DANSK AFDELING

N id s W. Gade:
VED SOLNEDGANG
(A. Munch)
Nu daler Solen sagte ned
bag Aasens fjerne Skove
og sender guldrød Aftenfred
ud over Eng og Vove.

Nu tie alle Fugle smaa
og Dalen stille grunder
ved hvad, der nu skal følge paa,
naar Sol gaar ganske under.

En sød, vemodig Hvisken gaar
igennem Birkens Blade
om Nattens Mulm, som forestaar,
og vil sin Favn oplade.

Frygt ej, min Sjæl, sænk dig kun ned
i Nattens Dyb med Solen!
Derfra opvælder Kærlighed
som Duft fra Natviolen.

Hvor Dagens Afskedstaare mild
paa Blomst og Straa nu falder,
Konvolvens Kalk sig lukker til,
endt er dens Livsens Alder.

Hvor Lysets Kilde gaar forud,
did kan du trøstig følge,
og lade Nattens bløde Skrud
din hede Længsel dølge.

C. F. E. Horneman:
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VORT HJEM, DU DANSKE JORD
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(Af L. C. Nielsens Kantate ved Universitetets Mindefest
for Kong Kristian den Niende)
Vort Hjem, du danske Jord,
hvor Bondebrødet trofast gror;
du digre Muld,
saa evnefuld,
saa yppig til at yde!
Det kimer i din Agers Korn;
Konkylje-Horn
om dine Kyster lyde.
Vi bærer dig i Lyst og Nød;
vi ærer dig i Liv og Død;
vi kommer, naar du kalder,
og knæler i dit Skød.
Vort Hjem, du danske Jord,
hvor Lunets lyse Sønner bor;
dugsvangre Dal
med stridig Ahl
og hvide Klitters Øde!
Det dufter i dit Tungemaal
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en Blomsterskaal
af Rug og Kløver røde.
Vi favner dig i Angst og Fryd;
vi savner dig i Nord og S yd ;
vi harmes, naar vi høre
din stumme Klagelyd!
Vort Hjem, du danske Jord,
der haabsom grøn af Havet gror;
gavmilde Muld,
med Mindeguld,
der klinger under Ploven!
Din Himmel hvælver højt sit T ag;
i bløde Drag
langs Fjorden blaaner Skoven.
Vi værger dig i Armods Kaar;
vi sværger dig, ihvor vi gaar,
at trænges, hvis du trues,
til Værn omkring din Vaar!
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