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A Gardens Time Piece  
Susan Kander (1957-)  
Text: Lesley Laskey (1921-) 
 
•   Today’s the Day 
•   April Rain 
•   There are glories 
•   The end of summer 
•   There is a madness in the October winds 
•   A feather pierces the snow 
•   Oak leaves sit in snow / Today’s the day (reprise) 
 
 
Quatre poèmes de Guillaume Apollinaire  
Francis Poulenc (1899-1963) 
Text: Guillaume Apollinaire (1880-1918) 
 
•  L'Anguille 
•  Carte-Postale 
•  Avant le Cinéma 
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Ur Cabaret Songs  
Benjamin Britten (1913-1976)  
Text: W. H. Auden (1907-1973) 
 
• Tell me the truth about love  
• Calypso  
 
Frauenliebe und Leben  
Robert Schumann (1810-1856) 
Text: Adelbert von Chamisso (1781-1838)  
 
•   Seit ich ihn gesehen 
•   Er, der Herrlichste von allen 
•   Ich kann’s nicht fassen, nicht glauben 
•   Du Ring an meinem Finger 
•   Helft mir, ihr Schwestern 
•   Süsser Freund, du blickest 
•   An meinem Herzen, an meiner Brust 
•   Nun hast du mir den ersten Schmerz getan 
 
 
Ur Folk Songs  
Luciano Berio (1925-2003)  
Text: trad. 
 
• Black is the colour  
• I wonder as I wander 
• Loosin yelav 
• Rossignolet du bois 
• La donna ideale 
• Malorous qu'o un fenno 
• Lo fiolaire 
 
 
Vårt varmaste tack till våra lärare på KMH, alla fantastiska medverkande, och ett särskilt tack till Åsa 
Bäverstam - vår mentor och sånglärare under dessa år!  
 
Medverkande:  
 
Mathilda Sidén Silfver, mezzosopran  
Eleonora Poignant, sopran  
Mimmie Törngren, violin  
Ragnhild Kvist, viola  
Filippa Blomstrand, cello  
Miriam Liljefors, harpa  
Astrid Le Clerq, klarinett  
Emma Eskeby, flöjt 
Ivar Koji, slagverk  
Anders Kilström, piano  
Max Brynolf, piano  
Jan Daniels, piano  



Haugtussa (Arne Garborg) 
 
1. Veslemöy – Ungmön 
 
Hon är mager och mörk och mjuk 
Med dunkla och rena drag 
Och ögonen djupa och grå 
Och ett stilla, drömlikt sätt 
 
Det är som om det halvt om halvt 
låg en slöja över henne 
I rörelse, tal, och allt  
vilar en stilla ro 
 
Under pannan, fager men låg 
Lyser ögonen som bakom en dimma 
Det är som om de stirrande såg 
Rakt in i en annan värld 
 
Men bröstet är spänt och tungt 
Och det darrar om den bleka munnen 
Hon är skälvande späd och vek 
Mitt i det är hon vän och ung 
 

Ho er mager og myrk og mjå 
Med brune og reine drag 
Og augo, djupe og grå 
Og stillslegt, dröymande lag 
 
Det er som det halvt um halvt 
Lag ein svevn yver heile Ho 
I rörelse, tale og alt 
Ho hev denne døyvde Ro 
 
Under panna, fager men låg 
Lyser augo, som bak ein Eim 
Det er som dei stirande såg 
Langt inn i ein annan Heim 
 
Barre barmen gjeng sprengd og tung 
Og det bivrar um Munnen bleik 
Ho er skjelvande sped og veik 
Mitt i det ho er ven og ung

2. Blåbaer-Li (Blåbärsglänta) 

Nej se vad blått här är! 
Nu må vi roa oss, korna! 
Åh nej, vilka fina bär! 
Så härligt, som det kryllar! 
Nej, jag har aldrig sett på maken 
Så härligt det är att vara till fjälls. 
Nu vill jag äta mig mätt,  
Här vill jag vara till kvällen! 

