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Franz Schubert
Prometheus
Tekst: Johann Wolfgang von Goethe 
Oversættelse: Magna Blanke 

Dæk din himmel, Zeus, 
med skyer som af damp 
og øv dig som drengen, 
der kapper hovedet af tidslen, 
på egetræer, i bjergene; 
dog skal du lade min jord stå,  
og min hytte, 
som du jo ikke har bygget, 
og min hjord,  
hvis varme 
du jo misunder mig. 

Jeg kender intet ynkeligere 
under solen, end jer, guder! 
I næres nødtørftigt 
af ofringer 
og sukke fra de bedende, 
som er det vigtigste for jer, 
og I ville dø af sult, 
hvis ikke børn og tiggere 
var sådanne tåber fulde af håb. 

Da jeg var barn 
og hverken vidste ud eller ind, 
vendte jeg mit forvirrede øje 
mod solen, som om der var et øre
deroppe, der ville høre min klage, 
og et hjerte som mit der ville forbarme sig 
over den hårdt trængte. 

Franz Schubert
Prometheus
Tekst: Johann Wolfgang von Goethe 

Bedecke deinen Himmel, Zeus,
Mit Wolkendunst
Und übe, dem Knaben gleich,
Der Disteln köpft,
An Eichen dich und Bergeshöh’n;
Mußt mir meine Erde
Doch lassen stehn
Und meine Hütte, die du nicht gebaut,
Und meines Herd,
Um dessen Glut
Du mich beneidest.

Ich kenne nichts Ärmeres
Unter der Sonn’, als euch, Götter!
Ihr nähret kümmerlich
Von Opfersteuern
Und Gebetshauch
Eure Majestät
Und darbtet, wären
Nicht Kinder und Bettler
Hoffnungsvolle Toren.

Da ich ein Kind war
Nicht wußte, wo aus noch ein,
Kehrt’ ich mein verirrtes Auge
Zur Sonne, als wenn drüber wär’
Ein Ohr, zu hören meine Klage,
Ein Herz wie meins,
Sich des Bedrängten zu erbarmen.
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Hvem hjalp mig 
mod titanernes overmod? 
Hvem reddede mig fra døden, 
fra slaveri?  
Har du ikke selv fuldendt det hele, 
mit helligt brændende hjerte? 
Og rasede du ikke ung, god 
og bedragen  
mod den, der sov deroppe? 

Skulle jeg give dig ære? Hvorfor?  
Har du lindret smerterne 
for nogen, der var trængt? 
Har du standset tårerne 
for nogen, der var angst? 
Blev jeg ikke skabt som mand 
af den evige tid
og den evige skæbne, 
som er mine herrer og dine? 

Forventede du, 
at jeg ville hade livet  
og flygte ud i det øde, 
fordi ikke alle blomstrende drømme 
gik i opfyldelse? 

Her sidder jeg og danner 
mennesker i mit eget billed. 
En slægt jeg er den del af, 
som lider og græder, 
som frydes og glæder sig, 
som ikke vil respektere dig – 
ganske som jeg selv!  

Wer half mir
Wider der Titanen Übermut?
Wer rettete vom Tode mich,
Von Sklaverei?
Hast du nicht alles selbst vollendet
Heilig glühend Herz?
Und glühtest jung und gut,
Betrogen, Rettungsdank
Dem Schlafenden da droben?

Ich dich ehren? Wofür?
Hast du die Schmerzen gelindert
Je des Beladenen?
Hast du die Tränen gestillet
Je des Geängsteten?
Hat nicht mich zum Manne geschmiedet
Die allmächtige Zeit
Und das ewige Schicksal,
Meine Herrn und deine?

Wähntest du etwa,
Ich sollte das Leben hassen,
In Wüsten fliehen,
Weil nicht alle
Blütenträume reiften?

Hier sitz’ ich, forme Menschen
Nach meinem Bilde.
Ein Geschlecht, das mir gleich sei,
Zu leiden, zu weinen,
Zu genießen und zu freuen sich
Und dein nicht zu achten,
Wie ich! 
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Franz Schubert 
Fiskerens kærlighedslykke 
Tekst: Karl Gottfried von Leitner 
Oversættelse: Magna Blanke 

Der blinker 
og vinker til mig 
gennem græsset 
et blegt 
skin 
fra min elskedes 
værelse.  

