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Mæ, siger det lille lam

Mæ, si'r det lille lam,
mor, jeg fryser, jeg vil hjem!

Mæ, si'r det store får,
vent, til aftenklokken slår,

så skal du nok komme hjem, mæ!

Rap, siger ænderne små,
nu skal det lystigt hjemad gå.
Sove vi skal, til sol står op,

så skal i vandet vi pjaske vor krop.
Rap, siger ænderne små, rap!

Mjav, si'r den lille kat,
nu vil jeg sove så sødt i nat.
I morgen skal vi lege igen,

for jeg vil helst lege dagen hen.
Mjav, si'r den lille kat, mjav!

Prrr, si'r den gamle hest,
jeg vil trække, som jeg kan bedst.

Gid jeg stod i den varme stald,
og hørte i dag ej flere knald.

Prrr, si'r den gamle hest, prrr!

Vov, si'r den store hund,
våge må jeg endnu en stund,

fare om og passe på,
at de trygt til ro kan gå.

Vov, si'r den store hund, vov!



Der sad to katte på et bord
Der sad to katte på et bord,

kritte-vitte-vit bom bom,
den ene på den anden glor,

kritte-vitte-vit bom bom,
så sa' den ene: "Hør, min ven,

kritte-vitte-vitte-vitte-vit bom bom,
sku' vi ikke kravle ned igen."

Kritte-vitte-vit bom bom.

Og da de så var kravlet ned,
kritte-vitte-vit bom bom,

så sa' den anden: "Hør, min ven,
kritte-vitte-vit bom bom,

sku' vi ikke kravle op igen."
Kritte-vitte-vitte-vitte-vit bom bom,

så kravlede de begge op,
kritte-vitte-vit bom bom.



Der bor en bager
Der bor en bager

på Nørregade,
han bager kringler

og julekage.
Han bager store,
han bager små,
han bager nogle
med sukker på.

Og i hans vindu'
er sukkersager
og heste, grise
og peberkager,

så har du penge,
så kan du få,

men har du ingen,
så må du gå.



Jeg gik mig over 
sø og land

Jeg gik mig over sø og land,
da mødte jeg en gammel mand.
Han sagde så og spurgte så:
Og hvor har du vel hjemme?
Jeg har hjemme i Trampeland,

Trampeland, Trampeland,
og alle dem, som trampe kan,
de har hjemme i Trampeland.

Jeg gik mig over sø og land,
da mødte jeg en gammel mand.
Han sagde så og spurgte så:
Og hvor har du vel hjemme?
Jeg har hjemme i Pegeland,

Pegeland, Pegeland,
og alle dem, som pege kan,
de har hjemme i Pegeland.

Jeg gik mig over sø og land,
da mødte jeg en gammel mand.
Han sagde så og spurgte så:
Og hvor har du vel hjemme?
Jeg har hjemme i Hinkeland,

Hinkeland, Hinkeland,
og alle dem, som hinke kan,
de har hjemme i Hinkeland.

Jeg gik mig over sø og land,
da mødte jeg en gammel mand.
Han sagde så og spurgte så:
Og hvor har du vel hjemme?
Jeg har hjemme i Klappeland,

Klappeland, Klappeland,
og alle dem, som klappe kan,
de har hjemme i Klappeland.

Jeg gik mig over sø og land,
da mødte jeg en gammel mand.
Han sagde så og spurgte så:
Og hvor har du vel hjemme?
Jeg har hjemme i Hoppeland,

Hoppeland, Hoppeland,
og alle dem, som hoppe kan,
de har hjemme i Hoppeland.

Jeg gik mig over sø og land,
da mødte jeg en gammel mand.
Han sagde så og spurgte så:
Og hvor har du vel hjemme?
Jeg har hjemme i Nikkeland,

Nikkeland, Nikkeland,
og alle dem, som nikke kan,
de har hjemme i Nikkeland.

Jeg gik mig over sø og land,
da mødte jeg en gammel mand.
Han sagde så og spurgte så:
Og hvor har du vel hjemme?
Jeg har hjemme i Kysseland,

Kysseland, Kysseland,
og alle dem, som kysse kan,
de har hjemme i Kysseland.



Sur, sur, sur, lille bi, omkring
Sur, sur sur, lille bi, omkring!
Frygt ej for de vilde drenge,

flyv kun ud på mark og enge!
Sur, sur, sur, sur i lystig ring.

Sur, sur sur, lille bi, omkring!
Sid i blomten som en dronning,
sug den søde, søde honning!
Sur, sur, sur, sur i lystig ring.

Sur, sur sur, lille bi, omkring!
Flyv så med dit rige bytte
hjem til cellen i din hytte!

Sur, sur sur, sur i lystig ring.



Tinge-linge-later, tinsoldater
Tinge-linge-later, tinsoldater,
blymatroser, bum-bum-bum.
Se til højre, se til venstre,
hele regimentet vender om.

Nu er klokken blevet mange
nu må vi se at komme hjem,
Ellers bli'r vor moder bange,

hele regimentet om igen.



Mester Jakob
Mester Jacob, mester Jacob

Sover du? Sover du?
Hører du ej klokken?
Hører du ej klokken?

Bim bam bum!
Bim bam bum!



Pjerrot sagde til månen
Pjerrot sa' til månen
"Lys nu hvid og klar,
indtil dette brev jeg
færdig skrevet har.

Husk, det er Pierette,
jeg nu skriver til
om min lille kone
hun nu være vil"

Og ved månens stråler
Pjerrot sad og skrev.
Han var fjorten dage 

om det halve brev.
Inden han blev færdig

kan du nok forstå
så var månen borte - 

sådan kan det gå.



En lille nisse rejste
En lille nisse rejste

med ekstrapost fra land til land,
hans agt det var at hilse
på verdens største mand.

Han kom til stormogulen
og der, hvor kæmpekålen gror,

men mellem alle kæmper
han tyktes ingen stor.

Da gik han ned til havet
og stirred i det klare vand; -

han smilte, thi nu havde
han set den største mand.



Jeg ved en lærkerede
Jeg ved en lærkerede

jeg siger ikke mer;
den findes på en hede
et sted, som ingen ser.

I reden er der unger
og ungerne har dun.

De pipper, de har tunger,
og reden er så lun.

Og de to gamle lærker,
de flyver tæt omkring.

Jeg tænker nok, de mærker,
jeg gør dem ingenting.

Jeg lurer bag en slåen.
Dér står jeg ganske nær
Jeg rækker mig på tåen

og holder på mit vejr.

For ræven han vil bide
og drengen samle bær.
Men ingen skal få vide,

hvor lærkereden er.


