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Hans Werner Henze 
Sange fra en ø 
Tekst: Ingeborg Bachmann 
Oversættelse: Magna Blanke 

 
1. 
Frugter falder som skygger
fra væggene, 
månelys giver farve til huset, 
og aske af kolde kratere 
bliver bragt ind af havvinden. 

Kysterne sover, mens de 
omfavnes af smukke drenge. 

Dit kød kommer i tanke om mig. 
Det var allerede lukket for mig, 
da skibene sejlede fra land 
og krydsede 
med vores dødelige last. 

Nu er retterstedet tomt, 
de søger, men finder os ikke. 

2. 
Når du opstår, 
ligger der ikke nogen båd på havet. 
Når jeg opstår, 
er der ingen sten foran porten. 

I morgen ruller tønderne 
mod søndagens bølger, 
vi kommer til stranden 
på rene sko, 
vi vasker druerne og får vin 
ved at trampe på høsten – 
i morgen på stranden. 
Når du opstår, 
hænger bødlen ved porten, 
hammeren synker i havet. 

Hans Werner Henze
Lieder von einer Insel 
Tekst: Ingeborg Bachmann   

1.  
Schattenfrüchte fallen 
von den Wänden, 
Mondlicht tönt das Haus 
und Asche erkalteter Krater 
trägt der Meerwind hinein. 

In den Umarmungen schöner Knaben 
schlafen die Küsten. 

Dein Fleisch besinnt sich auf meins.
Es war mir schon zugetan, 
als sich die Schiffe vom Land lösten, 
und Kreuze mit unsrer sterblichen Last 
Mastedienste taten. 

Nun sind die Richtstätten leer, 
sie suchen und finden uns nicht. 

2. 
Wenn du auferstehst, 
liegt kein Boot auf dem Meer. 
Wenn ich aufersteh, 
ist kein Stein vor dem Tor. 

Morgen rollen die Fäßer 
sonntäglichen Wellen entgegen,  
wir kommen auf gesalbten Sohlen 
zum Strand, 
waschen die Trauben 
und stampfen die Ernte zu Wein, 
morgen am Strand. 
Wenn du auferstehst, 
hängt der Henker am Tor, 
sinkt der Hammer ins Meer. 
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3. 
Einmal mußβdas Fest doch kommen! 
Heiliger Antonius, der du gelitten hast. 
Heiliger Vitus, der du gelitten hast. 
Platz unsren Bitten, 
Platz den Betern, 
Platz der Musik und Freude! 
Wir haben Einfalt gelernt, 
wir essen und trinken, 
wir singen im Chor der Zikaden, 
die mageren Katzen 
streichen um unseren Tisch. 
Bis die Abendmesse beginnt, 
halt ich dich bei der Hand 
mit den Augen, 
und ein ruhiges mutiges Herz 
opfert dir seine Wünsche.

Honig und Nüsse den Kindern, 
volle Netze den Fischern, 
Fruchtbarkeit den Gärten, 
Mond dem Vulkan! 

Unsre Funken setzen über die Grenzen, 
über die Nacht schlugen Raketen ein Rad, 
auf dunklen Flößen 
entfernt sich die Prozession 
und räumt der Vorwelt die Zeit ein, 
den Orgien des Winds 
und der Lust des Bergs, 
wo ein frommer Stern sich verirrt, 
ihm auf die Brust schlägt und zerstäubt. 

Jetzt seid standhaft, törichte Heilige, 
sagt dem Festland, 
dass die Krater nicht ruhn! 

Heiliger Rochus, der du gelitten hast, 
o, heiliger Franz. 

3. 
Festen må jo komme engang! 
Hellige Antonius, du som måtte lide. 
Hellige Vitus, du som måtte lide. 
Giv plads til vore bønner, 
plads til de bedende, 
plads til musik og glæde! 
Vi har lært enfoldighed, 
vi spiser og drikker, 
vi synger i kor med cikaderne; 
de magre katte 
smyger sig om vores bord. 
Indtil aftenmessen begynder, 
holder jeg dig i hånden, 
ofrer til dig med øjnene 
og et roligt, modigt hjerte 
mine ønsker. 

