefie,
die maan sak weg,
daar onder by die blouberge,
En ek het
na die nooientjie gevry,
Want sy is so mooi
en so liefies vir my.

Mein Herzchen, mein Liebchen,
der Mond geht unter,
und ich habe
mit dem Mädchen geflirtet.
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