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FÖR 

UNG OCH GAMMAL 

ALLA ME'! 



HELSINGFORS 1908 

AKTIEBOLAGET f. 

TILGMANNS BOK

o. STENTR.YCKERI 

N:o r. K ro ko di 1 en. 

I Egyptens heta land, 
Vid en vann och sandig strand, 
Vid den gula Nilen 
Bor krokodilen! 
Skynda, skynda från hans tänder, 
Sök dig skydd i andra länder. 

(Börja spelet om igen.) 

N:o 2. Strutsen. 

Ila hän över öknens sand till kamelen ! 

N:o 3. Hönan. 

Höna-pöna ka-ka-ka, 
Har du värpt nå't ägg i da'? 
För till torget hela massan 
Får du fem mark ut från kassan. 

N:o 4. Tupp en. 

Vår tupp är så stolt, vår tupp är så ung, 
På gården han känner sig stolt som en kung. 
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Sin kam uppå hjässan som krona han bär, 
Och höns skocken hyfsning och ordning han lär. 

(Får av sina grannar vid bordet I mark.) 

N:o 5. Kråkan. 

Kråkan frågar: kra! kra! kra! 
Kan du hoppa lika bra? 

(Försök! Hoppa kråka kring bordet med 
karnra tema.) 

N:o 6. N ä k t e r g a 1 e n. 

Näktergalen i månens sken 
Sjunger ljuft på lindens gren. 
Fast hans visa ej är lång , 
Betala två mark för hans sång! 

(Sjung också en liten visa.) 

N:o 7. Möss e t. 

.l\1össet gnagar i skåpet hål. 
Detta ingen mänska tål. 
Därföre måste man ställa 
För honom en stadig fälla! 

(Köp en för två mark.) 

N:o 8. Ekorre 11. 

Kurre liten, fin och nätt, 
Hoppar kring så snabbt och lätt 
På små fina fötter! 
Är förtjust i nötter. 

(Ge den, var och en, en nöt mark). 

N:o 9. Kanin en. 

(Kaninen hoppar till haren-kusinen!) 

N:o ro. Haren. 

Öron har vår Jösse så långa! 
Fiender har han många, många! 
Äter morötter och kål. 
Men intet buller vår Jösse tål! 

(Flyr till det stilla. lilla lammet.) 

N:o IL K a m e 1 en . 

Öknens skepp från Saharas sand 
Samlar alla till sitt land. 

(Hvarje medspelare flyttar sig hit.) 
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N:o 12. Kon 

Säg all nytta kuddan gör 
Så att alla barn det hör. 
Om du det ej rätt förmår, 
Här du över ett kast står. 

N:o 13. Lammet. 

Ett sinne så fromt och stilla 
Har lammet lilla. 
Dess ull ger oss varma kläder 
För vinterväder. 

(Alla medspel. säga bä-bä-bä! för att 
tacka lammet.) 

N:o 14. A p an. 

Apan är ett lustigt djur 
Så i frihet som i bur. 
Gör så viga skutt och språng, 
Grimaserar dagen lång. 
Härmar gärna alle man, 
Gör så med, om du det kan. 

(Alla göra en gest eller grimas och du 
får härma dem.) 

N:o 15. Renen. 

Renen över snötäckt mo 
Springer utan möda. 
Under snön han med sin sko 
Krafsar fram sin föda. 
Litet mossa torr och grå 
Han till frukost där kan få 
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(Giv 3 mark i kassan åt renen till mossa.) 

N:o 16. Anti 1 o p en. 

Så snabbt som antilopen 
Kan du nog ej springa, 
Men kasta en gång till, 
Så skall du framgång vinna. 

N:o 17. Bocken. 

Bocken stångar dig tillbaka till den plats, 
varifrån du kom. 

N:o 18. G i r a ff e n. 

Giraffen älskar varmt klimat 
Och äter gärna palmens blad. 
Man kan nog rida på hans rygg, 
Fast man ej där sig känner trygg. 
Du är nu säkert icke hemma. 

Res därför fram trettifemman. 
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N:o 19. Hästen. 

I galopp, i galopp 
Förbi alla med ett hopp. 

(Om du redan förut är den främsta, så 
får du kasta två gånger.) 

N:o 20. As n an. 

Stopp! säger åsnan, jag vill ej längre. 
<<Långöra>> är vår envise vän. 
Stannar och äter sin röda tistel. 

(Börja om spelet från början igen.) 

N:o 21. Läder 1 a p p en. 

Läderlappen flaxar hit och dit! 
Därför får du tvenne kast: 
Det första räknas dig till godo, 
Det andra tvärt emot till last. 

N:o 22. S ä 1 en. 

Sälen har stigit upp ur sitt kalla hav, 
ligger på ett isblock och lurar på fisk. 

N:o 23. S v a n e n. 

Svanen böjer vingen till segel, 
Glider fram på insjöns spegel. 

