
Septembers hirnmel er så blå
s Otto Mortensen
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lydt vi hø rer 1ær 
-- ken slå som føt ved for års - ti de- Den
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|/v D 2 Der er en søndagsstille ro q%ÅO"georgiaer sptaglet gror.4- flAt flyve som et foriårsfrø' t I , imellemtr.e'rogtage, € ,, blandtastersivorhave, vrr{tor sommerblomstatbuve
,n - L en munter glæde ved at gro, \/ så rig er arets sidste flor: 4 er kua at visne for at dø,' ' ' ) som var det sommerdage. r oktobers offergave, /l kan iagen frugt du give.

\ / OC koen rusker i sit græs "[ / i Hvis modenhedens milde magt

V med saften om sin mule, tfr1$øe røde æbler løsner let f af livet selv du lærte,
mens bonden kører hjern !.ed Iæs,- fra træets treette kviste. ynttLE" slår bag farmet rosendragt

fn P der lyser solskinsgule. l/ Snart lysner kronens bladenet, fiit t a" b}Uml5eote.
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stubbet mark,vi .,,*", nu, ÅFlr*rlli*åiil ff"lf,i:; t Arex Gant
,,* i står brun og gut og gylden, ^ 't 

bag sorte grene svinder, 
- tetptæ eilorfatteræ ejadom

' ' ' f og røn står rød ob slåen btå, om årets sidste røde fmgt
og purpursort står hylden. den tungt og mildt os minder.

den gror

den gror

stor - ken længst af lan - de for med sol på si ne rnn ger.

stor - ken længst af lan de for med sol på si ne vin ger.

stor - ken længst af lan de f6r med sol på si ne vin ger.


