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Vendsyssel du vækker drømmen
I hver tøs og i hver lømmel
siger livet det er her
og det er det hele værd
vær så den som du nu kunne
prøv du blot om du kan bunde
her i blæstens favnetag
Vendsyssel, en vågen dag.

Se så over åsens bringe
svinger forår højt sin vinge
Klit i vest og mark i øst
Alting vågner. Os til trøst
Kilder pipler, bække springer
Se, den fugleflok, der svinger
sig som bølger imod sol
Himlen blå som martsviol.

Tiest suser vestenvinden
rammer dig så frisk på kinden
jo, til tider nok lidt strengt
som var du et instrument
der sku’ mærke verdens vælde
magten som så tit vil gælde
Syng blot med på landets sang:
Her er dagen lys og lang.

Ja, nu råder søndenvinden
stryger mildt og nært på kinden
og fortæller den er nær
Forårsvinden har dig kær
Rask det går mod sol og sommer
Mærk, når kærligheden kommer
springende med blomst og blad
og de kys der gør dig glad.

Gennem somre som forsvinder
over vintrene som binder
os så alt for længe ned
mørke som en evighed
Længslen rykker nu i landet:
Der må være noget andet
stædigt kalder vi på vår
Kulden er så lang og hård.

Vendsyssel, mit sted i verden
Du er med i al min færden
nynner dine toner ind
synger, fløjter, i mit sind
Vendsyssel, alt det du ville
være sol og blæst og kilde
du vil altid bære med
liv og varme, kærlighed.
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