Nei sjå, kor det blåner her! 
No må me roa oss, Kyra! 
Å nei, slike fine Bær, 
og dei, som det berre kryr a’! 
Nei, Maken eg hev kje set! 
Sumt godt her er då tilfjells. 
No vil eg eta meg mett; 
her vil eg vera til Kvelds! 

 
Men ifall den stora björnen kom nu 
-då fick här bli rum åt oss båda 
Jag törs inte säga ett ord 
Till en så ryslig bjässe. 

Men kom no den Bjørnen stor! 
-her fekk bli Rom aat oss baae 
Eg torde kje seia eit Ord 
Til slik ein rysjeleg Vaae 

Jag säger bara ”var så god 
Nu ska du inte vara blyg 
Jag låter dig vara ifred 

Eg sa berre ”Ver so god! 
No maa du kje vvera bljug! 
Eg læt deg so vel i Ro;

Ta för dig efter behag!” Tak for deg etter din Hug”
 
 
 
 
 
 
 
Men var det den röda räven Så skulle han få smaka på staven 



Jag skulle banka han död 
Om så han var bror till påven 
Denna usla, rackarns otyg! 
Han stjäl både kid och lamm. 
Men ändå så stolt han går 
Utan vare sig ånger eller skam. 
Men var det den Reven rau, 

so skuld’ han få smaka Staven; 
eg skulde banka han dau, 
um so han var Bror til Paven. 
Sligt skarve, harmelegt Sleng! 
Han stel både Kje og Lam. 
Men endå so fin han gjeng, 
hev korkje Agg hell Skam

. 
Men var det den stygge vargen 
Lika arg och elak som fogden- 
Tog jag mig en björkkubbe 
Och gav han en smäll på truten 
Han sliter sönder både kid och lamm 
För mor min i tid och otid 
Ja sanna mina ord! Om han kom hit 
Skulle han minsann få så han teg! 
 

Men var det den stygge Skrubb, 
so arg og so hôl som Futen, 
eg tok meg ein Bjørkekubb 
og gav han ein god på Snuten. 
Han reiv sund Sauer og Lamm 
for Mor mi so trådt og tidt; 
ja sant! um han berre kom, 
skuld’ han so visst få sitt.

Men var det den söta drängen 
Där borta från Skare-Brote 
fick väl också han på truten… 
men på ett annat slags sätt. 
Å dummer, vad tänker jag på! 
Dagen lider mot sitt slut.. 
Jag måste se efter boskapen 
Se hur Dokka drömmer om salt. 

Men var det den snilde Gut 
der burte frå Skare-Brôte, 
han fekk vel ein på sin Trut,— 
men helst på ein annan Måte. 
Å Tøv, kva tenkjer eg på! 
Det lid nok på Dagen alt … 
Eg må til Buskapen sjå; 
ho »Dokka« drøymer um Salt. 

 
 
 
Møte (Möte) 
 
Hon sitter en söndag, längtande i lid 
uppfylld av massa söta tankar 
och hjärtat fullt och tungt i barmen bankar 
och drömmen vaknar, bävande och blid.  
Då for som en hägring över fjället 
Hon rodnar – där står den vackra ynglingen! 
  

Ho sit ein Sundag lengtande i Li; 
Det strøymer på med desse søte Tankar 
Og Hjerta fullt og tungt i Barmen bankar, 
Og Draumen vaknar, bivrande og blid. 
Då gjeng det som ei Hildring yver Nuten; 
Ho raudner heit; der kjem den vene Guten! 

Hon får brått att gömma sig 
Men som förtrollad, vänder hon blicken mot 
honom 
De tar varandras varma händer 
och blir stående, rådvilla 
Då utbrister hon av förundran:  
”Men kära nån! Vad du är stor!” 

Burt vil ho gøyma seg i Ørska brå, 
men stoggar tryllt og Augo mot han vender; 
dei tek einannan i dei varme Hender 
og stend so der og veit seg inkje Råd. 
Då bryt ho ut i dette Undringsord: 
»Men snille deg då … at du er så stor!« 

 
Och som det lider mot kväll 
alltmer längtansfullt de varandra söker 
och brått om halsen den unga armen sig 
kröker 
och skälvandes mötas mun mot mun 
Allt bleknar bort och där i den varma kvällen 
Hon säll somnar i hans arm 

Og som det lid mot svale kveldings stund 
Alt meir og meir i Lengt dei samman sökjer 
og brådt um Hals den unge Arm seg 
 krökjer 
og øre skjelv dei saman Munn mot Munn. 
Alt svimrar burt. Og der i Kvelden varm 
i heite Sæle søv ho i hans Arm.



