
Trinitatis Kirke, København
Onsdag 20. september 2017 kl. 19.30

Roskilde Domkirke
Torsdag 21. september 2017 kl. 20.00 

DEN HEMMELIGE MESSE

DR VokalEnsemblet
Marcus Creed, dirigent



Chef for DR Kor & Orkestre: Kim Bohr
Repertoirechef: Tatjana Kandel
Kunstnerisk leder for DR VokalEnsemblet & 
producent: Michael Emery

Producer: Michael Emery
Musikteknik: Peter Bo Nielsen
Produktionsleder: Cecilie Honoré

Redaktion & korrektur: Helle Kristensen 
Design: E-Types & DR Design
Tryk: DR Tryk

Den hemmelige messe  
Program

Trinitatis Kirke, København 
Onsdag 20. september kl. 19.30 
 
Roskilde Domkirke 
Torsdag 21. september kl. 20.00 
 
DR VokalEnsemblet
 
Marcus Creed  
dirigent
 
Koncerten i Trinitatis Kirke 
sendes direkte i P2 Koncerten. 
 
 
 
 

 
I koncertpausen vil der være 
mulighed for at købe de 
seneste udgivelser med DR 
VokalEnsemblet 

FRANK MARTIN (1890-1974) 
Fem Ariel-sange 
 
 I Come unto these yellow sands 
 II Full fathom five 
 III Before you can say “come and go” 
 IV You are three men of sin 
 V Where the bee sucks, there suck I 
 
 Solist: Hanna-Maria Strand, alt 
 
Varighed: ca. 14´ 
 
BOHUSLAV MARTINU (1890-1959) 
Løvetands-romance (Romance z pampelišek) 
 
 Solist: Klaudia Kidon, sopran 
 
Varighed: ca. 20´ 

 
PAUSE (15’) ca. 20.05
 
 
BOHUSLAV MARTINU (1890-1959) 
Fire Maria-sange (Ctyri písne o Marii) 
 
 I Bebudelsen (Zvestováni) 
 II Drømmen (Sen) 
 III Jomfru Marias måltid (Snídaní Panny Marie) 
 IV Billedet af Jomfru Maria (Obraz Panny Marie) 
 
Varighed: ca. 12´ 
 
FRANK MARTIN (1890-1974) 
Messe for dobbeltkor 
 
 I Kyrie 
 II Gloria 
 III Credo 
 IV Sanctus 
 V Agnus Dei 
 
Varighed: ca. 27´ 
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Den hemmelige messe
Velkomst

Frank Martin havde en besynderlig komponistkarriere. Han 
komponerede allerede som lille dreng, men først da han havde 
passeret de 50, begyndte hans musik at blive udbredt. Ikke fordi 
den var dårlig, men fordi Martin selv holdt sin musik tilbage. Han 
havde en enorm selvkritik og perfektionisme.

Ved denne koncert kan man høre de to eneste a capella-værker, 
Frank Martin skrev.
 
Fem Ariel-sange er skrevet i 1950 til tekster fra Shakespeares 
skuespil Stormen. Ariel er i skuespillet en luftånd, der tjener den 
ædle troldmand, Prospero. I stykket synger Ariel tre sange, først 
Come unto these yellow sands og derefter Full fathom five. I sin 
sidste sang, Where the bee sucks, synger Ariel, at han er så lille, at 
han kan ligge inde i en blomst. 

Frank Martin lader virtuost bierne flyve rundt omkring i 
korstemmerne! Teksterne til de to øvrige sange har Frank Martin 
selv plukket fra Ariels replikker. I Before you can say “come and 
go” fortæller Ariel, hvor kvikt han adlyder sin herre. You are three 
men of sin er Ariels kommentar, da han fortryller tre af Prosperos 
fjender. Frank Martin spalter hyppigt de fire korstemmer, så 
sangene bliver ottestemmige, enkelte steder tistemmige! På trods 
af de udfoldelser er Shakespeare-sangene temmelig indadvendte 
og understreger teksternes mystiske sider, f.eks. beskrivelsen af 
hvordan koraller og perler på havets bund er forvandlede rester af 
et druknet menneske.

Af Jens Cornelius 

Frank Martin lavede også en hel 
opera over Stormen. Den blev 
færdig i 1955.

Frank Martin

Fem Ariel-sange
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Den hemmelige messe
Musikken

I 1923 fik den tjekkiske komponist Bohuslav Martinů et 
stipendium til at rejse til Paris. Han blev der i næsten 20 år. 
Først da nazisterne besatte Frankrig, måtte han væk, og i 1941 
kom han til USA. Han vendte aldrig tilbage til Tjekkiet, selv om 
hjemveen var meget stærk. Hjemstavnslængslen afspejles på 
sin egen måde i Løvetands-romance, der fortæller om en tjekkisk 
landsbypige, som venter på at hendes soldaterkæreste vender 
hjem fra krigen.

