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Sechs Klange aus lahren 

1. Die Trennung 

Ware meine Sense scharf geschliffen, 
sah 'ich mir das Grummet an, 
alien grunen Klee auf meiner Wiese 
nnaht' ich mit der Sense dann! 

Ja grunen Klee mit meiner scharfen Sense, 
mahte ich nieder jedes grune Platzchen, 
was liegt mir an dir noch, 
du mein goldenes Schatzchen, 

was liegt mir an dir noch, 
hast ja einen andern Mann! 

3, Die Verlassene 

Flog ein Tauberich (kers Land, 
bis er Korner furs Kropfchen fand. 
Als nun das Kropfchen nichts mehr fasst, 
fliegt er auf einen Ahornast. 

Beim Ahorn sitz mein Schatzelein, 
and stickt ein grunes Tuchlein. 
Und sie stickt hinein ein Kranzlein, 
weil sie ihr Schatz verlassen hat. 

Stickt auch hinein ein Roslein rot, 
fur ist einst alle Liebe tot, 
sie stickt hinein ein Kranzelein, 
weil sie ihr Schatz verlassen hat. 

Stickt auch hinein ein Roslein rot. 
fur sie ist alle liebe tot, 
fur sie ist alle liebe tot. 

1. De scheiding 

Was mijn zeis scherp geslepen, 
zag ik het hooi van tweede oogst, 
dan zou ik alle groene klaver 
op mijn wei maaien met de zeis! 

Ja, groene klaver met mijn scherpe zeis, 
ieder plekje groen zou ik afmaaien, 
wat ben je mij nog waard, 
jij, mijn gouden liefje, 

wat ben je mij nog waard, 
je hebt immers een andere man! 

3. De verlatene 

Een duifje vloog over land, 
tot hij zaadjes voor zijn kropje vond. 
Als nu het kropje vol is, 
strijkt hij neer op een esdoorntak. 

Bij de esdoorn zit mijn schatje, 
en borduurt een groen doekje. 
En ze borduurt er een kransje in, 
omdat haar schat haar verlaten heeft. 

Ook borduurt zij er ook een rood roosje in, 
voor haar is alle liefde dood, 
zij borduurt er een kransje in, 
omdat haar schat haar verlaten heeft. 

Ook borduurt zij er ook een rood roosje in, 
voor haar is alle liefde dood, 
voor haar is alle liefde dood. 
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