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B rude fæ rden  i H ard an ge r . V ilane lle .
H. K je ru lff. D e ll ’ Aqua.

Der aander en tindrende Sommerluft J ’ai vu passer l’hirondelle,
varmt over Hardangerfjords Vande, Hans le ciel pur du matin:
hvor højt op mod Himlen i blaalig Duft Elle allait a tire daile.
de mægtige Fjælde stande. Vers le pays ou l’appelle
Det skinner fra Bræ, det grønnes fra Li, Le soleil et le jasmin,
sit Helligdagsskrud Staar Egnen klædt i; J ’ai vu passer l’hirondelle.
thi se over grønklare Bølge
hjemglider et Brudefølge. J ’ai longtemps suivi des yeux
O ho, O hejl * Le vol de la voyageuse.

Depuis mon a me reveuse,
Saa drage de hjemad med lystelig Spil L’accompagne par les cieux. Ah!
henover den blinkende Flade, Aupays mysterieux! Ah!
og Baad efter Baad sig slutter dertil
med Bryllupsgæster saa glade. Et j’aurais voulu comme elle
Det blaaner fra Kløft, det skinner fra Bræ, Suivre le meme chem in ...
det dufter fra blomstrende Abildtræ; J ’ai vu passer o.s.v,
ærværdig Staar Kirken paa Tangen
og signer med Klokkeklangen. = = = = =

O ho, O hej! a . Munck.
R os inas  A rie

— a f O p . „B a rb e ren  i S ev illa “ .
Rossini.

Nys en stærk og mægtig Røst 
S tilhed . i min Barm saa dybt genlød,

P o u l Hellm uth. Elskov vaagned i mit Bryst

Alle Træer Staar saa stille i den milde Luft, l h id om * H n m ?n
Ingen Brise, Luften hviler vandklar uden ^  vorder Q jn ’ ^ svær2er>

Ingen Storme, intet Haglvejr hærger denne VeJ gr jgg tøjeljg

der er skøn som Smil, der fødes om en ’ yen'll/ op IvdicP1̂ ’
sorgfuld Mund Ä g% ^ odig.

Du min Sjæl, vær ogsaa stille, s ta^dsjlin  j;! f° g0 *f Sindelag

Kæniped’ du med onde Storme, blev af !lien naar driller mig,
Mørket slugt. ^  ma" bedrager mig

Dal igennem Luftens Vande tyst til Havets a f r lv0S!na s?a >
Bund °£  tr°d s den garnles Magt, er det min

Evighedens store Stilhed er i denne Stund. t * . fulde Agt
af bedste Flid at narre ham.

Aage Berntsen.

Jeg kæk og uforsagt er trods hans
Magt.

B øn  fo r  D an m a rk .
E. Hornemann. D en danske  Sang .

Kongernes Konge! ene du kan Carl Nielsen-
skærme vort elskede Fædreneland! Den danske Sang er en ung blond Pige,

Herre du ene hun gaar og nynner i Danmarks Hus,
kan Freden os forlene, hun er et Barn af det havblaa Rige,

værn om vort herlige og ældgamle Dan! hvor Bøge lytter til Bølgens Brus.
Den danske Sang naar den dybest klinger 

Kærlige Fader, lyt til vor Røst, har Klang af Klokke af Sværd og Skjold.
Fl eden og Friheden smvkke vor Kyst! Imod os bruser paa brede Vinger

Rigdommen følge en Sagatone fra Hedenold.
med Snekken over Bølge,

Marken velsigne du med rigeste Høst! Al Sjællands Ynde og Jyllands Vælde

de tvende Klange af Blidt og Haardt 
Herrernes Herre! mægtig og stor, skal Sangen rumme for ret at melde
naadig du høre vort bedende Kor! om, hvad der inderst er os og vort.

Herre du ene Og Tider skifter, og Sæder mildnes,
kan Freden os forlene, tnen Kunst og Kamp kræver stadig Staal,

værn om vort herlige og ældgamle Nord! det Alterbaal, hvor vor Sjæl skal ildnes,
h—e. det flammer hedest i Bjarkemaal.
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