Martinů fik i 1955 tilsendt en sangtekst af sin barndomsven, 
digteren Miloslav Bureš. ”Den har vakt mange minder, kære 
minder, og selvfølgelig vil jeg gerne sætte den i musik”, svarede 
Martinů . Samarbejdet fortsatte, og det blev til fire korstykker, 
som alle har rødder i tjekkiske barndomserindringer. Løvetands-
romance har som det eneste af de fire korværker ingen ledsagelse 
af instrumenter. Til gengæld lader Martinů koret synge ordløse 
’mellemspil’, og der er også en nedskrevet ’fingerbanken’ i 
basstemmen, der med militærrytme beskriver den unge soldat. 

Handlingen er en kærlighedstragedie. Den tjekkiske pige har 
ventet i syv år. ”Vores kærlighed skulle have givet os mere end 
dette”, synger hun. På marken har hun set de gule mælkebøtter 
lyse med guld nok til to forlovelsesringe. I ringen skal sidde en 
dugdråbe som ædelsten. Men nu er mælkebøtterne blevet hvide 
og frøene blæst ud i verden for at lave en enkelt ring til ham, 
som er et sted derude. Kantaten slutter med at se historien fra 
soldatens side. ”Syv år var for længe, men jeg bærer ringen med 
den skinnende dugdråbe som faldt den morgen, hvor jeg sagde 
farvel til min elskede.”

Martinů døde i 1959. Året efter opførte man for første gang i Prag 
hans vemodige tjekkiske korkantater under fællestitlen Her er 
mit hjem. 

Martinů  var en meget speciel 
begavelse på Mozart-niveau. Han 
kunne udtænke hele værker i 
hovedet for derefter bare at skrive 
musikken ned på papir.

Bohuslav Martinů

Løvetands-romance
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I 1930’erne begyndte Martinů at arbejde med korudgaver af 
tjekkiske folkevers og sange. I alt skrev han ti samlinger med 
korsange, hvoraf de Fire Maria-sange er fra 1934. 

Sangene er holdt i et ret enkelt format. I den første sang, 
Bebudelsen, føler man sig hensat til en gudstjeneste i en 
gammel tjekkisk landsbykirke. Næste sang, Drømmen, er en 
folkevise om Jomfru Maria, der drømmer, at hun er i Paradis. 
Så langt, så godt – passende katolske sange. Men nr. 3 har den 
bizarre titel Jomfru Marias måltid. Det er en skæmtevise, 
hvor det nyfødte Jesusbarn hjælper sin mor med at fange 
fisk til morgenmad! Sidste sang, Billedet af Jomfru Maria, 
fortæller om hvordan ikonmaleriet Den sorte Madonna blev 
skabt efter Marias ansigt. Billedet har gennem århundreder 
fået pilgrimme til at valfarte til den polske by Częstochowa, 
hvor det stadig hænger. Ikonen kan udøve mirakler, og den 
kan også have skadende virkning, som det fortælles i sangen, 
hvor en landsvejsrøver bliver forvandlet til sten, da han 
prøver at ødelægge billedet.

Fire Maria-sange blev opført i Prag i 1935, men udkom 
først på tryk efter Murens fald. Dels fordi Martinů som 
eksil-tjekke var i unåde, dels fordi man i det kommunistiske 
Tjekkoslovakiet ikke tillod den slags kristen musik.

Den hemmelige messe
Musikken

Efter at have skrevet korsangene 
komponerede Martinů  en hel 
opera, Et spil om Maria, der har 
sammenfald med de  
Fire Maria-sange.

Bohuslav Martinů

Fire Maria-sange
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Frank Martin tilhørte calvinismen, en protestantisk 
trosretning, der er strengere end den lutherske. For 
calvinister er gudsforholdet en helt privat sag, som man selv 
må rumstere med. Et andet personligt pres mærkede Martin 
fra fortidens komponister. Jo mere han studerede den gamle 
musik for at dygtiggøre sig, desto større blev belastningen. 
Han nåede efter mange år frem til en personlig stil, en 
slags ’superklassisk’ musik, der med stor lærdom og en vis 
objektivitet kondenserer kunst fra flere århundreder. 

Ofte rugede han i årevis over sine værker, før han gav dem 
fri. Hans Messe for dobbeltkor blev skrevet allerede i 1922, 
men blev holdt tilbage i 40 år. Ingen fik musikken at høre. 
Den blev liggende i skuffen, og kun fordi en tysk kordirigent 
pressede insisterende på, tillod Martin en opførelse af 
messen så sent som i 1963!

