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1. 
Jens Petersens ko den har horn, 

og ben den kan gå med på jorden. 

Så har den en hale,  

med den slår den smæk! (smæk hænderne). 

Med den jages fluerne væk. 

 

2. 

Og ved du så også hvad den kan? 

Jo den kan gi’ mælk i en spand. 

Og så kan den brøle, 

og stange og glo. 

Se det er en spændende ko – muuuh! 

 

3. 

På gårdspladsen står der en hund, 

den gør næsten helt uden grund. 

Men når du den klapper,  

så holder den op. 

At nusses er nemlig i top – vov! 

 

4. 

Katten den krummer sin ryg, 

hver gang den ser en stikkende myg. 

Den slikker sin pote  

og fanger en mus. 

Som den tager hjem til sit hus – miav! 

 

5.  

På gården er der også en and, 

den sig rap-rap til en spand. 

Den basker med vingerne, 

tror den kan flyv’. 

Men den er så tyk det er lyv – raaap! 

 

6. 

En hest synes at den vrinsker bedst, 

når den løber langt ud mod vest. 

Den sparker med benene,  

sko har den på.  

Den traver i stedet for at gå – ihhhr. 

 

7. 

I mudret der ligger en so, 

den elsker at ligge og glo. 

Den øffer og grynter 

og triller lidt rundt, 

for mudder sku’ være så sundt – øff. 

 

8.  

Jens Petersens hund den kan gø, 

dens lopper får benet til at klø. 

Og så kan den tisse  

på mit bukseben. 

Se det er en væmmelig en – addr. 

 

9.  

Jens Petersens and den er skrap 

Den vralter omkring og sir’ rap 

Den svømmer omkring 

Og den er altid glad 

Den elsker sin andemad – uhm! 

 

10. 

Jens Petersens gris den er sjov, 

for den gør Jens Petersen flov. 

Den prutter og bøvser, 

og synes den er fin 

Se den er et rigtigt svin – øff. 
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