 
Vond dag (Ond dag) 
 
Hon räknar ned dagar, stunder och sena 
kvällar 
tills söndagen kommer 
Han har så trofast lovat, 
att även om det regnade småspik över fjället -  
så skall de mötas där i ”Gjaetar-stova” 
Men söndagen kom och gick med regn och 
rusk 
Hon ensam sitter, gråtandes under en buske 

Ho reknar Dag og Stund  
og seine Kveld 
til Sundag kjem:  
han hev so trufast lova, 
at um det regnde småstein yver Fjell, 
so skal dei finnast der i »Gjætarstova«. 
Men Sundag kjem og gjeng med Regn og 
Rusk; 
ho eismal sit og græt attunder Busk. 

 
 
Som fågeln, sårad under sin varma vinge, 
med blod droppandes likt heta tårar, 
Drog hon sig sjuk och skälvande till sängs 
och låg och vred sig natten lång, gråtandes 
och sårad 
Det sliter i hjärtat och det bränner på kinden 
Nu kan hon lika gärna dö, hon förlorade 
käresten sin 

Som Fuglen, sårad under varme Veng, 
så Blode tippar, lik den heite Tåre, 
ho dreg seg sjuk og skjelvande i Seng, 
og vrid seg Notti lang i  
Gråten såre. 
Det slit i Hjarta og det brenn på Kinn. 
No må ho døy; ho miste Guten sin. 

 
 
A Gardens Time Piece (Lesley Laskey)  
 

1. Today’s the day 
Today’s the day! 
I wanted to call, today’s the day. Oh, today’s the day! There are crocuses!  

2. April Rain  

April rain 
Puddles of violets, splashed on walks. 
Tattoed with shadows, shadows of new leaves, 
memories for other seasons 
The days are young with spring, and filled with ancient longings. Morning glories... 
The acrobats climb to the dizzy heights, 
clamoring for the sun.  

3. There are glories  

There are glories, 
There are glories unfelt within each day! 
Unseen hands, that tip the bowl of a leafspilling crystal into crowns! Breath that dances on 
fragile stems, 
that sway the coloured burdens of summer  

4. The end of summer  



Time! 
The end of summer, trumpeted in on the slow winds. A leaf floating to the earth races to 
catch its shadow. Time! 
The sun, a gardens timepice.  

5. There is a madness  

There is a madness to the October winds A racing, trying to remember July!  

6. A feather pierces the snow  

A feather pierces the snow. 
What a hard garden this January makes!  

7. Oak leaves sit in snow/Today’s the day (reprise)  

Oak leaves sit in snow, 
looking to applaud their followers: the new spring buds! Today’s the day! 
I wanted to call, today’s the day. 
Remebering a...remembering when i could say: 
There are crocuses!  

 
Quatre poèmes de Guillaume Apollinaire (Guillaume Apollinaire) 
 
L´Anguille (Ålen) 
Den vänliga Jeanne ”Ho-ho” 
Ligger död mellan de vita lakanen 
Hon är inte ensam, Bébert kallad ”Ålen” 
Narcisse och frisören Hubert, 
Är nära henne, spelandes kort 

Jeanne ”Houhou” la très gentile  
Est morte entre des draps très blancs 
Pas seule Bébert dit l'Anguille 
Narcisse et Hubert le merlan 
Près d'elle faisaient leur manille 

 
Och skrävlaren från Clichy 
med rödsprängda ögon från att ha spytt 
upprepar ”Mitt Vichy-vatten!” 
Hoppar in i polisbilen 
Haha! Utan något tjafs 

Et la crâneuse de Clichy 
Aux rouges yeux de dégueulade 
Répète "Mon eau de Vichy"  
Va dans le panier à salade 
Haha! sans faire de chichi 

 
Ögonen dansandes som änglar 
Hon skrattar, hon skrattar  
De djupt blåa ögonen, de glimrande vita 
tänderna 
Om ni bara visste, om ni bara visste 
Allt vi ska göra på söndag 

Les yeux dansant comme des anges 
Elle riait, elle riait 
Les yeux très bleus les dents 
 très blanches  
Si vous saviez, si vous saviez 
Tout ce que nous ferons dimanche. 



