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Program

Johannes Brahms (1833-1897):  
Ungarsk dans nr. 1 (1869)

György Ligeti (1923-2006):  
Mátraszentimrei dalok (1953)

I – Három hordó
II – Igaz szerelem
III – Gomb, gomb

IV – Erdöbe, erdöbe

Zoltán Kodály (1882-1967):
Esti Dal (1938)

Este (1904)

Johannes Brahms:
Liebeslieder Walzer, opus 52 (1868)

  ca. 1 time uden pause
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Marcus Creed  
& Philip Mayers

Siden 2014 har Marcus Creed (f. 1951)  
været chefdirigent for DR Vokal-
Ensemblet. Han er rundet af den 
hæderkronede engelske kortradition, 
uddannet i Cambridge, Oxford og 
London, og tilhører den europæiske 
elite af kordirigenter.

Marcus Creed har siden 1977 boet i 
Tyskland, hvor han har arbejdet ved 
Deutsche Oper, været kunstnerisk leder 
for RIAS Kammerkor og indtil 2016 
desuden været professor i direktion 
ved Hochschule für Musik i Köln. 
Ved siden af sin stilling hos DR Vokal-
Ensemblet har han de sidste 16 år været 
kunstnerisk leder af det sydvest-tyske 
radiokor SWR Vokalensemble. 

Ved denne koncert kan man for første 
gang i Danmark høre Marcus Creed 
som pianist! Dels som akkompagnatør 
i Brahms’ Liebeslieder-valse, dels i 
Brahms’ firhændige Ungarsk dans nr. 1.

Koncertens anden pianist er Philip 
Mayers. Han er fra Australien, men 
ligesom Marcus Creed bosat i Tyskland, 
hvor han har en meget alsidig karriere 
som solist, kammermusiker og 
akkompagnatør. Han er også en stor 
kapacitet indenfor vokalmusik, og som 
repetitør instruerer han operasangere 
på Europas førende scener. 

Philip Mayers har et særligt tæt sam-
arbejde med Berlins Radiokor, RIAS 
Kammerkor og Berlins Kammeropera. 
Han har indspillet adskillige albums,  
ikke mindst korværker med klaver-
ledsagelse. Som komponist har han bl.a.  
skrevet sange og en hel opera, som 
blev uropført af Berlins Kammeropera 
under hans egen direktion.
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DR VokalEnsemblet er DR’s profes-
sionelle kammerkor, der består af  
18 klassiske sangere, som alle kan  
optræde solistisk. Repertoiret spænder 
fra middelaldermusik over barok og 
romantik til danske sange og helt 
nyskrevne værker. Både store danske 
og europæiske komponister har 
skrevet musik specielt til DR Vokal- 
Ensemblet, som er internationalt 
anerkendt for sin rene, nordiske klang.

Flere af ensemblets cd’er har modtaget  
internationale priser og udmærkelser,  
bl.a. to amerikanske Grammy-
nomineringer. Senest har koret udgivet 
cd’en Årstiderne – 28 danske sange.

En af DR VokalEnsemblets vigtige 
opgaver er at bringe den levende  
kormusik ud i alle dele af Danmark.  
Det sker hver sæson ved koncerter 
i små og store danske kirker, ved 
workshops og koncerter med lokale 
amatørkor. På TV optræder koret bl.a.  
i Dagens sang og Før søndagen.

DR VokalEnsemblet

Kommende koncerter:

Vals & kærlighed
Museet pa Sønderborg Slot, 2/11

Fantastiske stemmer
Trinitatis Kirke, 8/11

An English Christmas (udsolgt)
Garnisonskirken, 14/12 & 15/12
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Vals & kærlighed

Johannes Brahms: Ungarsk dans nr. 1 

Brahms var ikke ungarer! Han var født 
i Hamborg og slog sig senere ned i 
Wien. Men ungarsk musik og kultur var 
meget nærværende i den tysktalende 
verden i hans levetid. Og udbredelsen 
af ungarske traditioner blev naturligvis 
kraftigt forstærket, da Østrig og Ungarn 
i 1867 slog sig sammen til et nyt dobbelt - 
monarki og blev en af Europas største 
magter. 

I 1869 udgav Brahms en samling af 
ungarske melodier, som han havde udsat 
for firhændigt klaver. Melodierne havde 
han samlet fra forskellige kilder, og han 
var betaget af deres ungarske egenart. 