Det var ikke kun selvkritik, der stod i vejen. Frem for alt 
var messen et så personligt stykke musik for Frank Martin, 
at han ikke ønskede at dele det med nogen som helst. ”Jeg 
regnede messen for en sag mellem Gud og mig”, sagde han. 
”Derfor følte jeg, at dette udtryk for religiøse følelser burde 
forblive privat og holdes væk fra offentligheden.”

Messen begynder med gentagne påkaldelser af Gud, ”Kyrie 
eleison” (Herre, forbarm dig). Bønnen bliver til et desperat 
råb. Men en ny idé med anderledes befriet dynamik tager 
over – det er som om Martin finder den stemme, han 
kan bruge til at formulere sin samtale med Gud. Næste 
sats, Gloria, indleder på magisk vis med en lovprisning 
af Vorherres forunderlige storhed. Satsen fortsætter med 
kompleks flerstemmighed og med en dyster episode halvvejs, 
hvor Jesu selvopofrelse nævnes: ”Qui tollis peccata mundi” 
(Du, som borttager verdens synder).

Messen er for dobbeltkor, 
dvs. to firestemmige grupper. 
Dobbeltkor-idéen har Frank Martin 
lånt fra renæssancemusikken og 
fra Bachs store korværker. 

Den hemmelige messe
Musikken

Frank Martin

Messe for dobbeltkor
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I Credo-satsen, trosbekendelsen, lægger Martins musik sig 
tæt op af ordene. ”Lumen de lumine” (lys af lys) stråler, som 
om koret oplyses indefra, og til ordene om genopstandelsen 
(”et resurrexit”) får sangerne nærmest vinger. Martin udtalte, 
at musikken til ordene ”et incarnatus est” (og har påtaget 
sig kød ved Helligånden af Jomfru Maria og blev menneske) 
betød noget ganske særligt for ham. Typisk for Martins 
private attitude skal denne centrale passage synges meget 
stilfærdigt.

Sanctus vokser til messens hidtil mest komplekse klange i 
en ekstatisk lovprisning, der topper på ordene ”Hosanna in 
excelsis” (Hosanna i det høje). Derefter går satsen direkte 
videre til Benedictus, hvor det virker som om ikke kun sjælen, 
men også kroppen er ude af sig selv af. Satsen slutter med 
sopranerne på deres hidtil højeste tone og et af de få steder i 
messen, der skal synges fortissimo.

Med denne prægtige sats sluttede Martin oprindeligt sin 
messe. Året var 1922. Fire år senere tog han messen frem igen 
og tilføjede den manglende sats, der hører til den latinske 
helhed, Agnus Dei. Det er gribende smuk musik, hvor Kor 2 
er den faste grund, mens Kor 1 synger melodiske linjer, der 
ligesom i messens indledning minder om gregoriansk sang. 

Først til allersidst slutter korene sig sammen til en sagte 
afrunding: ”Dona nobis pacem” (Giv os fred) – sunget bare 
én enkelt gang. Den ultimative bøn, så frygtsom, at den ikke 
kan gentages, og som altså ifølge Frank Martin egentlig slet 
ikke skulle høres af andre end Gud.

Den hemmelige messe
Musikken
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Den hemmelige messe
Dirigent

Siden sæsonstart i 2014 har DR VokalEnsemblets chefdirigent
været Marcus Creed – en dirigent, der er rundet af den
hæderkronede, engelske kortradition og i dag tilhører den
europæiske elite af kordirigenter.

Marcus Creed er født i Eastbourne, Sussex, og begyndte
studietiden ved universiteterne Christ Church og King’s College
i Oxford efterfulgt af Guildhall School of Music i London.
Efter dirigenteksamen flyttede Creed i 1976 til Tyskland, først
som korinstruktør ved Deutsche Oper Berlin og siden bl.a.
som kunstnerisk leder af RIAS Kammerkor, med hvem han
har indspillet en række internationalt lovpriste cd’er. Siden
1998 har Creed været professor i direktion ved Hochschule
für Musik i Köln, og siden 2003 har han haft ledelsen af SWR
Vokalensemble Stuttgart, som er Sydvesttysklands pendant til
DR VokalEnsemblet.

”Jeg søger den højest mulige fuldkommenhed i fortolkning og
udførelse af musikken. Men det vigtigste for mig er at forsøge
at gøre livet mere interessant for mit publikum”, har Marcus
Creed sagt. Hans hjerte banker især for den nyere musik og for
at introducere publikum for den guldgrube af musikoplevelser,
der ligger gemt også i de mere komplekse moderne værker. I sine
første sæsoner med DR VokalEnsemblet er det lykkedes at få
entusiastiske publikums- og anmelderreaktioner på koncerter
med musik af bl.a. Ligeti, Messiaen og Nono såvel som Gade, Carl
Nielsen, Sibelius, Pärt, Martinu og Bachs H-mol-messe.

