
I

Se egernet der kæmper
Mod kulden første december
Ivrigt og travlt i sin træspænen
Der er rim på græsplænen

II

Sneen falder så hvidligt,
og man ku' godt savne en fugl.
Den anden er alt for tidligt
at købe anden til jul

III

Hjerte og smerte som rimer på kerte
 beglæd'lige med det begræd'lige
   Vinter og vanter og andre gevandter
     er bare ked'lige

        Nu er det blevet den tredie 

IV

Dengang Birgitte Gøie
fik ondt i sit ene øje,
smurte hun det med tjære
og så blev det meget væ're

Jamen, børnlille, der ser I:
Ingenting rimer rigtigt
på fjerde. 

V

Så nåede vi til den femte,
og se hvad kalenderen gemte.
For den der har dig at kom' hjem til
er kuldegraderne glemte.
Det har jeg i grunden så nemt ved. 

IX

Her vil ties biende
nu det er den niende.
Det var en ide, nå,
lad os os gøre det så.

X

»Her vil ties biende
nu det er den tiende,«
stille Brorson gentog
(han gik ind for genbrug).

XII

Tolv er julens dage.
Tolv dage er tilbage.
Det er den tolvte tolvte.
Men tankerne er toldfri.

XIII

Alting går til
Det går mig på
At gå er meget trættende

Hvordan det går?
Jo, tiden går
Nu er det vist den trettende

XIV

Måger og fjordterner
rider på stormene.
Alle skjorterne
også de storterned'
blafrer på snorene.
Det er den fjortende.

XV

Mødre er vordende
Fædre er ventende
Det var den fjortende
Nu' det den femtende

XVII

Forhærdet er tidselgemytterne
så stive og slet ikke støttende.
Det eneste stødte man oplever
er det på manchetter og peber.
Kun trist og hvadkandetnyttende,
er det i december den syttende.

XX

Efter nitten kommer tyve,
derpå har jeg trolig biet.
Og hvad kommer efter tyve?
Det gør politiet!

XXIV

Øksne og okser
    ved krybben, i stalden
Øskner med hul i
Ønskerne vokser
    allerede fra juli
Øksen ligger
    for juletræets fod


