VALBORG PÅ ÅLÖN

SKÖNA MAJ VÄLKOMMEN
Sköna maj välkommen
Till vår bygd igen
Sköna maj välkommen
Våra lekars vän
Känslans gudaflamma
Väcktes vid din ljusning
Jord och skyar stamma
Kärlek och förtjusning
Sorger flyr för våren
Glädje ler ur tåren
VINTERN RASAT UT
Vintern rasat ut bland våra fjällar
Drivans blommor smälta ner och dö
Himlen ler i vårens ljusa kvällar
Solen kysser liv i skot och sjö
Snart är sommarn här i purpurfärger
Guldbelagda azurskiftande
Ligga ängarna i dagens lågor
Och i lunden dansa källorne

Ja, jag kommer - hälsen glada vindar
Ut till landet ut till fåglarne
Att jag älskar dem till björk och lindar
Sjö och berg jag vill dem återse
Se dem än som i min barndoms stunder
Följa bäckens dans till klarnad sjö
Trastens sång i furuskogens lunder
Vattenfågelns lek kring fjäll och ö
VÅRSÅNG
Glad såsom fågeln i morgonstunden
Hälsar jag våren i friska natur’n
Lärkan mig svarar och trasten i lunden
Ärlan på åkern och orren i fur’n
Se hur de silvrade bäckarna små
Hoppa och slå, hoppa och slå
Vänliga armar kring tuvor och stenar
Se, hur det spritter i buskar och grenar
Av liv och av dans, av liv och av dans
I den härliga vårsolens glans!
BLÅSIPPAN UTE I BACKARNA STÅR
Blåsippan ute i backarna står
Niger och säger att nu är det vår
Barnen de plocka små sipporna glatt
Rusar sen hem under rop och skratt
Mor, nu är våren kommen, mor
Nu får vi gå utan strumpor och skor
Sipporna små uti backarna stå
Ha varken skor eller strumpor på
Mor ute stugan hon säger så:
Blåsippor aldrig snuva få
Än får ni gå med strumpor och skor
Än finns det vinter kvar, säger mor

NU GRÖNSKAR DET
Nu grönskar det i dalens famn
Nu doftar äng och lid
Kom med, kom med på vandringsfärd
I vårens glada tid
Var dag är som en gyllne skål
Till brädden fylld med vin
Så drick min vän, drick sol och doft
Ty dagen den är din
DET ÄR VÅREN
Det är våren, ja det är våren
Som har kommit igen, och med den kärleken
Det är våren, ja det är våren
Som har kommit tillbaka igen
När vi varann i portarna krama
Och kattorna på gården jama
Det är våren, ja det är våren
Som har kommit tillbaka igen
HÄR ÄR GUDAGOTT ATT VARA
Här är gudagott att vara
O, vad livet dock är skönt
Hör, vad fröjd från fåglars skara
Se, vad gräset lyser grönt
Humlan surrar, fjäril’n prålar
Lärkan slår i skyn sin drill
Och ur nektarfyllda skålar
Dricka oss små blommor till