Foto: Agnete Schlichtkrull

Chefdirigent

Marcus Creed 
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Den hemmelige messe
DR VokalEnsemblet

DR VokalEnsemblet fejrer i år 10-årsjubilæum som  
DR’s kammerkor med 18 professionelle klassiske sangere, som 
alle kan optræde solistisk. ”Samtlige sangere i DR VokalEnsemblet 
gløder – både hver for sig og sammen,” som en anmelder har 
formuleret det. 

DR VokalEnsemblet præsenterer kormusik i alle former – fra 
middelaldermusik over barok og romantik til danske sange 
og helt nyskrevne værker. Mange store danske og europæiske 
komponister har skrevet kormusik specielt til  
DR VokalEnsemblet, som er internationalt anerkendt for  
sin rene, nordiske klang. 

I sommeren 2017 var ensemblet på en stor koncertturné til 
Kina, hvor de optrådte for fulde huse i fem af landets vigtigste 
koncertsale, og flere af korets 10 CD-indspilninger har modtaget 
internationale priser og udmærkelser, bl.a. den prestigefulde 
franske kritikerpris Diapason d’Or de l’Année, den tyske  
ECHO Award og to amerikanske GRAMMY®-nomineringer. 

En af DR VokalEnsemblets vigtige opgaver er at bringe den 
levende kormusik ud i alle dele af Danmark. Ensemblet synger 
hver sæson koncerter i en række små og store danske kirker, og 
ensemblet deltager også i workshops og koncerter med lokale 
amatørkor. Når sangerne rejser ud i landet, er det med ønsket om 
at nå så bredt et publikum som muligt – ligesom alle danskere kan 
se med, når koret optræder i det daglige indslag Dagens Sang på 
DR K.

I sæsonen 2017-18 kredser DR VokalEnsemblets koncerter om et 
af menneskelivets store temaer: troen. Fra renæssancemesteren 
Palestrina over Bachs Juleoratorium til Frank Martins Messe 
for dobbeltkor og en moderne hyldest til troen af Peter Bruun. 
Samtidig fejrer DR VokalEnsemblet 500-året for Reformationen i 
flere forskellige koncertprogrammer, og sangerne medvirker også i 
en række af sæsonens store, symfoniske koncerter med  
DR KoncertKoret og DR SymfoniOrkestret. 

Sangerliste

DR VokalEnsemblet 
Sopran 
Christine Nonbo Andersen
Malene Nordtorp
Astrid Kastensson Navarro-Alonso
Jihye Kim 
Klaudia Kidon
Camilla Toldi Bugge

Alt 
Rikke Lender
Hanna-Maria Strand
Linnéa Lomholt 
Tobias Nilsson
Rebecca Forsberg Svendsen 
Lone Selchau

Tenor 
Poul Emborg
Emil Lykke
Adam Riis 
Lars Pedersen
Palle Skovlund
Adriano Gaglianello

Bas 
Hans-Henrik Raaholt
Daniel Åberg
Rasmus Kure Thomsen
Johan Karlström
Lauritz Thomsen
Piet Larsen

drvokalensemblet.dk
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OPLEV DR VOKALENSEMBLET  
I GARNISONSKIRKEN
MED FRED OG FRYD 
5. NOV ’17 KL. 16:00
DIRIGENT: LIONEL MEUNIER
I anledning af 500-året for reformationen præsenterer DR VokalEnsemblet  
en sjælden samling af de smukkeste danske motetter, koraler og kirkelige sange.

TROEN PÅ LYSET  
24. JAN ’18 KL. 19:30
DIRIGENT: BO HOLTEN
Oplev en helt ny messe af komponisten Peter Bruun side om side med  
renæssancemesteren Palestrinas O magnum mysterium.

PASSIONSKONCERT  
18. MAR ’18 KL. 16:00
DIRIGENT: MARCUS CREED
En samling bevægende passionsmusik fra fire århundreder skrevet til de berømte  
Tenebrae-tekser. Oplev stærk kormusik af bl.a. Poulenc, Brahms og McMillan.

FRA ELIZABETH I TIL ELIZABETH II
– 400 ÅRS ENGELSK KIRKEMUSIK
19. APR ’18 KL. 16:00
DIRIGENT: STEPHEN CLEOBURY
Oplev den fornemme engelske kortradition stråle i al sin glans. Stephen Cleobury,  
kunstnerisk leder for koret ved King’s College Cambridge, dirigerer DR VokalEnsemblet.

LÆS MERE OG KØB BILLETTER: DRKONCERTHUSET.DK



TEK
STER
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Frank Martin: 
Fem Ariel-sange 
Fra Shakespeares Stormen
Oversættelse: Edvard Lembcke 

1. 
Kom herhid på gule sand, 
hånd i hånd, alle mand; 
Når I nejet har og kysset, 
havets vilde larm er dysset, 
træder flinkt med lette fjed; 
ånder, synger koret med. 
Hør, hør! Vov-vov!
Hunden gø’r: vov-vov!
Hør, hør, hvor kæk og kry 
hanen galer højt i sky: 
Kykkeliky! 

