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5c  Fjäriln vingad
http://www.barnvisor.net/songs/listensong.php?songid=128
http://youtu.be/jc69urKmaqQ

Fjäriln vingad syns på Haga
mellan dimmors frost och dun
sig sitt gröna skjul tillaga
och i blomman sin paulun.
Minsta kräk i kärr och syra,
nyss av solens värma väckt,
till en ny högtidlig yra
eldas vid sefirens fläkt.

Haga i ditt sköte röjes
gräsets brodd och gula plan.
Stolt i dina rännlar höjes
gungande den vita svan.
Längst ur skogens glesa kamrar
höras täta återskall
än från den graniten hamrar,
än från yx i björk och tall.

Se Brunnsvikens små najader
höja sina gyllne horn,
och de frusande kaskader
sprutas över Solna torn.
Under skygd av välvda stammar
på den väg man städad ser,
fålen yvs och hjulen dammar —
bonden milt åt Haga ler.

Vad gudomlig lust att röna
inom en så ljuvlig park,
då man hälsad av sin sköna
ögnas av en mild monark!
Varje blick hans öga skickar,
lockar tacksamhetens tår —
rörd och tjust av dessa blickar,
själv den trumpne glättig går.
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5d  Den blomstertid nu kommer
http://www.barnvisor.net/songs/listensong.php?songid=41
http://youtu.be/iQedWsp8gls

Den blomstertid nu kommer, 
med lust och fägring stor.
Du nalkas ljuva sommar,
då gräs och gröda gror. 
Med blid och livlig värma till allt som varit dött, 
sig solens strålar närma å allt blir återfött.

De fagra blomsterängar och åkerns ädla säd, 
de rika örtesängar och lundens gröna träd, 
de skola oss påminna Guds godhets rikedom, 
att vi den nåd besinna som räcker året om.

Man hörer fåglar sjunga med mångahanda ljud. 
Skall icke då vår tunga lovsäga Herren Gud.
Min själ upphöj Guds ära, stäm upp din glädjesång,
till den som vill oss nära och fröjda på en gång.

(O Jesus, du oss frälsar, du är den svages sköld. 
Dig glädjesol vi hälsar, värm upp vårt sinnes sköld. 
Giv kärlek åt det hjärta som ingen kärlek får. 
Vänd bort all sorg och smärta, du vän som allt förmår.

Välsigna årets gröda och vattna du vårt land.
Giv alla mänskor föda, välsigna sjö och strand. 
Välsigna dagens möda och kvällens vilostund. 
Låt livets källa flöda ur Ordets djupa grund.)
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