Hvad Brahms ikke vidste var, at nogle 
af dansene faktisk var ret nye melodier, 

lavet af ungarske komponister i 
’folkemusikstil’. Det gælder f.eks. den 
mest berømte af dem alle, Ungarsk 
dans nr. 5, der var skrevet få år inden 
af den ungarske komponist Béla Kéler. 
Den har Brahms kopieret stort set node 
for node efter et forlæg, han åbenbart 
ikke vidste hvor kom fra. Og Ungarsk 
dans nr. 1 bygger på en czardas fra ca. 
1850 af underholdningskomponisten 
Miska Borzo.

De Ungarske danse blev en fænomenal 
succes for Brahms, ikke mindst økono-
misk. 11 år senere lavede han endnu 
en samling, og denne gang var tre af 
stykkerne hans egne kompositioner, 
lavet i ’ungarsk stil’.

 
 
 
 
György Ligeti: Sange fra Mátraszentimre
Zoltán Kodály: Esti dal og Este  

I 1956 flygtede den ungarske komponist  
György Ligeti til Vesteuropa. Han skjulte  
sig i en lastbil som blind passager og 
vandrede over minerede marker for at 
slippe væk. Det meste af hans familie 
var under 2. Verdenskrig blevet dræbt 
af nazisterne, og han selv havde siddet i 
fangelejr. Nu, hvor Sovjet unionen brutalt  
slog det ungarske friheds oprør ned, 
måtte han redde livet igen.

Ligeti kom til Vesttyskland og udvik lede 
sig hurtigt til at blive en af Europas  
førende avantgardister. Inden sin flugt 
var han meget mere traditionsbundet. 
Sange fra Mátraszentimre er arrange-
menter af fire ungarske folkesange af 
den art, som også hans forgængere 
Bartók og Kodály havde lavet. Ganske 
korte, men grovkornede sange om 
kærlighed og krig. Paradoksalt udsat 
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af Ligeti for uskyldigt børnekor – 
men oftest synges de dog af voksne 
kvindestemmer. Ligeti har arrangeret 
dem ganske enkelt for 2- eller 3- 
stemmigt kor, hvor fokus er på de 
skarptskårne melodier.

Kodály arrangerede hundredvis af 
folkesange for kor af enhver art. Den 
smukke Esti dal (Aftensang) synges af 
en soldat, der beder Gud om, at han må 
komme frelst gennem natten. Sangen 
havde Kodály selv opdaget i 1922 på en 
af sine fodrejser, hvor han indsamlede 
de ungarske bønders folkemusik og 
viser. I 1938, da han lavede det fine 

korarrangement, var bønnen om fred 
igen blevet meget påtrængende for 
soldater i Europa. 

Sangen Este (Aften) er temmelig ander - 
ledes, skrevet af Kodály som 22-årig 
og påvirket af datidens senromantiske 
tonesprog. Harmonierne er parfumerede  
og komplekse, og det smukke aften-
sceneri er kunstnerisk på en helt anden 
måde end soldatens aftenbøn. Først 
året efter, i 1905, begyndte Kodaly sine 
livslange studier af folkemusik. Men 
Este blev hans gennembrud og satte an 
til et af de største livsværk blandt det  
20. århundredes korkomponister.

 
 
 
Johannes Brahms: Liebeslieder-valse 

En vals er god til at udtrykke kærlighed. 
Når man danser vals, holder man 
hinanden tæt, og de svingende, 
gyngende trefjerdedels-rytmer giver 
musikken vinger. Derfor var det en 
genistreg af Brahms, da han satte en 
række små kærlighedsvers i musik som 
kærlighedsvalse: Liebeslieder Walzer.

Her er både kokette, indsmigrende 
valse med wieneratmosfære, og der 
er rustikke, folkesangsagtige valse. 
I alle tilfælde er det musik i et meget 
lille format! Brahms udtrykte sig gerne 
kompakt, men sjældent i så udpræget 
miniatureformat som i Liebeslieder-
valsene. De 18 sange varer ikke mere 

end ca. 25 minutter i alt, så det fyger 
virkelig om ørerne med melodier og 
musikalske idéer.