2. 
Fem favne dybt har din fader sit bo; 
koraller af hans ben er skabt; 
til perler blev hans øjne to; 
slet intet af ham er spildt eller tabt; 
hver del har havet forvandlet brat 
alt til en kostelig, sjælden skat. 
Havfruer ham hædre 
med klokkeklang; 
nu klinger den, hør: 
ding-dang, ding-dang. 

3. 
Før du drage kan dit vejr, 
sige ”kom!” og råbe ”her!” 
let på tå skal en og hver 
trippe, hoppe, være nær – 
Mester, har du så mig kær? 

4. 
I er tre syndefulde mænd, hvem skæbnen, 
der bruger denne lave støvets verden 
til redskab, lod det aldrig mætte hav 
spy op igen og det på denne ø, 
hvor mennesker ej bo; blandt mennesker 
er I ej værd at leve. Jeg har bragt jer 

Frank Martin: 
Cinq pièces 
Tirées de La Tempête de Shakespeare 

1. 
Come unto this yellow sands, 
and then take hands. 
Courtsied when you have and kissed 
the wild wawes whist. 
Foot it feetly here and there 
and, sweet sprites, the burden bear. 
Hark, hark! Bow-wow! 
The watchdog bark: Bow-wow. 
Hark, hark, I hear 
the strain of chanticleer
cry: Cock-a-diddle-dow! 

2. 
Full fathom five thy father lies; 
of his bones are coral made; 
those are pearls that were his eyes: 
Nothing of him that doth fade, 
but doth suffer a sea-change 
into something rich and strange. 
Sea-nymphs hourly ring his knell: 
Ding, dong. 
Hark, now I hear them. 
Ding dong, bell. 

3. 
Before you can say ”come” and ”go” 
and breathe twice and cry ”so-so”;
each one tripping on his toe 
will be here with mop and moe. 
Do you love me, master? No? 

4. 
You are three men of sin whom destiny, 
that hath to instrument this lower world 
and what is in’t – the never surfeited sea 
hath caused to belch up you, and this island 
where man doth not inhabit; you ’mongst men 
being unfit to live. I have made you mad; 

Den hemmelige messe
Tekster
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til vanvid; det er i et sådant mod 
at mennesker sig hænge eller drukne. 
I dårer! Jeg og alle mine brødre 
er skæbnens tjenere; det stof, hvoraf 
man smeded eders sværde, kunne såre 
så gerne vinden, den højrøstede, 
og føre latterlige dødsensstød 
mod vandet, der sig lukker straks igen, 
som rive blot et dun af mine vinger. 
Usårlige som jeg er mine brødre; 
men om I kunne såre – 
eders sværd 
er alt for tunge nu for eders hænder; 
I kan ej løfte dem; 
men kom i hu – 
thi det er nu mit hverv til jer – 
hvorlunde I tre fordrev ved rænker fra Milano 
den gode Prospero, udsatte ham 
med et uskyldigt barn på havet – 
nu har det gjort gengæld. 
For det niddingsværk 
har nu den magt, som gemmer, men ej glemmer, 
oprørt hvert hav og land, ja,
hver en skabning 
mod eders fred. 
Din søn, Alonso, har de 
berøvet dig; ved mig forkynde de, 
at langsom undergang, som er langt værre 
end brat og hurtig død, skal skridt for skridt 
på vejen følge jer. 
Mod denne hævn, 
som her i denne ørken, eders hoved 
vil ramme, gives intet andet værn 
end hjertets sorg og pletfri vandel siden. 

5. 
Med bien drikker jeg af krus, 
konvallens bæger er mit hus; 
mens uglerne tude, 
der har jeg mit ly; 
jeg sadler op på en flagermus 
og rider så lystelig sommer i by; 
hvor blomster i klynge på grenene gro, 
skal jeg leve med lyst i mit luftige bo.

and even with such like valor men hang 
and drown their proper selves. 
You fools! I and my fellows 
are ministers of fate. The elements 
of whom your swords are temper’d 
may as well wound the loud winds 
or with bemock’d at stabs 
kill the still closing waters as diminish 
one dowle that’s in my plume; 
my fellow ministers are like invulnerable; 
if you could hurt, 
your swords are now too massy 
for your strengths 
and will not be uplifted. 
But remember! 
for that’s my business to you, that you three
from Milan did supplant good Prospero; 
exposed unto the sea which hath requit it, 
him and his innocent child, 
for which foul deed 
the powers delaying, 
not forgetting have 
incensed the sea and shores, yea, 
all the creatures, 
against your peace: 
Thee of thy son Alonso 
they have bereft and do pronounce by me 
lingering perdition, worse than any death 
can be at once, shall step by step attend 
you and your ways; whose wraths 
to guard you from 
which here in this most desolate isle else falls 
upon your heads – is nothing but heart’s sorrow 
and a clear life ensuring. 

