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Du kender vel Syng, syng ved Dæmring og Dag.
det lille, skønne Land. Norsk Folkevise. I

E. Hornemann. syng, syng ved Dæmring og Dag,

Arr. af Louis Clausen. Sangen dig bær mod det fjerne,

D u  kender vel det lille, skønne Land? løfter med brusende Vingeslag

O m kr ing  dets Kyst sig snor det salte Vand? dit Haab mod en kaldende Stjerne,

lunt Bøgeskoven skygger og fra Muld 

). sig Hvedeakset skyder op som Guld. ^ 0 !*\ m0(  ̂ ^ im *en ' Sang

D u  kender det? O , der, kun der frejdigt dit Blik og din Pande,

kan Livets Sorg og Fryd mig vorde kær! fø l§ efter Tonen> som opad sig svang |

mod evige Sommeres Lande,

D u  kender vel den lave, stille Bo?

1 Stuen er der Fred, i Kamret Ro, Tyst, tyst du synker en Gang,

for Vinved vifter Lindens brede Blad, som e* Blad uden Klage,

og Spurven kvidrer, Solen smiler glad. men af dit Liv, af dit Smil og din Sang

Du kender den? O , der, kun der et Ekko  vil tone tilbage,

jeg d rømm e kan og faa min D røm  saa kær.

Du kender vore Fædres gamle Vang, 

rg), saa rig paa stolte Minder, Sagn og Sang?

Hvis Alvorsstemme vækker i mit Bryst | Fyrreskoven.
en Længsels Smerte og en Vemods Lyst. w. Pettersson-Berger.

Du kender den? O, der, kun der Der er en Renhed { djn Luft>

jeg føler mig paa Jord mest Himlen nær. en Troldom i den vilde Duft

Chr. Wmther. ^ra Fyrreskovens Ranker.

Hvor Bækken danser glad og fri, 

og Elven glider tavs forbi 

Aftensang. i dybe Alvorstanker.

A. W. Lanzky. (Efter Helene Nyblom).

Med sin underfulde Ro

bryder Aftnen frem, ________________

og hver Fugl fra Skovens Bo

haster mod sit Hjem. J
Horisontens Purpurguld Kongens Bøn af Op. „Lohengrin“.
end mit Ø je  naar. /?/cA. Wagner.

Sen' Nattergalen længselsfuld O  Himlens Gud, nu beder jeg:

sine Triller slaar. I styrk du den brave Kæmpers Sværd,

KT . at klart vi se den mørke Sag,
Nu den sidste Tone lød og ske|ne Sandhed fra Bedrag!

1“ ) .  fra de"  "8 er huld, o  gyd din Kraft i Heltens Arm,

° 8, 1 *e Skød  og straf den falske med din Harm.

a t ,  lm eI]S U O ’ lær os her at d øm m e  grant,
Al Naturen Slum rer sødt, , hj a| vor , er Tan(

gennem Skov og Krat

kun et Vindpust bølger blødt

sukkende Godnat. -------------

Chr. Christensen.
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