Teksterne fandt Brahms i en digtsamling 
med titlen Polydora – en verdenspoetisk 
sangbog. I den havde forfatteren og 
filosoffen Georg Fredrich Daumer, som 
Brahms beundrede højt, gendigtet 
kærlighedsvers fra mange forskellige 
lande. Slutresultatet blev temmelig 
litterært og stærkt præget af Daumers 
egen digteriske stil, så folkesange kan 
man ikke kalde dem. Men versenes korte, 
fyndige formuleringer har deres rod i 
folkepoesien, og de blev derfor af Brahms 
set som noget alment og universelt.
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Der er to sæt af Liebeslieder-valse.  
Ved denne koncert opføres det første 
og mest kendte, opus 52, som Brahms 
skrev i 1868. Besætningen i begge sæt 
er helt speciel, i hvert fald når det drejer 
sig om Brahms: firstemmigt kor og 
firhændigt klaver. 

Det er ikke angivet, at sangerne skal 
udgøre et helt kor – faktisk er det sand-
synligt, at Brahms forestillede sig en 
kvartet af fire solosangere. Det skyldtes 
bl.a., at firhændig klavermusik var 
uhyre populær i datidens musikalske 
hjem og små saloner, og at Brahms 
havde hjemlig musiceren i tankerne.

I Liebeslieder-valsene deler Brahms ofte 
sangerne op i herrer og damer alene, 
så de kan synge til det modsatte køn 
(det er musik fra før LGBT-bevægelsen). 
Kærlighedens temperament kan være  
både let, lyst, længselsfuldt og 
dramatisk. Gennemgående er valsene 
dog holdt i en jævn og enkel stil, hvor 
kun enkelte numre stikker ud. I nr. 10  
bevæger korstemmerne sig mere 
individuelt, mens det i nr. 7 kun er 
alterne og i nr. 17 kun tenorerne,  
der synger en enstemmig melodi.

Brahms var blevet tunet ind på den 
kortfattede, folkelige stil, da han kort tid 
inden var involveret i en nodeudgivelse 
af Schuberts ’folkedanse’ Ländler 
for tohændigt og firhændigt klaver. 
På samme måde som Schuberts 
små stykker er Brahms’ valse lavet i 

en imiteret folkelig stil. Som hilsen 
til Schubert bruger Brahms endda 
angivelsen I ländler-tempo til den  
første af Liebeslieder-valsene. 

Valsene blev så populære, at Brahms 
blev overtalt til at lave andre versioner 
af musikken. Derfor findes der en 
udgave for tohændigt klaver, en 
udgave for firhændigt klaver uden 
sang(!) og en udgave for sang med 
orkester. Og allerede året efter skrev 
han endnu et sæt kærlighedsvalse, 
Neue Liebeslieder Walzer. 

Jens Cornelius
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György Ligeti:
Mátraszentimrei Dalok
Tekst: ungarske folkesange

I – Három hordó
Három hordó borom van,
mind a három csapon van,
olyan édes, mint a méz, 
ki kit szeret arra néz.

Három bokor saláta,
Három kislány kapálta, 
nem kell nékem saláta,
csak az aki kapálta.

Igyunk itt, igyunk itt,
jó helyen vagyunk itt.
Csurog is, csepeg is,
elmúlathatunk itt!

Igyál már, igyál már,
ha ide fáradtál,
fáradtságod után
párnádban nyugodjál.

Három hordó borom van...

Három bokor ribizli,
három kislány szemezi.
Nem kell nékem ribizli,
csak az aki szemezi!

Tekster

György Ligeti:
Sange fra Mátraszentimre
Oversættelse: Magna Blanke 

I – Tre kar 
Jeg har tre kar fulde af vin, 
som blod kommer det fra spunsen, 
stråler som ild, sødt som honning, 
kilder mig i næsen. 

Jeg har også tre kålhoveder, 
og tre piger, der er lige til at bejle til. 
Jeg kan alligevel ikke lide kålhoveder, 
så jeg går til pigerne. 

Lad os nu drikke, 
ingen vil fortryde det! 
Åh, hvor det flyder, hvor det løber, 
alle underholdes her. 

Drik ud, drik ud, 
sådan skal tiden gå! 
Du kom hertil fra det fjerne, 
du trænger til ro, slap nu bare af. 

Jeg har tre fade fulde af vin... 