Skönast av fåglar han prisas må 
Två mark han därför ur kassan kan få. 

N:o 24. S t o r k e n. 

Storkeben, storkeben, 
Har du fått nå'n frukost ren? 
Ödla, groda eller mask 
Som dig smakar gott som snask1 
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(Giv åt grannen till höger och till vänster 
en mark.) 

N:o 25. Ankan. 

Ankan lär sina barn att simma. 
När de ha sin första timma, 
I vattnet måste de alla gå 
För att sim.konsten genast förstå. 

N:o 26. Gåsen. 

Gåsa-måsa, vännen min, 
Gå till svanen, kamraten din! 

(Alla gå kring bordet i gåsmarsch). 

N:o 27. Sk ö 1 d paddan. 

Stackare! Den kan ej gå fort. Måste 
gå långsammare än alla andra. Räknar 
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ända till $pelets slut, ett öga mindre 
än tärningen visar. 

N:o 28. H u n d en. 

En hund kau bli din bäste vän, 
Om du är god och snäll mot den, 
V aktar hem och vaktar gård, 
Och begär blott vänlig vård. 

(Tag fyra mark ur kassan.) 

N:o 29. Räven. 

Fy, du röde Mickel räv, 
Du är slug och listig. 
Vill du ha ett höns till mat, 
Blir du nog så dristig. 
Lurar jägare och hund 
Uti skogen gröna, 
Smyger sen i aftonstund, 
Kniper dig en höna. 

(Gä till hönan Xo 3). 

N:o 30. V arg en. 

Jag är en varg 
Och mycket arg. 

(Bli här, tills alla spelande gått förbi; om 
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någon annan kommer hit, får den förste gå, 
den sednare bli kvar. Om alla andra passerat 
:N:o 30, så stanna här över ett kast.) 

:N:o 31. B j ö r n e n. 

Man säger att Nalle är klumsig och dum. 
Men det är all,; icke sant, brum-brum. 
Han kan ju sig lära att dansa, jum-jum 
Ty Nalle är snäll men ej dum bum-bum. 

N:o 32. Må r den. 

Mården är ute på jakt efter små fåglar och ägg 
I kassan därför tre mark lägg. 
Ty det är synd att förstöra små fåglar. 

N:o 33. K att en. 

Tigerns lilla småkusin 
Är så vacker, mjuk och fin. 
Har dock klor i tassen sin, 
Klöser därmed handen din. 
Men, om du är snäll mot den, 
Blir han dig en lekfull vän. 



12 

N:o 34. T i g e r n. 

Stackare du! 
Slut är det nu 
Med glädje och spel. 
Tigern dig tar 
Du är död. 
Ingen nöd. 
Kanske härnäst 
Bättre lycka du har. 

N:o 35. Lej o n e t. 

Jag är kung i ödemark! 
Jag är modig, ädel, stark! 
Van att alla djur befalla. 
Upp med er - och buga alla! 

(Alla medsp. stiga upp o. buga för lejonet). 

N:o 36. U g g l a n. 

Arma uggla! Hon är blind och ser ej något, 
när det är ljust, ej ens ögonen på tärningen. 

(Gå tillbaka till föregående N:o.) 

N:o 37. S vi n e t. 

När du äter juleskinka, 
Tänk på mej! 

Glöm ej sen att vänligt blinka, 
När jag möter dej. 
Kanske ligger jag i:dike, 
Det är min natur. 
Du är ock ibland min like, 
Fast du ej är djur. 

/Får fem mark ur kassan för skinkan.) 

N:o 38. Gro dan. 

Grodan hoppar efter en fluga, men hoppar 
galet rakt i lejonets gap. (Gå till N:o 35.) 

N:o 39. E 1 e f an ten. 

Elefanten är stark och stor, 
Gärna med oss mänskor bor, 
Blott man är mot honom mild, 
Blir han tam och och icke vild. 
På hans sköna breda rygg 
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Kan du rida glad och trygg. 
(Stanna över ett kast, rid, och betala en 

mark för nöjet.) 

N:o 40. Nos hö r ni n gen. 

Farlig kamrat med sitt vassa horn. 
Gå hellre bort, tag hela kassan med 
Och ropa glatt: jag har vu1rnit! jag har vunnit! 



REGLER. 

Till detta spel behövs: 
r) En hop snälla, glada barn. 
z) En skål med marker, t. ex.: nötter, knap-

par, pappersbitar, tändstickor eller a. d. 
3) En tärning. 
4) Ett resernärke för varje medspelare. 
Varje tnedsp. får zo marker, ger av dern 

tio i den allmänna kassan. 
Den som först kommer till N:o 40 vinner. 

Man måste kasta jämnt kast till N:o 40, i mot
satt fall räknar man tillbaka lika många steg 
som kastet går över N:o 40. 

Nu börja vi! Den som först kan rimma, på 
>>djur•> börjar. Ett, tu, tre, djur! 
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