
Lille føl, ved du hvad!
Du kan sagtens være glad.
Du kan få en lækker davre,
du kan gå og nippe havre,
du kan spise, hvad du vil,
og så drikke mælk dertil.

Lille føl, ved du hvad!
Du kan sagtens være glad.
Du kan lege hele dagen,
springe og slå op med bagen,
du kan drive frit dit spil,
gøre lige, hvad du vil.

Lille føl, ved du hvad!
Du kan sagtens være glad.
Mens de andre trækker læsset,
kan du hvile dig i græsset;
de får skænd og piskerap,
du får kælenavn og klap.
Tekst: P. Larsen



En lille frø i mosen sad,
kvak-kvak, kvak-kvak, kvak-kvak.
Den hopped’ om og var så glad,
kvak-kvak, kvak-kvak, kvak-kvak.

Men hør nu, hvad der skete mer’,
kvak-kvak, kvak-kvak, kvak-kvak.
Stork langeben vor frømand ser,
kvak-kvak, kvak-kvak, kvak-kvak.

”Du lille frø, nu ta’r jeg dig,
ak-ak, ak-ak, ak-ak,
tre sultne unger venter mig,
tak-tak, tak-tak, tak-tak.”
Tekst: Anna Wulff



Forgangen nat vor sultne kat
en fed og lækker mus fik fat.
Men da den i det samme så
en rotte, lod den musen gå.

Rask katten efter rotten sprang,
men fik en næse nok så lang.
For mus og rotte begge to
slap lykkeligt af kattens klo.
Ukendt



Jeg en gård mig bygge vil!
Der skal være have til,
store marker, grønne enge
og med lam et lille vænge;
heste, grise, køer og får
hører til min bondegård.

Der er hestestald og lo,
på mit tag skal storken bo;
gæs og ænder, høns og duer
vil jeg ha’ – og mange stuer;
huset hvidt og tæk’t med strå,
dør og vindu’r malet blå.

Op af brøndens klare vand
trækker jeg min lille spand,
vander koen, vander hesten,
medens sol går ned i vesten,
følger koen i sin bås,
lukker port og dør i lås. 
Tekst: Margrethe Marstrand
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Jens Petersens ko, den har horn
og ben, den kan gå med på jord’n,
og så har den hale,
med den siger den smæk,
med den jages fluerne væk.

Og ved du, hvad også den kan?
Jo, den kan gi’ mælk i en spand,
og så kan den brøle
og stange og glo,
se, det var en spændende ko.
Ukendt