Jeg har tre buske med druevin, 
tre piger har jeg også. 
Gerne forkastede jeg druevinen, 
hvis pigerne blev hos mig! 
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II – Igaz szerelem
Kis angyalom 
rácsos-rezes kapuja,
jaj, de sokat kinyílott 
a számomra.
Isten véled, 
rezes kilincses ajtó,
te meg babám, 
olvasd el a behívót.

Olvasd el a sorozó 
levelemet,
az után meg felejtsd 
el a nevemet.
Én a neved soha, 
soha el nem felejtem,
látod babám, 
ez az igaz szerelem.
Én a neved soha, 
soha el nem felejtem,
látod babám, 
ez az igaz szerelem.

III – Gomb, gomb
Gomb, gomb, gomb, gomb, 
sor gombom, 
selyem lajbim gombolom,
harminchárom sor gomb rajta,
sej, réti rózsám 
neve rajta, 
sej, réti rózsám
neve rajta, de rávarrva.

Haj, a zsíros papiros,
úgy szép a lány, 
ha piros,
ha nem piros színtelen,
sej, megölelem kénytelen,
megölelem, 
megcsókolom szívesen.

II – Sand kærlighed 
Min lille engels 
messinggule havelåge, 
du åbnede dig ofte 
for at lade mig 
passere 
til den pige, jeg elsker. 
Nu har jeg fået ordre 
til at drage i krig. 

Læs mine ordrer, du søde, 
og glem så mit navn! 
Hvis du gør, vil jeg sikkert være 
den sidste, der kan klandres. 
Men dit navn, lover jeg, 
er skrevet dybt i mit hjerte, 
det ændres ikke, 
hvor længe vi end er adskilt. 
Nej, jeg kan ikke glemme 
alt, hvad du betyder for mig; 
se mig i øjnene, 
der vil du finde sand kærlighed. 

III – Knap, knap
Knap, knap, knap, knap, 
række af knapper,
små knapper 
som passer til hendes kyse; 
der er mange af dem, 
de minder mig alle 
om min kærlighed 
og hendes til mig. 

Ja, som et kønt farvetryk 
sådan kan jeg lide min pige; 
om kinderne er 
friske eller blege, 
ja, det giver mig glæde i hjertet 
at kysse farvetrykket, 
det morer mig. 
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IV – Erdőbe, erdőbe
Erdőbe, erdőbe, 
rozmarin erdőbe,
elvesztettem az ökröm 
el ám a 
szerelembe.

Talpra, ökrész, talpra! 
Rég be van az hajtva,
a bíró udvarán 
szól a csengő 
rajta.

Ismerem a csengőt, 
vót is a kezembe,
a mostani vásárban 
vettem virág ökrömre.
Száz forint az ára, 
rózsám a gazdája,
aranyos betűvel 
van a neve rávágva,
a rózsámnak van 
a neve ráágva!

IV – I skoven, i skoven
I skoven, i skoven 
med Rosmarin 
mistede jeg min okse, 
jeg var helt ude af den på grund 
af min kærlighed til oksen. 

Venner, hjælp mig at finde oksen; 
men det behøves ikke! 
Han kom hjem, før du gjorde. 
Kan du ikke høre 
hans klokke ringe? 

Ja, jeg kender lyden, 
det er jo hans klokke! 
På markedet vil jeg købe 
et læderbånd til min okse. 
Hundrede forint koster det, 
jeg betaler gerne; 
jeg fortæller min elskede, 
at hendes navn bliver 
skrevet ind derpå! 
Ja, hendes navn i det fineste guld! 
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Zoltán Kodály:
Este
Tekst: Gyulai Pál (1826-1909) 

Enyhe szellö suttog halkkal,
már homálylik az esthajnal
esti csillag halvány sugára
már mosolyog le a világra.
Majd felkél, felkél a telihold,
Fényes, fényes less 
a mennybolt.
Elnémult a fold lármája,
Megzendül a 
menny harmóniája,
A lélek hallja.
Lassan, lágyan elringatják.
Édes álom karjai.

Zoltán Kodály:
Aften
Oversættelse: Magna Blanke 

En svag brise hvisker svagt, 
skumringen falder på, 
den svage stråle af en aftenstjerne 
smiler ned til verden. 
Snart vil hele månen komme op, 
som en strålende 
himlens baldakin. 
Verdens larm er døet bort. 
Himlens harmoni kastes tilbage, 
sjælen hører det. 
Langsomt, langsomt ringer 
de søde drømmes kræfter 
ind til søvn. 

