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Maj vi har
Tekst: Ejnar Kampp, Tysk folkemelodi.

D
A7
Maj vi har, lys og klar
D
langt fra jul og januar.
A7
Mild er maj, fuld af leg,
D
A7
D
som’ren er på vej.
Em
A7
Himlen er så klar og køn,
D
skoven er så lys og grøn.
A7
Dagen lang, fuglesang,
D
A7
D
hør den glade klang.
Blomster små, gule, blå,
spire mellem græs og strå.
Tit en bi fly’r forbi
over vej og sti.
Lyse nætter, bøgetræer,
nattergale fjern og nær.
Mild er maj, fuld af leg,
som’ren er på vej.
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Det er i dag et vejr
Ludvig Holstein 1895 Musik: Poul Schierbeck.

D
G
D
Det er i dag et vejr - et solskinsvejr!
G Em
A7
O søde vår, så er du atter nær!
D
G
D
Nu vil jeg glemme rent, at det var vinter,
G A7
nu vil jeg gå og købe hyacinter
G
A7
D
og bringe dem til én, som jeg har kær.
Hun købte af de hvide og de blå
hun købte af de smukkeste, hun så.
Det er i dag et vejr! Og solen skinner!
Og om mig svæver lutter lyse minder,
dem ta'r jeg med til den, jeg tænker på.
Og de kom svævende i ring og rad.
Hun gik imellem dem og var så glad.
Det er i dag et solskin uden mage!
Og jeg har solskin nok til mange dage,
og jeg må kysse hvert et lille blad.
Hun kyssede dem alle, hver især,
hun bragte dem til den, hun havde kær.
Min ven, her kommer jeg med hyacinter!
Min ven, nu glemmer vi, at det er vinter!
Det er i dag et vejr, et solskinsvejr.

3

Kom, maj, du søde milde!
Tekst: C. A. Overbeck, Melodi: W. A. Mozart, 1791, 6/8-dels takt.

C
Kom, maj, du søde, milde!
G7
C
Gør skoven atter grøn,
og lad ved bæk og kilde
G7
C
violen blomstre skøn.
Dm G7
C Am
Hvor ville jeg dog gerne,
D7
G7
at jeg igen den så!
C
F
Ak, kære maj, hvor gerne
C
G7
C
igen i marken gå.
Om vintr'en kan man have
vel mangt et tidsfordriv.
Man kan i sneen trave,
å ja, et lystigt liv.
Har leg af mange arter,
især ved juletid,
vel også kanefarter
på landet hid og did.
Men når sig lærker svinge
mod sky med lifligt slag,
på engen om at springe
det er en anden sag!
Men nu min kæphest rolig
i krogen hist må stå,
thi uden for vor bolig
man kan for søl ej gå.
Du derfor smukt dig skynde,
kom, kære maj, o kom,
at snart vi kan begynde
på marken vor springom.
Men frem for alt du mange
violer tage med,
og nattergalesange
og kukkeren tag med!
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