5. 
Where the bee sucks there suck I, 
in a cowslip’s bell I lie; 
there I coach when owls do cry 
on a bat’s bag I do fly; 
after summer merrily, 
merrily shall I live now 
under the blossom 
that hangs on the bough.

Den hemmelige messe
Tekster
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Måske det var de første strejf af 
sølv i mit hår, der lå der. 

Kor 
Syv år er gået, syv år som et mareridt.
Er du da kejserens slave?

I går gik jeg ud for at slå græsset 
og fandt et sted uden sten og 
hård, øde klippe. 

Gyldent strålede Løvetand 
på den mørke jord; så rig på guld 
at de dannede en hel ring.
Nu er guldet væk, afblomstret, 
kun en grå tåge tilbage; 
og guldet dannede en ring, 
som nu er død. 

Sopransolo 
Der faldt en dugdråbe 
på den gyldne ring. 

Sig mig, min kære, bærer du min ring? 
Sig mig, min kære, hvorfor tror jeg på dig?
Det er jo, som om jeg havde plantet 
vind i min have. 

Kor 
Hun sad sørgende der, 
med hovedet nedbøjet, 

Tenorsolo 
en hvid due kredsende ovenover.

Bohuslav Martinů: 
Løvetands-romance  
(Romance z pampelišek)
Tekst: Miloslav Bureš
Værket synges på tjekkisk
Dansk oversættelse efter engelsk: Magna Blanke

Kor 
Hvis du var en hurtig, grå due,
men nu er du for langt væk – 
så ville jeg ligge i skyggen af dine vinger. 

Ligge i den bløde, blå skygge 
og tænke på dine hænders stærke berøring. 
Den lykke, vi blev lovet, er tabt, 
som når frøet falder på græsset. 

Sopransolo 
Ak, hvor har jeg dog kigget efter det! 
Men hvor frøet faldt på jorden, 
fandt jeg blot hård, øde klippe. 

Øde og barsk, intet vokser der, 
andet end et enligt fyrretræ. 
Vores kærlighed skulle have 
gjort det bedre for os end så. 

Kor 
En barsk klippe med ravne 
flyvende ovenover – 
hvor længe har jeg dog 
ventet på dig her? 

Sopransolo 
Hvor mange gange har jeg 
oplevet høsten, og hvor tit 
spredte jeg forgæves frøene omkring mig!

Ak, kæreste, hvor længe kom der 
intet gennem det åbne vindue 
undtagen måneskin! 
Kun den sølverne måne, 
sølvfarvet som blade 
i aftenlyset. 
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Nej, det er ingen due, men 
hendes kærlighed, der kommer tilbage, 
igennem syv skove, hen over syv bjegtoppe.
Syv bjegtoppe har han krydset 
og syv floder; 
når en soldat kommer hjem, er det 
en glad rejse. 

Kor 
Sig mig så, soldat, 
tænker min elskede på mig, 
glemte han mig ikke i de dage? 

Tenorer 
Han glemte sin elskede, 
glemte alt om dit hjerte. 
Nu må du finde en mere trofast mand 
at elske. 

Kor 
Hvad siger du? Du kendte ham jo så godt! 
Hvad kan det skælvende birketræs blade 
sige til den hårde frost?

Sopransolo 
Gid han må have så megen lykke, 
som der er blade i den grønne skov. 
Gid han må nyde et godt helbred, 
have trivsel som dette træ i skoven. 
Gid han aldrig må savne vand i brønden 
eller de sange, han sang for mig. 
Hver morgen, når jeg skærer mit brød, 
sårer det mit hjerte, som om jeg følte 
et sårs smerte fra kniv eller salt.
Han tog min kærlighed, 
dog uden medgift; 

hvad er jeg uden ham? 
Kun en eng som ingen vil høste. 

Kor 
Syv år var for meget, og det var 
længere for ham, der pintes alene. 
Løvetand blomstrer, det er guld 
på den sorte, rige jord. 
Hvert strålende, nye hoved med 
guld nok til en smuk ring. 

Men Løvetand visner, 
der er kun grå tåge, og alt det guld 
er væk, som skulle lave en ring til mig.
 