Honning og nødder til børnene, 
fulde net til fiskerne, 
frugtbarhed i haverne, 
måne til vulkanen! 

Vore medier rækker ud over grænserne,
i løbet af natten slog raketter ned; 
på dunkle flåder 
fjerner processionen sig 
og indrammer fortiden 
om vindens orgier, 
bjergets glæde, 
hvor en from stjerne farer vild, 
slår ham på brystet og forstøver. 

Vær nu standhaftige, tåbelige hellige, 
sig til fastlandet, 
at kratrene ikke hviler! 

Hellige Rochus, du som måtte lide, 
o, hellige Franz.  
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4. 
Når én går bort, 
må han kaste sin hat 
med de muslinger, 
han samlede i sommers, 
i havet og gå med flagrende hår. 
Han må vælte det bord, 
han dækkede til sin elskede, 
i havet. 
Han må kaste den rest af vin,  
som blev tilbage, i havet; 
han må give fiskene sit brød 
og dryppe en dråbe blod i havets vand. 
Han må arbejde med kniven
i bølgerne
og nedsænke sin sko, 
sit hjerte, anker og kors, 
og fortsætte med flagrende hår. 
Så vil han komme igen. 
Hvornår? – Spørg ikke.  

5. 
Der er ild under jorden, 
det er dens ild. 
Der er ild under jorden 
og flydende sten. 

Der er en strøm under jorden, 
den strømmer ind i os. 
Der er en strøm under jorden, 
den gør ondt på knoglerne. 

Der kommer en stor ild, 
der kommer en storm over jorden. 
Vi bliver vidner. 

4. 
Wenn einer fortgeht, mußβer den Hut 
mit den Muscheln, 
die er sommerüber gesammelt hat, 
ins Meer werfen und fahren mit 
wehendem Haar. 
Er muß den Tisch, 
den er seiner  Liebe deckte, 
ins Meer stürzen.
Er muß den Rest des Weins, 
der im Glas blieb, ins Meer schütten, 
er muß den Fischen sein Brot geben 
und einen Tropfen Blut ins Meer mischen. 
Er muß sein Messer gut 
in die Wellen treiben 
und seinen Schuh versenken, 
Herz, Anker und Kreuz, 
und fahren mit wehendem Haar! 
Dann wird er wiederkommen. 
Wann? – Frag nicht.

5. 
Es ist Feuer unter der Erde, 
und das Feuer ist sein. 
Es ist Feuer unter der Erde, 
und flüssiger Stein. 

Es ist ein Strom unter der Erde, 
der strömt in uns ein.
Es ist ein Strom unter der Erde, 
der sengt das Gebein. 

Es kommt ein großes Feuer, 
es kommt ein Sturm über die Erde. 
Wir werden Zeugen sein.
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György Ligeti 
Drei Phantasien 
Tekst: Friedrich Hölderlin, rev. komponisten   

 

1.  Hälfte des Lebens   
Mit gelben Birnen hänget 
und voll mit wilden Rosen 
das Land in den See, 
ihr holden Schwäne, 
und trunken von Küssen ...

Weh mir, wo nehm’ ich, 
wenn es Winter ist die Blumen,
und wo den Sonnenschein 
und Schatten der Erde?
Die Mauern stehen sprachlos und kalt, 
im Winde klirren die Fahnen.

2.  Wenn aus der Ferne 
Wenn aus der Ferne, 
da wir geschieden sind, 
ich dir noch kennbar bin, ... 

so sage,  
wie erwartet die Freundin dich? 
In jenen Gärten, da nach entsetzlicher 
und dunkler Zeit wir uns gefunden? ... 

Wie flossen Stunden dahin, 
wie still war meine Seele 
über die Wahrheit, dass ich  
so getrennt gewesen wäre? ...  

