Vagn Harpoths fodselsdagsfest

Januar
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Iv1elodi: I skoven skulIe vare gilde

I
I d.ag vi alle fester,
for Vagn har fodselsdag.
Der er en svarm af gaster,
o, hvilket herligt lag.
Vagn Harpoth, hilset ver.
De kom fra fjern og nar
at hyld.e dig i kald. og stand,
du kare bondemand.
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staten{."t,it bedOmmer
dit verk som noget li'r,
nu skal hver ko, s homhommer
nedfeldes pe papir
og trakkes op med kridt,
og du er ligq vidt,
for glemmes en der falder dom,
at alt skal gores om.
Iv1en
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Du fodtes ind i verden
i Sonder erikjar gird,

du fulgte faders farden,
og det var landmandskSr,
og du blev landsoldat,
og mig du s& fik fat,
og snirt i agteskabets b&nd
vi kom med sjal og 8.nd.
_
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Det gik s& los pi girden
med slid og slab si vist.
Du s6.ed forst i v5ren,
men blev si hosten trist,

betragted du hvert kuld
af dyr si underfuld.
l
De blev jo alJ-e hver og bn

din store o1esten
4
Men vi fik gode dage,
niir vi pi hostens les
med kurs mod 1o og lade
sA ud mod fjord og nieSr
da jeg det godt forstod'
at fadres landmandsblod
sqpterkt i dine &rer randt,
at safirmen det, os bandt.

Ilen ak, i store zoner
nu lagges jorden brak,
og dyr man splejs6r, kloner,
de stakler si'r ej tak.
Nej, gainle Gris Mathis

ej som sed i is,
blev et muntert kodfuldt svin,
der takked med et grin.
1&

men
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Velrvagnrdu har nu n8.et
din aftagt og pension,
vor gird er overgiet
tiI Ejnars generation.
Men er du b1evet tret,
s& tag det nok s3. let,
s5 kom, min ven, kuh ind til
jeg tit, har savnet dig.

I
Hvis, karea/agn, det hander,
at verden gir af law,
da mindes slagt og venner
de gode giimle d.aw,
s& kalder vi pi aig,
og alt vi1 rette sig
TiI lykke nu i rim og vers
med &rene halvfjerds.
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