 
Carte-postale (Vykort) 
 
Skuggan av den ömma är frammanad här 
Otålig och spelandes en vemodig visa; 
Nocturne eller Lied i moll,  
Som gör ens själ yr 
I skuggan av dess långa fingrar dör en skala 
ut, 
På pianot som suckar likt en fattig kvinna 

L´ombre de la très douce est évoquée ici 
Indolent est jouant un air dolent aussi 
Nocturne ou lied mineur 
Qui fait pamér son âme  
Dans l´ombre ou ses longs doit font morir une 
gamme, au piano qui geint comme une pauvre 
femme

 
 
 
Avant le cinéma (Före bion” 
 
Och så ikväll ska vi gå på 
bio! 
Artister, vilka är det? 
De är inte längre de som kultiverar de 
”Vackra konsterna” 
Det är inte de som sysslar med Konst 
Lyrisk poesi eller vacker musik 
Artisterna är aktörer och aktriser 
 
Om ni vore Artister  
Skulle ni inte kalla det för ”bion” 
Ni skulle kalla det ”bio” 
Men om ni vore högt ansedda professorer från 
provinsen 
Skulle ni varken kalla det bion eller bio utan 
biografen 
 
Ja herregud, man måste ha god smak.  
 

Et puis ce soir on s'en ira  
Au cinéma 
Les Artistes que sont-ce donc 
Ce ne sont plus ceux qui cultivent les Beaux-
arts 
Ce ne sont pas ceux qui s'occupent de l'Art 
Art poétique ou bien musique 
Les Artistes ce sont les acteurs et les actrices 
 
Si nous étions des Artistes 
Nous ne dirions pas le cinéma 
Nous dirions le ciné 
Mais si nous étions de vieux professeurs de 
province 
Nous ne dirions ni ciné, ni cinéma 
Mais cinématographe 
 
Aussi mon Dieu faut-il avoir du goû

 
 
 
 
 
 
1904
I Strasbourg 1904 
Anlände jag till lundi gras 
På hotellet satte jag mig framför brasan 
med sällskap av en sångare från Operan 
som inte pratade om något annat än teater 
 

À Strasbourg en dix-neuf-cent-quatre 
J'arrivai pour le lundi gras 
À l'hôtel m'assis devant l'âtre 
Près d'un chanteur de l'Opéra 
Qui ne parlait que de théâtre 
 



Den rödhåriga servitrisen   
bar en rosa hatt på sitt huvud 
Lik Hébé som serverade gudarna 
Men hon hade aldrig en sådan. Åh vackra 
ting, karneval, rosa hatt – jag prisar dig!  
 
I Rom, Nice och i Cologne 
Bland blomster och konfetti 
Karneval, jag bugar vid din tron 
Du kung, mycket rikare och mer generös 
Än Krösus, Rotschild och Torlogne! 
 
Jag tog för mig av lite gåslever 

La Kellnerine rousse avait 
Mis sur sa tête un chapeau rose 
Comme Hébé qui les dieux servait 
N'en eut jamais. Ô belles choses 
Carnaval chapeau rose Ave! 
 