Zoltán Kodály:
Esti Dal
Tekst: Folkesang, anonym

Erdő mellett est vélëdtem,
subám fejem alá tëttem,
összetëttem két kezemet,
úgy kértem jó Istenëmet:

Én Istenëm, adjál szállást,
már mëguntam a járkálást,
a bujdosást,
az idegën földön lakást.

Adjon Isten jó éjszakát,
küldje hozzám szent angyalát,
bátoritsa szívünk álmát,
adjon Isten jó éjszakát,
mmm . . .

Zoltán Kodály:
Aftensang
Oversættelse: Magna Blanke

I skumringen var jeg nær ved skoven, 
jeg anbragte min kåbe under hovedet, 
foldede mine hænder 
og bad til min gode gud: 

Gud, giv mig et hvilested, 
jeg er træt af at vandre 
og skjule mig, 
en fremmed i et fremmed land. 

Gud, giv mig en god nat, 
send min gode engel til mig, 
gør mine drømme sande, 
gud, giv mig en god nat, 
mmm . . .
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Johannes Brahms:
Liebeslieder Walzer 
Tekst: Georg Friedrich Daumer

I – Rede, Mädchen
Rede, Mädchen, allzu liebes, 
das mir in die Brust, die kühle,
hat geschleudert mit dem Blicke, 
diese wilden Glutgefühle!
Willst du nicht dein Herz erweichen, 
willst du eine Überfromme,
rasten ohne traute Wonne, 
oder willst du, dass ich komme?
Rasten ohne traute Wonne, 
nicht so bitter will ich büssen,
komme nur, du schwarzes Auge,
willst du dass ich komme 
wenn die Sterne grüssen?

II – Am Gesteine rauscht
Am Gesteine rauscht die Flut,
heftig angetrieben:
Wer da nicht zu seufzen weiß,
lernt es unterm Lieben.

III – O die Frauen
O die Frauen, o die Frauen,
Wie sie Wonne tauen!
Wären lang ein Mönch geworden,
Wären nicht die Frauen!

IV – Wie des Abends schöne Röte
Wie des Abends schöne Röte
möcht ich arme Dirne glühn
einem, einem zu Gefallen
sonder Ende Wonne sprühn.

Johannes Brahms:
Elskovssange, valse 
Oversættelse: Magna Blanke 

I – Sig mig, min pige
Sig mig, min pige, du kære, 
du som har kastet disse vilde, 
varme følelser af glød 
i mit bryst! 
Vil du ikke blødgøre dit hjerte, 
vil du, som en fuldkommen from, 
hvile uden fortrolig fryd; 
eller vil du, at jeg skal komme? 
Hvile uden fortrolig fryd, 
så bittert vil jeg ikke bøde; 
hør nu blot, du sorte øje, 
vil du, at jeg kommer, 
når stjernerne giver sig til kende?

II – Ved stenene bruser
Ved stenene bruser floden, 
heftigt drevet frem: 
den der ikke her kan sukke, 
han lærer det ved kærlighed. 

III – Åh, kvinder!
Åh, kvinder! Åh, kvinder! 
Som de dog tilslører fryden! 
Jeg var forlængst blevet munk, 
hvis ikke kvinderne var til! 

IV – Som aftenens smukke rødme
Som aftenens smukke rødme 
måtte jeg arme pige gløde 
for at behage én eneste, 
ja, for evigt at sprede fryd. 
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V – Die grüne Hopfenranke
Die grüne Hopfenranke, 
sie schlängelt auf der Erde hin.
Die junge, schöne Dirne, 
so traurig ist ihr Sinn!
Du höre, grüne Ranke! 
Was hebst du dich 
nicht himmelwärts?
Du höre, schöne Dirne! 
Was ist so schwer dein Herz?
Wie hobe sich die Ranke, 
der keine Stütze Kraft verleiht? 
Wie wäre die Dirne fröhlich, 
wenn ihr der Liebste weit?

