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Ente, bente, fedteklente 

Bom bardaruski, snuski, snaski 

Hummer, sardiner 

Fedt og rosiner 

Engelsk lakrids og skidt og kanel 

Ente Bente fedte klemte 

Bom babaruski snuski snaski 

Rom og rosiner 

Fedt og sardiner 

Engelsk lakrids og skidt og kanel 

 

Ene mene ming mang 

Kling klang 

Ose bose bakkerdis 

Ejer vejer væk. 

Hvad skal jeg gøre? 

Hvem skal jeg spørge? 

Mon jeg ku’ smøre 

med UD 40? 
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Åh, åh, jeg har fået mig en gård. 

Åh, åh, jeg har strit- og stinkehår. 

Åh, åh, jeg har fået mig en gård. 

Åh, åh, jeg har strit- og stinkehår. 

 

En to ti 

Giraffen stod på ski 

Kørte ned ad bakken 

Fik en lort i nakken 

Troede det var blommer 

Gemte den til sommer 

 

Oon doon deen 

Mamma futte feen 

Futte feen 

Mamma deen 

Oon doon deen 
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Mor – jord 

Snegle – bejle 

Mus – lus – hus 

Rotte – Lotte – Charlotte 

Sol – stol – reol 

Taske – flaske – maske 

Vaske – plaske – aske 

Mand – spand – vand – sand 

Hat – kat – nat - glat 

Sko – lo 

Nikke nikke nambo 

No se rambo 

Para para poski 

Para para po 

Nikke nam 

Nikke num 

Para para poski 

 

Oppe i gardinerne 

hænger appelsinerne. 

Mændene og konerne 

spiser af citronerne. 
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Postbud, postbud 

med den røde jakke, 

ring på min dør nu 

og bring mig en pakke, 

en pakke der kan snakke, 

når jeg føler mig forladt, 

en pakke med en rød lille postkassekat. 

Nede i fru Hansens kælder 

kan man købe frikadeller. 

Når man køber margarine, 

må man ikke stå og grine. 

Når man køber æg, 

må man ikke lave skæg! 

Sol gi’r varme. 

Sol gi’r sved. 

Sol gi’r næsen fregner. 

Sol står op, 

og sol går ned, 

også når det regner. 
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Der var engang en mand, 

han boede i en spand. 

Og spanden var af ler, 

og konen vasked’ bleer, 

og drengen var barber, 

og tante spillede klaver 

- nu kan jeg ikke mer’. 

 

Tommeltot faldt i vandet. 

Slikkepot trak ham op. 

Langemand bar ham hjem. 

Guldbrand lagde ham i seng, 

og lille Peter Spillemand løb hjem 

og sladred’ til sin mor. 

 

 

Hvem er det, der banker? 

Det er Peter Anker. 

Hvem er det, der lukker op? 

Det er Peter Sukkertop. 

Hvem er det, der kommer ind? 

Det er Peter Slikkepind.  
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Gemmets Tinghusbakkegårdsang 

Mel.: Jeg en gård mig bygge vil 

Hvad er det gule, som dér står? 

Det er vor Tinghusbakkegård. 

Der er hest og får og geder 

og i haven grøntsagsbeder. 

Indenfor marsvin og mus 

som vi gerne giver knus. 

Til naturen lyst vi får 

på vor Tinghusbakkegård. 

Ud i skoven, sang foroven 

tur til søer, fange frøer, 

sjov og hygge er vort mål, 

så vi samles om et bål. 

 

 

 

Fingre små 

Store tå 

Hår og lår 

og knæ … k 

og smæk, smæk 
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Sikke et hus 

mus i mit hus 

rotter i potter 

katte i kutter 

og fem hottentotter, 

der sidder og prutter. 

 

Ude i junglen hvor vildmanden bor, 

boede der engang en meget lille labrador. 

Den logrede med halen og trillede rundt  

for det havde den hørt skulle være så sundt. 

Den siger hur har, hur hur har 

Gucci, gucci, har har har. 

 

Pandeben 

Øjesten 

Næsetip 

Mundelip 

Hageflip 

og … kilde, kilde 
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Kaniner, der ligner 

to mus, der har lus, 

og grise, der hviner 

som heste i hus. 

 

 

Norske nisser nyser ikke. 

Når det blæser højt fra nord, 

låser de med nissenøgler 

deres nissenæsebor. 

 

 

Babba nawal da albab 

jable lååbe ad albab. 

 

 

Når det regner,  

får man fregner. 

Når det sner, 

får man fler’. 

 

 

 