À Rome à Nice et à Cologne  
Dans les fleurs et les confetti 
Carnaval j'ai revu ta trogne,  
Ô roi plus riche et plus gentil 
Que Crésus Rothschild et Torlogne 
 
Je soupai d´un peu de foie gras 

Av det möra rådjuret med marmelad 
Av pajer med mera 
Lite snaps för att piggas upp! 
Om jag bara hade dig i mina armar 
 

De chevreuil tendre à la compôte 
De tartes flans etcetera 
Un peu de kirsch me ravigote 
Que ne t´avais-je entre mes bras 
 

 
 
Frauenliebe und Leben, R. Schumann dikter: Adelbert Chamisso 
 
Frauenliebe und Leben 
Sedan jag såg honom 
ser jag inget annat 
Vart jag än ser mig om 
Ser jag endast honom; 
 
Som i en vaken dröm 
svävar hans bild framför mig 
Ur det djupaste mörker 
stiger endast ljus 
 
Allt är blekt och färglöst 
omkring mig, 
Av systrarnas lekar 
är jag inte längre intresserad 
 
Vill mycket hellre gråta 
stilla på min lilla kammare 
Sedan jag såg honom 
har jag blivit blind för allt annat 
 

Seit ich ihn gesehen 
glaub ich blind zu sein 
Wo ich hin nur blicke 
Seh ich ihn allein; 
 
Wie im wachen Traume 
schwebt sein Bild mir vor 
Taucht aus tiefstem Dunkel 
heller nur empor 
 
Sonst ist licht und farblos 
Alles um mich her, 
Nach der Schwestern Spiele 
nicht begehr ich mehr 
 
Möchte lieber weinen 
still im Kämmerlein; 
Seit ich ihn gesehen 
Glaub ich blind zu sein

 



 
Er der Herrlichste von Allen - Han, den härligaste av alla 
Han, den härligaste av alla 
så mild, så god! 
Härliga läppar, klara ögon 
Rent sinne och hållfast mod! 
 
Såsom, på den djupt blåa himlen, 
varje stjärna lyser starkt och härligt 
Likaså är han i min himmel, 
lysande och härlig, avlägsen och 
storslagen 
 
Vandra, vandra i dina steg 
Enbart för att få betrakta ditt sken 
Att i ödmjukhet betrakta honom 
Är välsignad sorg 

Er der Herrlichste von Allen 
Wie so milde wie so Gut 
Holde Lippen, klares Auge 
Heller sinn und fester Mut 
 
So wie dort in Blauer Tiefe 
Hell und herrlich jener Stern 
Also er, an meinem Himmel 
Hell und herrlich hehr und Fern 
 
 
Wandle, wandle deine Bahnen 
Nur betrachte deinen Schein 
Nur in dehmut ihn betrachten 
Selig nur und traurig sein

 
Hör inte min stilla bön 
Yttrad enbart för din lyckas skull 
Du ska aldrig känna denna enkla piga, 
Du nobla stjärna av härlighet! 

 
Höre nicht mein stilles Beten 
Seinem Glücke nur geweiht 
Darfst mich niedre Magd nicht kennen 
Hoher Stern der Herrlichkeit

Endast den värdigaste kvinnan av dem alla 
gläds av ditt val 

Nur die würdigste von allen 
sein beglücken deinem Wahl

och jag skall lyckönska denna utvalda 
tusen gånger om 

und ich will die Hohe segnen 
viele tausendmal.

Då skulle jag glädjas och gråta 
Lycksalig, lycksalig vore jag då! 
Om mitt hjärta skulle gå sönder, 
gå sönder, o hjärta, vad spelar det för roll? 
 

Will mich freuen dann und weien 
Selig, selig bin ich dann 
Sollte mir das Herz auch brechen 
brich, O herz, was liegt daran?

 
Ich kanns nicht fassen 
Jag kan inte greppa eller förstå det 
Det är som att en dröm trollbundit mig  
Att han valde, utav alla kvinnor, 
att ta min arm och skänka mig glädje? 
 
Han sade mig, tror jag, 
“Jag är din för alltid” 
Det måste vara en dröm, 
det kan inte vara sant! 
 
Å låt mig drömmandes få dö 
vilandes vid hans bröst 
Låt mig få uppslukas av den ljuva döden 
av tårar från oändlig lust! 
 

Ich kanns nicht fassen, nicht glauben 
Es hat ein Traum mich berückt 
Wie hätt er doch unter Allen 
mich arme erhöht und beglückt? 
 