War’s Frühling, war’s Sommer? 
Die Nachtigall mit süssem Liede 
lebte mit Vögeln, 
die nicht ferne waren im Gebüsche, 
und mit Gerüchen umgaben Bäum’ uns.  

... grünte der Epheu, 
grünt’ ein selig Dunkel hoher Alleen. 
Oft des Abends, Morgens waren dort wir, 
redeten manches und sahn uns froh an. ... 

Ach! wehe mir! 
Es waren schöne Tage. 
Aber traurige Dämmerung folgte nachher. ...

György Ligeti
Tre fantasier
Tekst: Friedrich Hölderlin, rev. komponisten
Oversættelse: Magna Blanke
   

1.  Livets ene halvdel   
Fyldt med gule pærer
og med vilde roser
luder landet ned mod søen,
I smukke svaner,
og beruset af kys ...

Ak, hvor skal jeg
finde blomster ved vintertide,
og hvor skal jeg finde solskin
og skygge på jord?
Murene står tavse og kolde,
i vinden blafrer fanerne. 

2.  Fra det fjerne  
Hvis du fra det fjerne, 
hvor vi skiltes, 
endnu erindrer mig, ... 

så sig, 
hvorledes skal din veninde vente dig? 
I haverne, hvor vi fandt hinanden 
efter en forfærdelig og mørk  tid? ... 

Åh, hvor timerne fløj afsted, 
min sjæl blev stille 
over for den sandhed, at jeg 
så længe havde været skilt fra dig … 

Var det forår – eller sommer?
Nattergalen sang så sødt; 
de andre fugle 
fløj om i buskene tæt ved; 
træerne ombølgede os med dufte. 

… efeuen stod frisk og grøn; 
i de høje alléer grønnedes et lyksaligt mørke. 
Ofte om aftenen og om morgenen var vi der, 
talte om mange ting, så glade på hinanden. … 

Ak, ve mig! 
Det var skønne dage, 
men bagefter fulgte sørgmodig skumring. …  

Sange fra en ø - tekster



 7

3.  Aftenfantasi 
... På aftenhimmelen 
springer et forår ud;  
talløse roser står i blomst, 
verden ligger rolig og gylden; 
o tag mig med derhen, 
I purpurskyer! – og gid deroppe 

i lyset og luften 
min kærlighed og sorg må forsvinde. 
Men som skræmt 
af denne tåbelige bøn 
flygter troldmanden. 
Her bliver mørkt og ensomt … 

Kom, blide søvn!  
Mit hjerte længes overmåde. 
– Endelig, o ungdom, dør du hen, 
du hvileløse, du drømmende! 
Nu er alderdommen lys og fredelig. 

3.  Abendphantasie 
... Am Abendhimmel blühet 
ein Frühling auf; 
unzählich blühen die Rosen, 
und ruhig scheint die goldne Welt; 
o dorthin nimmt mich, 
purpurne Wolken! und möge droben 

in Licht und Luft 
zerrinnen mir Lieb’ und Leid! 
Doch, wie verscheucht  
von töriger Bitte, 
flieht der Zauberer;  
dunkel wirds und einsam ... 

Komm du nun, sanfter Schlummer, 
zu viel begehrt das Herz. 
Doch endlich, Jugend! verglühst du ja, 
du ruhelose, träumerische! 
Friedlich und heiter ist dann das Alter.  
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Luigi Nono
Sarà dolce tacere
Tekst: Cesare Pavese    

Anche tu sei collina 
e sentiero di sassi 
e gioco nel canneti, 
e connosci la vigna 
che di notte tace. 
Tu non dici parole.  

C’é una terra che tace 
e non é terra tua. 
C’é un silenzio che dura 
sulle piante e sui colli. 
Ci son acque e campagne. 
Sei un chiuso silenzio 
che non cede, sei labbra 
e occhi bui. 
Sei la vigna. 

E’ una terra attende 
e non dice parole. 
Sono passati giorni 
sotto cieli ardenti. 
Tu hai giocato alle nubi. 
E’ una terra cattiva – 
la tua fronte lo sa. 
Anche questo é la vigna. 

