1. Längtan till landet
Musik: Otto Lindblad
Text: Herman Sätherberg

Vintern rasat ut bland våra fjällar
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, azurskiftande
Ligga ängarne i dagens lågor
Och i lunden dansa källorne
Ja, jag kommer! Hälsen, glada vindar
Ut till landet, ut till fåglarne
Att jag älskar dem, till björk och lindar
Sjö och berg, jag vill dem återse
Se dem än som i min barndoms stunder
Följa bäckens dans till klarnad sjö
Trastens sång i furuskogens lunder
Vattenfågelns lek kring fjärd och ö

2. Nu grönskar det
Musik: J.S Bach
Text: Evelyn Lindström

Nu grönskar det i dalens famn, nu doftar äng och lid
Kom med, kom med på vandringsfärd i vårens glada tid
Var dag är som en gyllne skål till bredden fylld med vin
Så drick min vän, drick sol och doft ty dagen den är din
Långt bort från stadens gråa hus, vi glatt 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

3. Vårvindar friska
Folkmelodi från Norrland
Text: Julia Nyberg (Euphrosyne)

Vårvindar friska leka och viska
Lunderna kring likt älskande par
Strömmarna ila, finna ej vila
Förrän i havet störtvågen far
Klappa, mitt hjärta, klaga och hör
Vallhornets klang bland klipporna dör
Strömkarlen spelar, sorgerna delar
Vakan kring berg och dal

4. Här är gudagott att vara
ur Gluntarne
Text och musik: Gunnar Wennerberg

Här är gudagott att vara
O, vad livet dock är skönt
Hör, var fröjd från fåglars skara
Se vad gräset lyser grönt
Humlan surrar, fjäriln prålar
Lärkan slår i skyn sin drill
Och ur nektarfyllda skålar
Dricka oss små blommor till

5. En vänlig grönskas rika dräkt
Musik: Waldemar Åhlén
Text: Carl David af Wirsén

En vänlig grönskas rika dräkt
Har smyckat dal och ängar
Nu smeker vindens ljumma fläkt
De fagra örtesängar
Och solens ljus och lundens sus
Och vågens sorl bland viden
Förkunna sommartiden
Sin lycka och sin sommar-ro
De yra fåglar prisa
Ur skogens snår, ur stilla bo
Framklingar deras visa
En hymn går opp med fröjd och hopp
Från deras glada kväden
Från blommorna och träden
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