
Nu grönskar det i dalens famn,
nu do�ar äng och lid.
Kom med, kom med på vandringsfärd,
i vårens glada �d!
Var dag är som en gyllne skål,
�ll brädden fylld med vin.
Så drick, min vän, drick sol och do�,
ty dagen den är din.

Långt bort från stadens gråa hus,
vi gla� vår kosa styr,
och följer vägens vita band
mot ljusa äventyr.
Med öppna ögon låt oss se
på livets rikedom,
som gror och sjuder överallt
där våren går i blom!

Valborgsmässofirande

Nu Grönskar det

Du ska inte tro det blir sommar
ifall inte nån sä�er fart

på sommarn och gör lite somrigt,
då kommer blommorna snart.

Jag gör så a� blommorna blommar,
jag gör hela kohagen grön.

Och nu så har sommaren kommit
för jag har just tagit bort snön.

Jag gör mycket va�en i bäcken
så där så det hoppar och far.

Jag gör fullt med svalor som flyger
och myggor som svalorna tar.
Jag gör löven nya på träden
och små fågelbon här och där.
Jag gör himlen vacker om kvällen
för jag gör den alldeles skär.

Och smultron det gör jag åt barna
för det tycker jag dom kan få
och andra små roliga saker
som passar när barna är små.
Och jag gör så roliga ställen
där barna kan springa omkring.
Då blir barna fulla med sommar
och bena blir fulla med spring.

Vintern rasat ut bland våra �ällar
drivans blommor smälta ned och dö.
Himlen ler i vårens ljusa kvällar
solen kysser liv i skog och sjö

Snart är sommarn här i purpurvågor,
guldbelagda, azurski�ande,
ligga ängarne i dagens lågor
och i lunden dansa källorne.

Ja, jag kommer! Hälsen, glada vindar ut
�ll landet, ut �ll fåglarne,

A� jag älskar dem, �ll björk och lindar
sjö och berg, jag vill dem återse,

se dem än som i min barndoms stunder,
följa bäckens dans �ll klarnad sjö,
trastens sång i furuskogens lunder,
va�enfågelns lek kring �ärd och ö.

Lyssna vill jag, huru vinden susar u�
halvspruckna björkars lund,

spegla mig i sjön, där anden krusar med
sin köl det mångbeglänsta sund,
och i famnen av naturen drömma
vårens dröm, som ingen trö�at än,

och min sorg i jaktens lund förglömma,
fri som skyn där uppå himmelen.

Idas Sommarvisa

Längtan till landet

Där Hallandsslä�en kläs i lövskogsbälten
vid E�ra kyrka, där som blomsterband
av vild lupin ses kanta sädesfälten,
går många vägar fram �ll Långasand.
Och ringlande igenom fält och dungar
de för dig ända fram �ll havets strand.
Och vildkaninerna och deras ungar
de springer före dig �ll Långasand.

Men vila gärna lite grann på stegen
och ��a från dina nya utsiktspunkt
på en idyll som öppnar sig på tegen

vid Ka�ega�, som ligger blå� och lugnt.
Där borrar Suseån sig genom sanden
och Boaberget sträcker rygg mot skyn.
Du kan se Marstens öar ifrån stranden
och fiskenät nära havets va�enbryn.

Nu blommar vildros bland vassa stenar
och vågsvall pryder stränderna med tång.
När vinden pinar martallssnår och enar,
mot Garnbergsklippan havet är på språng.
På höjderna ses gräs och kala klippor,
det he�ar �ll på sand i solvarm strand.
I någon sandgrop ligger kanske strippan

och lapar sol i lä på Långasand.

För många år sen växte slå�ergröda
på gärdena, där sommarhusen står
men fem decennier av byggarmöda

har givit ängarna ny dekor.
Från väggar lyser klä�errosor röda,
violraba�er är som blåa band.

I jordgubbslandet mogna frukter glöda
för det är sommar nu på Långasand.

Sommar på Långasand

Arrangerat av
Långasands Fas�ghetsägareförening (www.soligalangasand.se)

Du gamla, Du fria, Du �ällhöga nord,
Du tysta, Du glädjerika sköna!
Jag hälsar Dig, vänaste land uppå jord,
Din sol, Din himmel, Dina ängder gröna.
Din sol, Din himmel, Dina ängder gröna.

Du tronar på minnen från fornstora dar,
då ärat Di� namn flög över jorden.
Jag vet a� Du är och Du blir vad Du var.
Ja, jag vill leva jag vill dö i Norden.
Ja, jag vill leva jag vill dö i Norden.

Vår härliga nationalsång
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