Mir war´s er habe gesprochen; 
“Ich bin auf ewig dein” 
Mir war´s es träume noch immer 
es kann ja nimmer so sein! 
 
O lass im Träume mich sterben 
gewieget an seiner Brust 
Den seliger Tod mich schlürfen 
In thränen unendlicher Lust!

 
 



Du Ring an meinem Finger 
 
Du ring på mitt finger 
min gyllene lilla ring 
Jag trycker dig innerligt mot mina läppar 
Innerligt mot mitt hjärta 
 

Du Ring an meinem Finger 
mein goldenes Ringelein 
Ich drücke dich fromm an die Lippen 
Dich fromm an das Herze mein

Jag hade vaknat från en dröm 
barndomens fridfulla, sköna dröm 
Jag fann mig själv ensam, vilsen 
i ett öde oändligt rum 
 

Ich hatt´ ihn ausgeträumet 
der Kindheit friedlich, schönen Traum, 
ich fand allein mich, verloren 
im öden unendlichen Raum

Du ring på på mitt finger 
detta lärde du mig  
har öppnat min blick 
för livets oändliga, djupa, mening. 
 
Jag vill tjäna honom, leva för honom 
vara hans fullständigt 
hänge mig åt honom och finna mig 
förvandlad i hans strålglans. 
 

Du Ring an meinem Finger 
Da hast du mich erst belehrt 
hast meinem Blick erschlosset 
des Lebens unendlichen, tiefen Wert. 
 
Ich will ihm dienem, ihm leben 
ihm angehören ganz,  
hinselber mich geben und finden  
verklärt mich in seinem Glanz

 
 
 
 
Helft mir Ihr Schwestern 
Hjälp mig, o systrar 
smycka mig med glädje 
Tjäna den lyckliga idag 
Vinden susar om min panna, 
kläder mig med blomstrande Myrtenkrans 
 
När jag låg nöjd, med ett lyckligt hjärta 
i min älskades armar 
Framkallade han alltid 
en längtan i bröstet 
en otålighet efter denna dag 

Helft mir, ihr Schwestern 
Freundlich mich schmücken 
Dient der glückliche heute mir 
Windet geschäftig mir um die Stirne 
Noch der blühenden Myrte Zier, 
 
Als ich befriedigt, freudigen Herzens, 
Sonst dem Geliebten im Arme lag, 
Immer noch rief er 
Sehnsucht im Herzen 
Ungeduldig den heutigen Tag

 
Hjälp mig, ni systrar 
hjälp mig kasta ut 
all dåraktig ångest 
så att jag med klar blick kan se honom 
Han, källan till all glädje! 

 
Helft mir, ihr, Schwestern,  
Helft mir verscheuchen  
Eine törichte Bangigkeit 
Dass ich mit klarem Aug ihn empfange 
Ihn die Quelle der Freudigkeit

Har du, min älskade, kommit till mig? 
Kan solen ge mig av sitt sken? 
Låt mig av andakt 
Låt mig av ödmjukhet 
Buga inför min herre! 

Bist mein Geliebter du mir erschienen 
Gibst du mir Sonne deinen Schein? 
Lass mich in Andacht 
Lass mich in Dehmut 
Lass mich verneigen dem Herren mein!



Klä honom, ni systrar, klä honom i 
blomster 
Giv honom spirande rosor 
Men er, mina systrar, 
hälsar jag med vemod 
Lyckligt lämnandes er skara 
 

Streuet ihm Schwestern, streuet ihm 
Blumen 
Bringet ihm knospende Rosen dar 
Aber euch Schwestern 
Grüss ich mit Wehmut 
Freudig scheidend aus eurer Schar

Süsser Freund 
Kära vän, du tittar på mig  
med förundran,  
Kan du inte förstå varför jag gråter? 
Låt de fuktiga pärlorna visa min beundran,  
se hur lekfullt och klara de darrar i mina 
ögon 
 

Süsser Freund, du blickest mich 
verwundert an, 
Kannst es nicht begreifen wie ich weinen 
kann? 
Lass der feuchten Perlen ungewohnte hier 
Freudig hell erzittern in dem Auge mi

