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[{ar!rgn er n.H meie!

Damer:

Marken er nu mejet
Ja markgn'er mejet
Og tofteme ertomme nu.
Komet er i laderne
Og høet står i hæs.
Frugten er nu plukket
Ja frugten er plukket
Og træeme er rystet nu
og vi erda næsten færdig med det sidste
tæs.
Rev- vi
Det - er
Fuglen og den fattige
Skal også være mæt.

Loen vi så pynter,
Ja loen vi pynter
Med blade og med blornsteraks,

Y nlgeorginerS
Og bonderoser d6k.
Bømene skam danser,
Jabømene danser
Fomøjede og glade rundt.
Alle vore prger står og venter i et bundt.
Bind - bind
Hu-ra
Slutter høsten altid med
Et gilde og en dans.

Herrer:

Marken er nu mejet
Ja gg tofteme eriomme nu.
Komet er i lademe
Og høet står i hæs
Det gør det næsten.
Frugrten er nu plukket

{" og træeme er rystet nu.
og vi erda næsteå færdrg med det sidste
læs.
Det allersidste.
Rev, rev, vi imarken så let. -+*
Det, deteren folkelig ret" + 

!

lyg!"n os den fatriså
Skaf også våre må.
Og tilfreds.

Loen vi så pynter
Ja med blade og med blomsteraks,
Y h"r georgineija,
Og bonderosernok. a_-Ac,"u, l,uJ tn,øg)<f
Bømene skam danser, ,l

_Så 
fomøjede og gfæde rundt.

Alle vore ptger itår og venter i et bundt.
De søde piger,

Pin{, bind,, bind så komet iknans, 1*
Hu=hu-r?-tEl for her til lands, _rq
Slutter høsten altid med t
Et giHe og en dans,
Sikken lians.