Måtte der komme en gylden ring 
med en strålende dugdråbe som juvel, 
med blade af sølv 
på det skælvende aspetræ, 
– sagde soldaten glad, da han 
omfavnede sin elskede;
ingen ring skabtes nogensinde 
af renere guld end det, 
der er i dit hjerte, 
mere rent end den gyldne ring, 
der i syv år prydede min hånd;
der strålede en dugdråbe, 
klar som en juvel, 
ja, en kølig dugdråbe fra den morgen  
fuld af sørgmodighed, da jeg sagde 
farvel til dig, du, min elskede. 
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Det er jo kun en time siden, at du blev født. –
To herrer kom forbi, begge rige bønder, 
de så det lille barn, der havde en rose i hånden. 
– Lille barn, hvordan kan du holde den rose? 
Det er jo kun en time siden, at du blev født. –
– Kom her, I herrer, bind jeres heste
under lindetræet; der vil de stå og vente 
på det gode foder, ligesom vi under skyerne 
venter på solen. 

4. Billedet af Jomfru Maria 
Den hellige Lukas 
sad og malede på et billede af Gud; 
men maleriet gik ikke så godt, 
han faldt i søvn over det. 
Guds Moder begyndte straks at male 
billedet af Gud. Med sine kinders rødmen 
påbegyndte hun billedet. 
– Lukas, vågn op, nu kan du se billedet færdigt. 
Med seks okser for vognen kører vi 
til Tschenstochau. 
Der skal billedet hænge og bades i sollys. 
Så vil folk valfarte dertil, befriet for al sygdom. –
Men da de kom til skoven, 
sprang tre røvere frem. 
– Stop! Hvad har I i vognen? –
– Vi bringer Guds billede, malet af Guds maler. –
– Vi vil skære billedet i stykker! –
– Gør det ikke, gode folk, I bliver gjort til sten og kul. –
Men i det samme blev Guds Moders gave ødelagt;
de to røvere blev til kul og sten. 
Men den tredje priste Gud 
og skadede slet ikke billedet. 
De drog videre til højen ved Tschenstochau. 
– Lad mig hænge på denne høj, 
så jeg kan fange solen. 
Man vil valfarte og bede til mig; 
og her vil de finde det gode helbred igen. –

Bohuslav Martinů: 
Fire Maria-sange (Čtyři písně o Marii)
Værket synges på tjekkisk
Oversættelse fra tysk: Magna Blanke 

1. Bebudelsen 
Jomfru Maria står 
rød som en rose i et stille bed. 
Herrens engel hilste hende. 
Skælvende som en blomst 
faldt hun på knæ. 
– Du rene jomfru, frygt ikke, 
du skal føde Jesus, Herren. – 
Hun fødte Jesus, Herren, 
uden smerte og pine. 
Jesus Krist er et barn så kært, 
han går gennem hele verden. 

2. Drømmen 
I Edens Have faldt Maria i søvn; 
hun drømte, at der ud af hendes hjerte 
voksede et lille smukt æbletræ, 
og hun ville vide, hvilke blomster 
der voksede i den eng; sjældne, røde 
blomster eller selve Guds Moder? 
Hun ville vide,
hvad der voksede på denne mark. 
Var det tidligere hvide liljer 
eller var det nu Jomfru Maria? 
Hun ville vide, hvad der voksede i skoven; 
var det en regn af grønne blade 
eller var det Kristi velsignelse? 
I Edens Have faldt Maria i søvn. 

3. Jomfru Marias måltid 
Vandet er koldt og siler ned på hyldebusken, 
det er det vand, som Maria bader sig i. 
Da hun var vasket, gik hun op af vandet; 
der fødte hun sin søn. 
– Mit barn, hvad skal vi få at spise, 
vi må sulte her i bjergene. –
– Kære moder, vær ikke bange, 
jeg vil gå ud for at fiske i et kolde vand. – 
– Mit kære barn, hvordan vil du kunne fiske?
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Frank Martin:
Messe für zwei vierstimmige Chöre
Tekst: Den katolske messes faste led

Kyrie
Kyrie eleison. 
Christe eleison. 
Kyrie eleison. 

Gloria
Gloria in excelsis Deo! 
et in terra pax 
hominibus bonae voluntatis, 
laudamus te, benedicimus te, 
adoramus te, glorificamus te! 
Gratias agimus tibi 
propter magnam gloriam tuam. 
Domine Deus, rex caelestis, 
Deus Pater omnipotens. 
Domine Fili unigenite, 
Jesu Christe! 
Domine Deus, Agnus Dei, 
Filius Patris. 
Qui tollis peccata mundi, 
miserere nobis,
qui tollis peccata mundi, 
suscipe deprecationem nostram, 
qui sedes ad dexteram Patris 
miserere nobis! 
Quoniam tu solus sanctus, 
tu solus Dominus, 
tu solus altissimus 
Jesu Christe! 
Cum Sancto Spiritu 
in gloria Dei Patris. 
Amen. 

Frank Martin: 
Messe for dobbeltkor 
Oversættelse fra Salme- og Bønnebog

Kyrie
Herre! Forbarm dig over os! 
Kristus! Forbarm dig over os! 
Herre! Forbarm dig over os! 