Ritroverai le nubi 
e il cannetto, e le voci 
come un’ombra di luna. 

Ritroverai parole 
oltre le vita breve 
e notturna dei giochi, 
oltre l’infanzia accesa. 
Sarà dolce tacere. 
Sei la terra e la vigna. 
Un acceso silenzio 
brucerà la campagna 
come i falò la sera.

Luigi Nono
Tavsheden er sød
Tekst: Cesare Pavese 
Oversættelse: Magna Blanke

Du er også en bakke
og en sti af sten 
og et spil i sivene, 
og du kender vingården, 
der er tavs om natten. 
Du siger ikke et ord.

Det er et land, der tier, 
og det er ikke dit land. 
Det er en tavshed, som varer, 
hos planterne og bakkerne. 
Der er vand og marker. 
Du er en lukket tavshed, 
som ikke giver op, 
du er dunkle læber og øjne. 
Du er vingården. 

Det er et land, der venter 
og ikke siger et ord. 
Der er gået dage 
under en brændende himmel. 
Du har leget med skyerne. 
Det er dårlig jord – 
det véd din mark. 
Det er også vingården. 

Du vil igen finde skyerne, 
sivene og stemmerne 
som en måneskygge. 

Du vil igen finde ord  
om det korte liv 
og alt natte-spil, 
om den muntre barndom. 
Tavsheden er sød.
Du er landet og vingården.
En opflammende tavshed 
vil antænde landet,
ligesom et bål gør om natten.
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Hans Werner Henze 
Orfeus bag pigtråden
Tekst: Edward Bond 
Oversættelse: Magna Blanke 
 

1.  Hvordan var Helvede? 
Hvordan var Helvede?
Jeg havde aldrig set et sådant sted; 
musik lød som tavshed 
(det er svært at forestille sig?) 

Hvordan var det? 
Intet ekko fra min musik, 
vinden stjal det og førte det bort, 
jeg ved ikke hvorhen; 
for første gang gik jeg i tavshed, 
jorden var overstrøet med fin aske 

Det var en øde gade, 
en hemmelig politimand så til 
fra et vindue 

2.  En ting at lægge mærke til 
Det var ikke tilladt for 
Orfeus og Eurydike 
at rejse i samme vogn; 
de steg begge op ad skråningen, 
men på forskellige tidspunkter;
de så sidst hinanden 
hen over en mur af frossen ståltråd; 
måske deres aske blandedes; 
det er værd at lægge mærke til, 
at da Eurydike var blevet dræbt,
døde også Orfeus

Hans Werner Henze 
Orpheus Behind the Wire
Tekst: Edward Bond 

1.  What was Hell like?  
What was hell like? 
I’d never seen such a place 
Music sounded like silence 
(That is hard to imagine?) 

What was it like? 
No echo came from my music 
Wind stole it and took it away 
I do not know where it took it 
For the first time I walked in silence 
The ground was strewn with fine ash 

It was an empty street 
A secret policeman watched 
from a window

2.  The Point to be Noted 
It was not permitted 
That Orpheus and Eurydice 
Rode in the same carriage 
Both mounted the ramp 
But at different times 
They last saw each other 
Over a frozen wave of wire 
Perhaps their ashes mingled 
The point to be noted is this 
When Eurydice had been killed 
They killed Orpheus 
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3.  You Who Survived 
You who survived the time 
of the murderers 
Killed yourself 
We see you standing up to your waist 
in the Styx 
We call you do not look up or answer 
So urgently are you writing 
all that you have to tell us 
You write it on water 
Not one word will be read 
As you end it the beginning has already 
been washed away 

This is the fate of poets who die 
by their own hands 
Where were we when you died? 
Was there no-one to help you? 
By these events 
we too are silenced 
And our heritance taken to the grave

4.  It was Changed 
Old now 
More strings on this lyre 
than hairs on my head 
I lean on the tree 
and sit in the grass 
To look on the river 
It shines like the scales of a fish 