VI – Ein kleiner hübscher Vogel
Ein kleiner hübscher Vogel 
nahm den Flug zum Garten hin, 
da gab es Obst genug.
Wenn ich ein hübscher, 
kleiner Vogel wär,
ich säumte nicht, 
ick täte so wie der.
Leimruten Arglist, 
lauert an dem Ort,
der arme Vogel konnte 
nicht mehr fort.
Nicht fort, nicht fort.
Wenn ich ein hübscher, 
kleiner Vogel wär
ich säumte nicht, 
ich täte nicht wie der.
Der Vogel kam in 
eine schöne Hand,
da tat es ihm, 
dem Glücklichen nicht and.
Wenn ich ein hübscher, 
kleiner Vogel wär,
ich säumte nicht, 
ich täte so wie der.

V – Den grønne humleranke 
Den grønne humleranke 
slænger sig langs jorden. 
Den unge, smukke piges 
sind er bedrøvet! 
Hør nu, du grønne ranke! 
Hvorfor hæver du dig 
ikke op mod himlen? 
Og hør, du smukke pige! 
Hvorfor er du så tung i sind! 
Hvordan kan ranken hæve sig, 
når ingen giver den kraft og støtte? 
Hvordan kunne pigen være glad, 
når hendes elskede er langt borte? 

VI – En lille, smuk fugl
En lille, smuk fugl 
tog flugten hen mod haven, 
dér var der frugt nok. 
Hvis jeg var en smuk, 
lille fugl, 
så tøvede jeg ikke, 
jeg gjorde som den. 
En limpind af lumskhed 
lurede på stedet, 
den stakkels fugl 
kunne ikke komme frem. 
Ikke komme frem.
Hvis jeg var en smuk, 
lille fugl, 
så tøvede jeg ikke, 
jeg gjorde ikke som den. 
Fuglen kom 
i en smuk hånd, 
dér gjorde intet den 
lykkelige noget ondt. 
Hvis jeg var en smuk, 
lille fugl, 
så tøvede jeg ikke, 
jeg gjorde som den. 
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VII – Wohl schön bewandt war es
Wohl schön bewandt 
War es vorehe
Mit meinem Leben, 
Mit meiner Liebe;
Durch eine Wand, 
Ja, durch zehn Wände,
Erkannte mich 
Des Freundes Sehe;
Doch jetzo, wehe, 
Wenn ich dem Kalten
Auch noch so dicht 
Vor’m Auge stehe,
Es merkt’s sein Auge, 
Sein Herze nicht.

VIII – Wenn so lind dein Auge mir
Wenn so lind dein Auge mir 
und so lieblich schauet,
jede lezte Trübe flieht, 
welche mich umgrauet.
Dieser Liebe schöne Glut, 
lass sie nie verstieben!
Nimmer wird, wie ich so treu 
dich ein Andrer lieben.

IX – Am Donaustrande
Am Donaustrande, 
da steht ein Haus
da schaut ein rosiges 
Mädchen aus.
Das Mädchen ist 
wohl gut gehegt,
zehn eiserne Riegel sind 
vor die Türe gelegt.
Zehn eiserne Riegel 
das ist ein Spass,
die spreng ich als wären 
sie nur vom Glas.
Am Donaustrande, 
da steht ein Haus,
da schaut ein rosiges 
Mädchen aus.

VII – Det hængte meget godt sammen 
Det hængte meget godt 
sammen førhen 
med mit liv, 
med min kærlighed; 
gennem en væg, 
ja, gennem ti vægge 
erkendte 
vennens øje mig; 
men nu, ak, 
når jeg står 
helt tæt 
foran den Kolde, 
så mærker hans øje det, 
men ikke hans hjerte.

VIII – Når dit øje ser så mildt
Når dit øje ser så mildt 
og kærligt på mig, 
da flyr den sidste mathed, 
der piner mig. 
Denne kærligheds smukke glød, 
lad den aldrig forgå! 
Ingen anden vil elske dig 
så trofast som jeg. 

IX – På stranden ved Donau
På stranden ved Donau 
der står et hus; 
en rosenrød pige 
kigger ud. 
Der bliver passet 
godt på pigen, 
der er lagt ti jernstænger 
foran døren. 
Ti jernstænger 
– det er en spøg; 
dem sprænger jeg, 
som var de af glas. 
På stranden ved Donau 
der står et hus, 
en rosenrød pige 
kigger ud.
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X – O wie sanft die Quelle 
O wie sanft die Quelle 
sich durch die Wiese windet,
O wie schön wenn Liebe 
sich zu der Liebe findet!