Gloria
Ære være Gud i det høje, 
og fred på jorden 
for mennesker med god vilje. 
Vi lover dig, vi velsigner dig. 
Vi tilbeder dig, vi lovpriser dig. 
Vi takker dig 
for din store herlighed. 
Herre vor Gud, himmelske konge, 
Gud, almægtige Fader. 
Herre, du enbårne Søn 
Jesus Kristus. 
Herre, vor Gud, Guds Lam, 
Faderens Søn. 
Du, som borttager verdens synder, 
forbarm dig over os. 
Du, som borttager verdens synder, 
tag imod vor bøn. 
Du, som sidder ved Faderens højre, 
forbarm dig over os. 
Thi du alene er hellig, 
du alene er Herre, 
du alene den højeste, 
Jesus Kristus, 
med Helligånden 
i Gud Faders herlighed. 
Amen. 
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Credo 
Jeg tror på én Gud, 
den almægtige Fader, 
Himlens og jordens, 
alle synlige og usynlige tings skaber. 

Og på én Herre, Jesus Kristus, 
Guds enbårne Søn, 
som er født af Faderen 
forud for alle tider. 
Gud af Gud, lys af lys. 
Sand Gud af den sande Gud. 
Født, ikke skabt, 
af samme væsen som Faderen, 
ved hvem alt er skabt. 
Som for os mennesker 
og for vor frelses skyld 
er nedstegen fra Himlen. 
Og har påtaget sig kød 
ved Helligånden 
af Jomfru Maria 
og er blevet menneske. 
Han er også blevet korsfæstet for os, 
pint under Pontius Pilatus 
og begravet.
Og han er opstanden 
på den tredje dag efter skrifterne 
og opfaren til Himlen. 
Han sidder ved Faderens højre hånd, 
og han skal komme igen 
med herlighed 
for at dømme de levende og de døde, 
og på hans rige 
skal der ikke være ende. 

Og på Helligånden, 
Herren og levendegøreren, 
som udgår fra Faderen og Sønnen. 
Og som tillige med Faderen og Sønnen 
tilbedes og forherliges; 
som har talt ved profeterne. 

Credo
Credo in unum Deum, 
Patrem omnipotentem, 
factorem caeli et terrae, 
visibilium omnium, et invisibilium. 

Et in unum Dominum, Jesum Christum, 
Filium Dei unigenitum 
et ex Patre natum 
ante omnia saecula. 
Deum de Deo, lumen de lumine, 
Deum verum de Deo vero. 
Genitum non factum, 
consubstantialem Patri 
per quem omnia facta sunt. 
Qui propter nos homines 
et propter nostram salutem 
descendit de caelis. 
Et incarnatus est 
de Spiritu Sancto 
ex Maria virgine, 
et homo factus est. 
Crucifixus etiam pro nobis 
sub Pontio Pilato, passus, 
et sepultus est. 
Et resurrexit 
tertia die secundum scripturas, 
et ascendit in caelum, 
sedet ad dexteram Patris; 
et iterum venturus est 
cum gloria 
judicare vivos et mortuos, 
cujus regni 
non erit finis. 

Et in Spiritum Sanctum 
Dominum et vivificantem, 
qui ex Patre Filioque procedit. 
Qui cum Patre et Filio 
simul adoratur et conglorificatur, 
qui locutus est per prophetas. 
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Og på én hellig, almindelig 
og apostolisk kirke. 
Jeg bekender én dåb 
til syndernes forladelse, 
og jeg venter de dødes opstandelse 
og livet i den tilkommende evighed. 
Amen. 

Sanctus 
Hellig, hellig, hellig 
er Herren, hærskarernes Gud. 
Himmel og jord 
er fulde af din herlighed. 
Hosanna i det høje. 

Benedictus 
Velsignet være han, som kommer 
i Herrens navn. 
Hosanna i det høje. 

Agnus Dei 
Guds Lam, 
som borttager verdens synder, 
forbarm dig over os. 
Guds Lam, 
som borttager verdens synder, 
forbarm dig over os. 
Guds Lam, 
som borttager verdens synder, 
giv os fred.  

Et unam sanctam catholicam 
et apostolicam ecclesiam. 
Confiteor unum baptisma 
in remissionem peccatorum, 
et expecto resurrectionem mortuorum 
et vitam venturi saeculi. 
Amen. 

Sanctus
Sanctus, sanctus, sanctus 
Dominus Deus Sabaoth. 
Pleni sunt caeli et terra 
gloria tua. 
Hosanna in excelsis. 

Benedictus
Benedictus qui venit 
in nomine Domini. 
Hosanna in excelsis! 

Agnus Dei
Agnus Dei, 
qui tollis peccata mundi, 
miserere nobis! 
Agnus Dei, 
qui tollis peccata mundi, 
miserere nobis! 
Agnus Dei, 
qui tollis peccata mundi, 
dona nobis pacem! 
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