Passing from childhood to youth 
Was difficult 
I needed the surgeon’s knife 

And her? 
Well that passion is gentle now 
Seen through the open doorway 
Over the fields of pain 
Where the sun softly shines 
All shadows have even gone from the river

3.  Du, der overlevede 
Du, der overlevede mordernes tid, 
har dræbt dig selv; vi ser dig 
stående næsten halvt begravet i Styx; 
vi kalder; 
du hverken ser op eller svarer; 
indtrængende skriver du alt,
hvad du vil fortælle os; 
du skriver det i vand, 
ikke et ord vil blive læst; 
når du slutter, 
er begyndelsen allerede 
blevet skyllet væk 

Dette er skæbnen for digtere, 
der dør for egen hånd, 
hvor var vi, da du døde? 
Var der ingen til at hjælpe dig? 
Vi er også tavse 
omkring disse begivenheder, 
og vor arv er begravet 

4.  Det ændrede sig
Nu 
er der flere strenge på denne lyre, 
end der er hår på mit hoved; 
jeg læner mig op ad et træ, 
jeg sidder i græsset 
for at se på floden, 
den skinner som skællene på en fisk 

At gå fra barndom til ungdom 
var svært, 
jeg havde brug for en kirurgs kniv 

Og hun? 
Ja, lidenskaben er mild nu 
set gennem døråbningen
forbi felter af smerte,
hvor solen skinner blidt, 
alle skygger er draget bort fra floden 
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Men der er stadig musik; 
først var den vild, 
hele jorden klang i min strube, 
senere kom alt lys 
fra knipsene med mine fingre; 
nu er det ændret igen, 
jeg synger a cappella med jorden, 
folk kommer til min dør, 
de vil have sange til bryllupper, 
fødselsdage 
og begravelser 

min musik tæmmede ikke vilde dyr, 
jeg ved ikke, hvorfor man fortæller 
sådanne rygter og løgne; 
min musik er enkel, 
jeg rammer disse toner: 
at en hejre  
(”en knækket stav i floden”) 
kigger en gang og så går tilbage for at fiske;  
men det er sandt, at jeg kom til helvede, 
og at jeg, som du, mistede Eurydike

5.  Orfeus  
Tynget af verdens byrde, 
af andres byrder som vi ikke har delt; 
med sorg over venner  
som solgte ud til deres fjende, 
af døde helte, 
af fremmede, vi ikke advarede – 
så længes jeg efter Orfeus’ blide musik 

Og ved nyheder om,  
at en diktator er død i Amerika, 
at de sultende et sted 
har stjålet brød 
fra dem, som går ind for våbnenes moral 
i forsamlinger, beskyttet af våben, 
og når et flag blafrer i vinden,
hvor der end ikke er en pjaltet tigger  

Så hører jeg Orfeus’ musik 
om sejr, 
om frihed

 

But there is still music 
First it was wild 
Earth sang in my throat 
Later all sounds came from the tips 
of my fingers 
Now it has changed again 
I sing with the earth a cappella 
People come to my door 
For songs at weddings 
and at births 
And at buryings 

My music didn’t tame beasts 
I dont know why men tell 
such rumours and lies 
My music is simple 
I strike these notes: 
That heron 
(“a broken stick in the river”) 
Looks once then goes back to its fishing 
But it is true that I went to hell 
And like you I lost Eurydice

5.  Orpheus  
Pressed by the weight of the world 
By others’ burdens we have not shared 
With sorrow for friends who sold-out 
to their enemy 
Of dead heroes 
Of strangers we havent yet warned 
I wish for the still music of Orpheus 

And at news too 
Of a dictator dead in America 
That somewhere the starving 
have taken bread 
From those who argue the moral of guns 
In assembles guarded by guns 
And at a flag that flutters in breeze 
Where no poor shiver in rags 

Then I hear music of Orpheus 
Of triumph 
Of freedom
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