
 
 

 

 

Gækkevers  

Mit navn det står med prikker  

pas på det ikke stikker  

  

Oh, jeg har købt en høne,  

som lægger store æg.  

Men æggene den lægger,  

dem vil jeg lægge væk  

og bytte til et større af chokolade som  

du får hvis du kan gætte,  

fra hvem mon gækken kom.  

  

En lille Engel jeg dig sender,  

med Kjortel hvid og Kappe grøn,  

min Vintergjæk og Sommernar  

til Påske skal du blive.  

Skrevet i Polen og digtet i Solen,  

gjæk, gjæk, gjæk.  

  

Mit navn det står med søm  

pas på du ej blir øm!  

  

Jeg gik ud i vintersol  

for at finde en viol,  

men for sne og kolde vinde  

var violen ej at finde.  

Da jeg vendte og gik væk,  

fik jeg øje på en gæk.  

  

Bag busken jeg fandt en gæk så sød,  

jeg troed' den var af kulden død.  

Nu sender jeg den til dig, min ven.  

Tæl prikkerne små og gæt fra hvem.  

  

Hvordan er du kommet så tidligt op?  

Du bliver jo kold på din lille krop.  

  

Våren den er nær.  

Se nu bare her.  

Sommerfuglen flyver fri,  

det gør også vi.  

  

Lille hvide vintergæk  

bryder gennem sneen kæk.  

Ved dens fine klokkespil,  

blev det første forår til.  

  

Mit navn det står med lopper  

pas på de ikke hopper.  

  

Digtet i Vejle  

af 24 snegle  

skrevet i Rom  

af kaptajn Vom  

gæt så, hvorfra  

brevet kom.  

  

Gæk du søde lille,  

ih, du store milde.  

Jeg nu venner gække må,  

skriver mange prikker små.  

Kan du disse prikker tyde,  

vil jeg et påskeæg dig yde.  

  

Mit navn det står med flasker.  

Hvis hænderne du vasker,  

og gætter du det ej,  

så må du gi' til mig  

en middag med en steg.  

Så giver jeg dig vin,  

og vi vil få lidt grin.  

  

Mit navn det må du gætte  

og spekulere på.  

Jeg prikker blot vil sætte,  

så la'r jeg brevet gå.  

Fra Evald Tang Kristensen - Börnerim, 

Remser og Lege (1898):  

 