Det svirrer 
som en lygtemand, 
og en afglans 
gynger sig 
sagte 
i det 
urolige havs område. 

Jeg ser 
med længsel 
ned i de blå 
bølger 
og hilser 
den lyse 
genspejlede stråle.  

Og skynder mig
til åren 
og svinger 
båden 
der hen 
på den flade, 
krystalklare vej.  

Min kæreste
kommer venlig
herned  
fra sin lille stue 
og skynder sig  
glad 
ned til mig i båden. 

Sagte 
driver 
vinden os 
så 
mod havet 
fra kystens 
syrener. 

Franz Schubert 
Des Fischers Liebesglück 
Tekst: Karl Gottfried von Leitner 

Dort blinket
Durch Weiden
Und winket
Ein Schimmer
Blass-strahlig
Vom Zimmer
Der Holden mir zu.
 
Es gaukelt
Wie Irrlicht
Und schaukelt
Sich leise
Sein Abglanz
Im Kreise
Des schwankenden Sees.
 
Ich schaue
Mit Sehnen
Ins Blaue
Der Wellen
Und grüße
Den hellen,
Gespiegelten Strahl.
 
Und springe
Zum Ruder
Und schwinge
Den Nachen
Dahin auf
Dem flachen,
Kristallenen Weg.
 
Fein-Liebchen
Schleicht traulich
Vom Stübchen
Herunter
Und sputet
Sich munter
Zu mir in das Boot.
 
Gelinde
Dann treiben
Die Winde
Uns wieder
See-einwärts
Vom Flieder
Des Ufers hinan.
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Den blege 
nattetåge 
omgiver 
med et dække 
mod spioner 
den stille,
uskyldige leg. 

Og medens 
vi kysser, 
så bruser 
bølgerne 
op og ned 
og trodser 
eventuelle lyttere. 

Kun stjernerne 
betragter os 
fra det fjerne 
og skjuler 
dybt nede 
den glidende båds 
vej. 

Så svæver vi 
saligt 
omgivet 
af mørke
ind i 
stjernernes 
glans. 

Vi græder, 
vi ler, 
vi mener, 
at vi er 
bortrykket fra verden, 
allerede der oppe, 
ja, allerede ovenover.   

Die blasse
Nachtnebel
Umfassen
Mit Hüllen
Vor Spähern
Den stillen,
Unschuldigen Scherz.
 
Und tauschen
Wir Küsse,
So rauschen
Die Wellen
Im Sinken
Und Schwellen,
Den Horchern zum Trotz.
 
Nur Sterne
Belauschen
Uns ferne
Und baden
Tief unter
Den Pfaden
Des gleitenden Kahns.
 
So schweben
Wir selig,
Umgeben
Vom Dunkel,
Hoch überm
Gefunkel
Der Sterne einher.
 
Und weinen
Und lächeln,
Und meinen,
Enthoben
Der Erde,
Schon oben,
Schon drüben zu sein. 
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Franz Schubert 
På allehelgensdag 
Tekst: Johann Georg Jacoby 
Oversættelse: Magna Blanke 

Hvil i fred, 
alle sjæle, 
som har mødt en angstfyldt pine, 
som har kendt en sød drøm,
mæt af livet, skønt næppe født, 
som måtte tage afsked med livet: 
Hvil i fred, alle sjæle!  

Elskende pigers sjæle, 
piger, hvis tårer ikke kan tælles,
piger, som blev forladt af en falsk ven, 
og som den blinde verden stødte bort: 
Alle som forlod denne verden, 
alle sjæle, hvil i fred! 

Og de, som aldrig lo mod solen, 
som vågnede på torne under månen, 
for en gang i Himlens klare lys 
at se Gud, ansigt til ansigt: 
Alle som forlod denne verden, 
alle sjæle, hvil i fred!  