Så rädd mitt hjärta är, 
samtidigt så fyllt med glädje! 
Om jag bara visste med vilka ord jag 
skulle beskriva det för dig; 
Kom och vila ditt huvud 
här, vid mitt bröst 
Låt mig få viska I ditt öra, all min lust 

Wie so Bang mein Buse  
Wie so wonnevoll! 
Wüsst ich nur mit Worten wie ich's sagen 
soll; 
Komm und birg dein Antlitz  
Hier an meinem Brust 
Will ihns Ohr dir flüstern alle meine Lust

 
Förstår du nu mina tårar,  
varför jag måste gråta? 
Skulle du nu inte se dem,  
du älskade, älskade man? 
Tro på mitt hjärta 
Känn dess slag 
låt mig hålla dig,  
tätt intill mig 
tätare och tätare! 

 
Weisst du nun die Thränen 
Die ich weinen kann? 
Sollst du nicht sie sehen 
Du geliebter, geliebter mann? 
Bleib an meinem Herzen 
Fühle dessen Schlag 
Dass ich fest und fester nur dich drücken 
Mag 
Fest und fester

Här vid min säng finns det plats för 
vaggan 
Som så stilla bär på min högsta önskan 
Den morgonen ska komma, 
då min önskan blir till verklighet 
Och från vaggan ska jag mötas av din 
leende avbild. 
Din avbild 
 

Hier an meinem Bette  
hat die Wiege raum 
Wo so still verberge meinem Holden traum 
Kommen wird der Morgen,  
Wo der Traum erwacht 
Und daraus dein Bildniss mir entgegen 
lacht 
Dein Bildniss

 
 
An meinem Herzen 
 
Till mitt hjärta, till mitt bröst 
Du min lycka, du min glädje! 
Lycka är kärlek, kärlek är lycka 
Det har jag sagt och kommer inte ändra 
mig 

An meinem Herzen, an meinem Brust 
Du meine Wonne, du meine Lust! 
Das glück ist die Liebe, die Lieb ist das 
Glück 
Ich hab´s gesagt und nehms nicht zurück



Har tidigare skattat mig lycklig 
men är i sanning lycklig först nu. 
Endast den som ammar,  
endast den som älskar ett barn  
och ger den föda; 

Hab über schwenglich mich geschätzt. 
Bin über glücklich aber jetztz 
Nur die da säugt, nur die da liebt 
Das Kind dem sie  
Die Nahrung giebt; 

 
Endast en mor kan veta 
vad kärlek heter och lycka är 
Å vad jag tycker synd om mannen 
som inte kan känna moderslyckan! 
 
Du älskade, älskade ängel 
du tittar på mig, med ditt leende! 
Till mitt hjärta, till mitt bröst 
Du min lycka, du min glädje! 
 

Nur eine Mutter weiss allein  
was lieben heisst und glücklich sein 
O wie bedaur´ ich doch den Mann 
der Mutterglück nicht fühlen kann! 
 
Du lieber, lieber Engel du  
Du schauest mich an und Lächelst dazu! 
An meinem Herzen, an meinem Brust 
Du meine Wonne, du meine Lust! 

Nun hast du mir den ersten Schmerz 
getan 
 
Nu har du för första gången 
sårat mig, 
så att det verkligen gjorde ont 
Du sover, du hårda, 
obarmhärtige Man,  
i Dödens sömn 
 
Så blickar den nu förlorade in i intet 
världen är tom, tom 
Älskat har jag, och levt, 
jag är inte levande längre. 
 
Jag drar mig tyst tillbaka till mitt inre, 
slöjan faller 
där har jag dig och min förlorade glädje 
Du, min värld! 
 

 
 
 
Nun hast du mir den ersten Schmerz getan 
der aber traf 
Du schläfst, du harter, unbarmherz’ger 
Mann,  
den Todesschlaf. 
 
 
Es blicket die Verlassne vor sich hin, 
die Welt ist leer, ist leer. 
Geliebet hab ich und gelebt, 
ich bin nicht lebend mehr. 
 
