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Det satt to katter på et bord 
 

Det satt to katter på et bord 
Kvirrevirrevitt bom bom 
Så sa den ene Hør min venn 
Kvirrevirrevitt bom bom 

Sku' vi ikke klatre ned igjen 
Kvirrevirrevirrevirrevitt bom bom 
Og så klatret begge ned igjen 
Kvirrevirrevitt bom bom 

Og da de så var kommet ned 
Kvirrevirrevitt bom bom 
Så sa den andre Hør min venn 
Kvirrevirrevitt bom bom 
Sku' vi ikke klatre opp igjen 
Kvirrevirrevirrevirrevitt bom bom 
Og så klatret begge opp igjen 

Kvirrevirrevitt bom bom 
Kvirrevirrevitt bom bom 

 

Hva sier den kua 

 
Hva sier den kua som går i enga? MØ 

Og hanen som galer i sky? KYKKELI-KY 

Hva sier den grisen som går i bingen? NØFF, NØFF 

Og sauen som beiter i li? BÆÆÆÆÆ 

 

Jeg vil bygge meg en gård 

 

Jeg vil bygge meg en gård 

Med en hage utenfor.  
Eng og åker må der være, 

Lam og sauer bak et gjerde, 

Og så bygger jeg til sist 

Rødmalt hus med trapp og kvist. 

Fjøset skal stå like ved. 
Der skal være plass til tre 
Brune kuer som jeg steller 



Alle morgener og kvelder. 
Og i sallen står en hest 
Som jeg liker aller best. 

Gjess og høns og gris er bra. 
Og et stabbur vil jeg ha. 
Der skal stå i lange rekker 
Fulle tømmer, tunge sekker. 
Og så trenger jeg en pus 
Som kan fange stabbursmus. 

Tett ved sjøen vil jeg bo. 
Og om kvelden skal jeg ro 
Ut og se til garn og ruse 
For å skaffe mat til huset. 
Og så ror jeg hjem til mor, 
For hun bor jo der jeg bor. 
 
 

 
 
  

Det bor en baker (i Østre Aker) - tekst 

Det bor en baker 
i Østre Aker. 
Han baker kringler 
og julekaker. 
Han baker store,  
han baker små, 
han baker noen 
med sukker på. 
 
Og i hans vindu 
står rare saker, 
tenk hester, griser 
og pepperkaker. 
Og har du penger, 
så kan du få, 
og har du ikke, 
så kan du gå. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

 



Med krøllet hale 

 

Med krøllet hale og nesevis 

I bingen springer en gris 

I søla den ruller seg rundt 

Og trapper med alle de fire små 

Beina i maten sin  

Du store min 

Og fysj, fysj a meg for en gris du er 

 

Kan du si meg hvem jeg er? 

bæ bæ bæ bæ bæ bæ 

kan du si meg hvem jeg er 

bæ bæ bæ bæ bæ bæ 

kan du si meg hvem jeg er 

ja det kan jeg ja det kan jeg 

du er en sau 

 

voff voff voff voff voff voff 

kan du si meg hvem jeg er 

voff voff voff voff voff voff 

kan du si meg hvem jeg er 

ja det kan jeg ja det kan jeg 

du er en hund 

 

mjau mjau mjau mjau mjau mjau 

kan du si meg hvem jeg er 

mjau mjau mjau mjau mjau mjau 

kan du si meg hvem jeg er 

ja det kan jeg ja det kan jeg 

du er en katt 

 

mø mø mø mø mø mø 

kan du si meg hvem jeg er 

mø mø mø mø mø mø 

kan du 
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