Richard Strauss 
Drøm i dæmringen 
Tekst: Otto Julius Bierbaum 
Oversættelse: Magna Blanke  

Udbredte enge i den grå dæmring,
solen forsvandt, stjernerne viser sig;
nu går jeg til den smukkeste kvinde, 
langt væk, over engene i den grå dæmring, 
dybt ind i en skov af Jasmin. 
Gennem den grå dæmring 
ind i kærlighedens land;  
jeg går ikke hurtigt, jeg iler ikke, 
jeg ledes af et mildt, fløjlsagtigt bånd 
gennem den grå dæmring 
til kærlighedens land, 
til et blåt, et mildt lys.   

Franz Schubert 
Am Tage Aller Seelen 
Tekst: Johann Georg Jacoby 

Ruhn in Frieden 
alle Seelen, 
die vollbracht ein banges Quälen, 
die vollendet süβen Traum, 
lebensatt, geboren kaum, 
aus der Welt hinüber schieden: 
Alle Seelen ruhn in Frieden!  

Liebevoller Mädchen Seelen, 
deren Tränen nicht zu zählen, 
die ein falscher Freund verlieβ
und die blinde Welt verstieβ: 
Alle, die von hinnen schieden, 
alle Seelen ruhn in Frieden!  

Und die nie der Sonne lachten, 
unterm Mond auf Dornen wachten, 
Gott, im reinen Himmelslicht 
einst zu sehn von Angesicht: 
Alle, die von hinnen schieden, 
alle Seelen ruhn in Frieden! 

Richard Strauss 
Traum durch Dämmerung 
Tekst: Otto Julius Bierbaum 

Weite Wiesen im Dämmergrau;
Die Sonne verglomm, die Sterne ziehn;
Nun geh’ ich hin zu der schönsten Frau,
Weit über Wiesen im Dämmergrau,
Tief in den Busch von Jasmin.
Durch Dämmergrau 
in der Liebe Land; 
Ich gehe nicht schnell, ich eile nicht, 
Mich zieht ein weiches, samtenes Band
Durch Dämmergrau 
in der Liebe Land,
In ein blaues, mildes Licht. 
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Richard Strauss 
Allehelgensdag 
Tekst: Hermann von Gilm 
Oversættelse: Magna Blanke 

Sæt duftende resedaer på bordet 
og kom med de sidste røde asters; 
lad os så igen tale om kærligheden 
som dengang i maj. 

Ræk mig din hånd, 
så jeg hemmeligt kan knuge den;
og hvis nogen ser det, gør det ingenting; 
giv mig blot et af dine søde blikke 
som dengang i maj. 

Det blomstrer og dufter på hver grav, 
men én dag om året er de døde fri; 
kom til mit hjerte, 
lad mig eje dig 
som dengang i maj.  

Richard Strauss 
I morgen 
Tekst: John Henry Mackay
Oversættelse: Magna Blanke

Og i morgen vil solen 
skinne igen, 
og på den vej 
hvor jeg vil gå, 
vil solen bringe os, vi lykkelige,  
sammen igen 
på denne 
solbeskinnede jord . . .

Og ned til den store strand 
og de blå bølger 
vil vi gå 
stille og roligt;
uden ord vil vi 
se hinanden i øjnene, 
og en tavsheds-lykke
vil sænke sig over os . . .

Richard Strauss 
Allerseelen 
Tekst: Hermann von Gilm 

Stell auf den Tisch die duftenden Reseden,
Die letzten roten Astern trag herbei,
Und laß uns wieder von der Liebe reden,
Wie einst im Mai.

Gib mir die Hand, 
daß ich sie heimlich drücke
Und wenn man’s sieht, mir ist es einerlei,
Gib mir nur einen deiner süßen Blicke,
Wie einst im Mai.

Es blüht und duftet heut auf jedem Grabe,
Ein Tag im Jahr ist ja Toten frei,
Komm an mein Herz, 
daß ich dich wieder habe,
Wie einst im Mai. 

Richard Strauss  
Morgen 
Tekst: John Henry Mackay

Und morgen wird die Sonne 
wieder scheinen,
und auf dem Wege, 
den ich gehen werde,
wird uns, die Glücklichen, 
sie wieder einen
inmitten dieser 
sonnenatmenden Erde . . .

Und zu dem Strand, dem weiten, 
wogenblauen,
werden wir still und langsam 
niedersteigen,
stumm werden wir uns 
in die Augen schauen,
und auf uns sinkt 
des Glückes stummes Schweigen . . . 
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