Ich zieh mich in mein Inn’res still zurück, 
der Schleier fällt, 
da hab ich dich und mein verlor’nes Glück 
Du, meine Welt



 

Folk Songs (trad.) 
1. Black is the colour of my true love’s hair (Svart är färgen på min älskades hår)  
 
Svart är färgen,  
färgen på min älskades hår.  
Hans läppar är ljust rosiga,  
Det sötaste av leenden,  
Och de vänligaste händer;  
Jag älskar marken på vilken han står.  
Jag älskar min älskade och han vet detta,  
Jag älskar marken som han träder på;  
Om han på jorden ej finns mer,  
Är det säkerligen slut med mig.  
 
2. I wonder as I wander (Jag undrar, vandrandes under himmelen)  
 
Jag undrar, vandrandes under himmelen  
Hur Jesus, vår frälsare kom att dö  
För fattigt och vanligt folk som du och som jag,  
Det undrar jag, vandrandes under himmelen.  
När Maria födde Jesus var det i kornas stall  
Med vise män och bönder och herdar, och allt  
Men högt från himlarna föll en stjärnas sken  
Och påminde om det eviga löftet  
Om Jesus hade önskat sig det minsta  
En stjärna i skyn eller en liten fågel  
Eller att alla Guds änglar i skyn skulle sjunga  
Skulle han säkerligen fått det, för han var konungen!  
 
3. Loosin yelav (Månen har stigit)  
 
Månen har stigit över kullen,  
över kullens krön,  
Dess röda, rosiga ansikte  
kastar sitt strålande sken på marken.  
Åh, kära måne 
med ditt kära sken  
och ditt kära, runda, rosiga ansikte!  



Innan mörkret lägger sig,  
och sprider sig på jorden;  
har månskenet jagat bort det,  
Bortom de mörka molnen  
 
4. Rossignolet du bois (Lilla näktergal)  
 
”Skogens lilla näktergal,  
Lilla vilda näktergal,  
lär mig ditt hemliga tungomål,  
lär mig att tala som du,  
visa mig den rätta vägen  
till kärlek. ” 
 
”Den rätta vägen till kärlek 
kan jag lära dig genast,  
du bör sjunga serenader  
två timmar efter midnatt,  
du måste sjunga för henne: Min sköna.  
Detta är för din förtjusning.  
Jag har hört, min sköna,  
att du har äpplen,  
några söta äpplen,  
som växer i din trädgård.  
Tillåt mig, min sköna,  
att få vidröra dem! ” 
 
”Nej, jag tillåter dig inte,  
att röra vid mina äpplen.  
Förr ska du hålla månen  
och solen i dina händer,  
innan du får äpplena  
som växer i min trädgård. ” 
 
6. La donna ideale (Den idealiska kvinnan)  
 
När en man har satt sig i sinnet att ta en hustru,  
är det fyra saker han ska ta i beaktande:  
Det första är hennes familj,  
det andra är hennes uppförande, 



det tredje är hennes figur,  
det fjärde är hennes hemgift.  
Om hon är till belåtenhet i dessa avseenden,  
så låt honom i Guds namn äkta henne!  
 
9. Malurous qu’o uno fenno (Arm är den)  
 
Arm är den, som har en hustru,  
arm är den som inte har det!  
Han som inte har en vill ha en,  
han som har en, vill inte ha en!  
Tralala, tralala etc.  
Lycklig är kvinnan,  
som har mannen hon vill ha!  
Än lyckligare är hon,  
som inte har någon man alls!  
Tralala, tralala etc.  
 
10. Lo fiolaire (Spinnaren)  
 
När jag var en liten flicka  
vallade jag fåren.  
Lirou lirou lirou…  
Lirou la diri tou tou la lara. 
Jag hade en liten stav,  
och tillkallade mig en herde.  
Lirou lirou lirou … 
Lirou la diri tou tou la lara. 
I utbyte för att valla fåren åt mig,  
bad han mig om en kyss.  
Lirou lirou lirou … 
Lirou la diri tou tou la lara. 
Och jag, som inte ville avvisa honom,  
Gav honom två istället för en!  
Lirou lirou lirou … 
Lirou la diri tou tou la lara. 

 

 


