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KIEVIT

Wat een deftige meneer

is die jonge kievit!

Spant zijn voeten op en neer,

wandelt neer en op.

Wat een deftige meneer

is die jonge kievit!

Draagt een eigen veer

op zijn eigen kop.





KONIJNTJE

Konijntje kan zijn oortjes stellen,

Konijntje kan zijn oogjes schuinen,

heeft al zeven springgezellen

om te hollen op de duinen.

Langoor, Schuinoog, Huppelbeentje

droomt nu in zijn eentje.





HET VEULEN

Jong, jong paard

ligt wat graag,

straks staat op, valt niet traag,

schudt zijn manen, zwaait zijn staart.

Wil ter weide springen, wild en rasch,

hoog de hooge pooten slaan,

dan, in ’t malsch geklaverd gras,

rustig naast zijn moeder staan

Jong, jong paard valt niet traag,

maar, vermoeid, ligt wat graag





AAP

Baby Aap, op zijn tak,

is al meester in zijn vak,

zit als een geleerde bol

met zijn hoofd en handen vol.





BIGGETJES

Veertien kleine biggen

liggen

rond de moederbig;

koestren zich,

kloestren zich,

maken gromgeluidjes

met hun scherpe snuitjes.

Veertien kleine biggen

liggen

rond de moederbig,

strekken zich,

rekken zich

n hun roze huidjes.





HOND E K E

Wat is er zoo leuk als een hondeke,

zoo lekker dwaas?

Een muiltje heet zijn mondeke.

Het kijkt als door een waas.

Wat is er zoo leuk als een Hondeke?

Het zuigt en ligt een stondeke,

zoo lekker dwaas.





WATER HOEN

Wat kan dat kleine waterhoen

al doen?

Kan loopen, kan zwemmen,

kan worrempjes verslinden.

Zijn oogjes kijken klaar:

Waar is er een te vinden?





KALFJE

Kalfje kijkt de wereld in,

weet al wat en hoe,

kalfje lijkt al wijs, zoo wijs . ..

wordt een domme koe





MARMOTJE

Dik marmotje leeft van knagen,

van een tandeke dat snijdt

en van slapen al de dagen

van den donkren wintertijd

Eten, slapen, slapen, eten,

en de wereld te vergeten:

Wel te ruste, en appetijt!





GEITJE

Voor een aardigheidje,

met verstreuveld haar

en de pooten bij malkaar,

voor een aardigheidje,

of het al dag droomdag waar.

rust ons lustig geitje.





POES

Poes-poes-poes is thuis.

Wat kan bollen

zal ze rollen,

rukken lappen uit en lint.

Poes-poes-poes is thuis.

Poes-poes-poes is thuis.

Voor de krauwkens

van haar klauwkens,

vreest alleen een heel klein kind

en een oude muis.
















