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Mel": Fiå Tysl<J-and uddrog" .,
I lag ey vi saml-et tlI Sllvbryllupsfestvi sldder om Bord.et med" Ven og Gæst
Maf ie og Karl de ^nu feste vi-I-
lidt Sang og }Iumflr, ja det skal der til,
Ja, nu skal I LtØre hvordan det gik
d.a l\{arie og Karl de hj-nanden f,ik
se Karl gik omkri-ng og ]urede paa
mon ikke at jeg dog l,,lar:,e kan faa,
Den førsie Gang Karl, Marie saa
han tænkte straks mon at det kan gaa
hans Hjerte hopped uha, uha
nu bare iiiarle vi1 slge ia,
Karl maatte j o straks ti}
hans lljerte det kunde slet
Marie du laaa lkke sige ne j
saa siger jeg dig, at saå

l\,iavie afsted
lkke faa Fred

bliver jgg-*-bIe€.'

Men d.et var ej heller Xfarles -gtneJ Hjerterne hoppede og slog {akt
hun sagde vi vil være Kone og Mand
hvad_ er d.og et liv uden Ægtestand.

I Træ11Øse satte d"e nu deres Bo
nen dor kund.e f ankerne itrrke faa R.o
og derfor afsted dc ti1 Krogrohden drog
Ltarle hun sukkede 0g S:gde og.

Jeg synes at her er for megcn Eo
nej r j-6 vil hellere tii Skelby og bo
Een nu skaX T. inØre hvordan det glk
for Karl spekulered" og Nykker han fik,
Han sagde ti1 Marie nu vil- jeg ha Jordjeg tror jeg i- I{o:igen tj-I Godse jeren gaer
og vi ved jo alle hvorda:r det gik
de ,iSØrensmj-nd"e,r i Eje fik.
0g det kan nok være at Tiden den gear
i3; KØerne r:aed, Striglen og Æ:rmernå faar
gg l[å:rkenrderr brfrgner saa rlg og fedfor KarI ved j o åok hvad dei skal gøres ved .

Der har de nu sid"en haft deres Hjem
KarI sllder og slæbcr og maser slg frem
mcn Marile j: hun mag skam osse TtØie herfor hun naaa jo pass; baadc Grisc og KØcr.

§., BØrnef'lokkcn dcn blcv e j stor
dc maættc nØjcs med. Knud" og-Ri-gmor
la, R*igmor cr gift og Knud hænger i
f or &et cr jo icaren iom han kan 11' .

Nu Qraa vl vist he llcre sluttc vor Seng
o8 'hæve Glasscnc cndnu en Gengog dcrpaa ct ord.entllgt Hurra dem gi-'
i4, Iænge l-evc Karl o§ ivlari-' ,
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