
Høslæt  2014 -  Vestengen ved Gundsømagle Sø 
 
Melodi: Marken er mejet 
Tekst:   Kirsten Pedersen 

 
Leen er slebet, lad vær med at tøve, 
nu skal arbejdsgruppen til at høste engens hø. 
Birk, pil og skvalder vil pladsen berøve, 
trevlerod og gøgeurt vil ellers snarligt dø. 
:/:  Kom så, gå i gang, 
    Tiden er ej lang,  
    Brug nu ikke tid på smøl - - og denne hersens sang  !   :/: 
 
Gruppen er vokset, så nu er vi mange 
til at vaske tårnene og save med en sav. 
Vigtigt  det er, at man ikke er bange 
for at møde op og gi’ den skalle og et tav’. 
:/:  Kom så – lad os se 
     alle med en le. 
     River er der også - altså hvis man er til det.   :/: 
 
Hans-Peter er mester i slåning med leer, 
Jens ved helt  præcis, hvad der ska’ skånes eller slåes. 
Stig er utrolig, han når meget mere 
end de mænd og ko-oner med alt for bred en mås. 
:/:   Kom så, hold ej hvil, 
      Tag det med et smil, 
       (Du kan snyde-hvile lidt ved strygning med en ”fil”.) :/: 
 
Når det bli’r frokost, så nyder vi livet. 
John har sørget for at tage mange øller med. 
Så skal der grilles (det ta´r vi som givet) 
lisså mange lækre pølser, som vi kan få ned. 
:/:  Kom så, gå i gang, 
     Pausen er ej lang, 
     Og imens så vil vi ikke høre leers klang.  :/: 
 
Nu skal vi rive og slæbe og stakke. 
Græsset det skal hænge, til det bliver ganske tørt . 
Når sommeren hen imod efterår lakke, 
da vil græsset – dog som hø – til ukendt sted bli’ ført. 
 :/:   Kom så....!  - Snart vi ser 
       enden på det her. 
       (Man sku tro, at engen havde været  til barber.)  :/: 
 
Et hurra til slut og en skål med en bajer, 
vi har nemlig eksisteret en og tyve år. 
At holde så længe er lidt af en sej’er 
mange af os har da også fået gråligt hår. 
:/:    Sammenhold vi vil, 
       Knoklen skal der til. 
       Gid at Gundsø-arbejdsgruppen længe leve vil. 
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