XI – Nein, es ist nicht auszukommen 
Nein, es ist nicht auszukommen 
mit den Leuten;
alles wissen sie 
so giftig auszudeuten.
Bin ich heiter, 
hegen soll ich lose Triebe,
bin ich still, so heissts 
ich wäre irr aus Liebe.
Nein, es ist nicht auszukommen 
mit den Leuten;
alles wissen sie 
so giftig auszudeuten.

XII – Schlosser auf, 
und mache Schlösser 
Schlosser auf, 
und mache Schlösser ohne Zahl,
denn die bösen Mäuler 
will ich schliessen allzumal!

XIII – Vögelein durchrauscht die Luft
Vögelein durchrauscht die Luft 
sucht nach einem Aste,
und das Herz, das Herz begehrts,
wo es selig raste.

XIV – Sieh‘, wie ist die Welle klar 
Sieh’, wie ist die Welle klar,
blickt der Mond hernieder!
Die du meine Liebe bist,
liebe du mich wieder!

X – Åh, hvor mildt kilden snor sig
Åh, hvor mildt kilden 
snor sig gennem engen; 
åh, hvor skønt, når kærlighed 
finder vej til kærlighed! 

XI – Nej, det er ikke til at komme ud 
Nej, det er ikke til at komme ud 
af det med folk; 
alle kan udlægge 
ting så giftigt.
Er jeg munter, 
skjuler jeg visse drifter, 
er jeg stille, så hedder det, 
jeg er faret vild i kærlighed. 
Nej, det er ikke til at komme ud 
af det med folk; 
alle kan udlægge 
ting så giftigt. 

XII – Kom i gang, låsesmed 
og skaf låse
Kom i gang, låsesmed, 
og skaf låse, utallige låse, 
for jeg vil lukke 
samtlige onde munde.

XIII – Den lille fugl suser gennem luften
Den lille fugl suser gennem luften, 
den søger en kvist; 
og hjertet ønsker det samme: 
et sted hvor det kan hvile lykkeligt. 

XIV – Se hvor klar bølgen er
Se hvor klar bølgen er, 
og månen kigger herned! 
Du, som er min kærlighed, 
elsk mig nu! 
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XV – Nachtigall, sie singt so schön
Nachtigall, sie singt so schön,
wenn die Sterne funkeln.
Liebe mich, geliebtes Herz
küsse mich im Dunkeln. 

XVI – Ein dunkeler Schacht ist Liebe
Ein dunkeler Schacht ist Liebe
ein gar zu gefährlicher Bronnen;
da fiel ich hinein, ich Armer,
kann weder hören noch sehn,
nur denken an meine Wonnen,
nur stöhnen, in meinem Wehn.

XVII – Nicht wandle, mein Licht
Nicht wandle, mein Licht, 
dort außen Im Flurbereich!
Die Füße würden dir, die zarten, 
Zu naß, zu weich.
All überströmt sind dort 
die Wege, Die Stege dir;
So überreichlich tränte 
dorten Das Auge mir.

XVIII – Es bebet das Gesträuche
Es bebet das Gesträuche,
Gestreift hat es 
im Fluge ein Vögelein.
In gleicher Art erbebet 
die Seele mir,
erschüttert von Liebe, 
Lust und Leide,
gedenkt sie dein.

XV – Nattergalen synger så smukt
Nattergalen synger så smukt, 
når stjernerne funkler. 
Elsk mig, du min hjertens elskede; 
kys mig i mørket. 

XVI – Kærlighed er en mørk skakt 
Kærlighed er en mørk skakt, 
en alt for farlig brønd; 
der faldt jeg i, jeg stakkel, 
og kan hverken høre eller se; 
kan kun tænke på mine glæder, 
kun stønne i min sorg. 

XVII – Mit lys, du skal ikke vandre
Mit lys, du skal ikke vandre 
derude i de store jorder! 
Dine sarte fødder bliver 
for våde og for bløde. 
Vejene er allerede oversvømmet, 
broerne er for dig 
helt uoverkommelige, det fortalte 
mit tårefyldte øje mig. 

XVIII – Det bæver i busken
Det bæver i busken, 
en fugl har strejfet 
den i flugten. 
På samme måde bæver 
min sjæl i mig; 
rystet af kærlighed, 
lyst og sorg 
tænker den på dig.
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