FRANZ ERKEL:

Hunyady’s Svanesang

I

af Operaen „Hunyady Laszlö“.
eg falter det knapt at jeg er styrtet ned fra den højeste Lykke,
revet bort fra mine Venner, at mit Liv for evigt er forspildt.
Skal jeg virkeligt aldrig mere se min Brud?
Aldrig mere forlade dette Fængsels mørke Nat?
Og alt det skal jeg lide uskyldigt, paa Grund af Misundelse.
Endnu svælgede jeg i Lielochens Blik,
endnu kyssede jeg beruset hendes Mund,
da sønderrev en grusom Vanskæbne vor Pagt for evigt,
dog hellig Ro besjæler mit Bryst,
thi ingen Skyld er mit Hjærte sig bevidst.
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NIKOLAUS RADNAl:

„Helten Orkan“ 2 den Sats:
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„Den forelskede Helt“.
I

ille bedrøvede, fangne Turteldue, jeg vil bryde dit Fangenskabs Lænker, og
mit Heltesværd skal fuldbringe en Heltedaad, vent blot, skønne lille elskede,
vent paa mig, jeg kommer til dig, og vil føre dig langt langt bort til os. Dit
hellige Ord binder dig, saa at du kommer med mig, du skal sidde som en
Dronning paa Stamfædrenes Trone, Grænsen for det salige Land skal være
Grænsen
for dit Rige, Folket i det salige Land skal være din tjenende Træl.
Timen er ikke fjern, og gryr ved mit krigerske Helteraab. Mit Horn lyder
foran Borgen, man aabner den store Port for mig, man aabner for dig dit
Fængsels tunge Laas, og signende raaber man dit hellige Navn. Læg saa
din Haand i min, kys mig, omfavn mig og lad os glemme vore Lidelser. Vent,
skønne lille elskede, vent, jeg kommer og fører dig langt bort til os. Dit helOrd binder dig, saa at du kommer med mig, hos os skal du blive Dronning i
det salige Land, der vil Livet blive skønt, omend kun for dig, der vil Livet
blive godt, omend kun for dig. Jeg skal være din Trøster, evig Kærlighed
skal vente dig.
Jeg sværger dig ved mit Heltesværd at sønderbryde den tunge Lænke om
din fine Haand, og da skal du, min skønne lille elskede, atter være min.
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EDUARD POLDINI:

Kålmån’s Studentersang af „Farsangi Lakodalom“
(Fastelavns-Bryllup.)
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eg er gaaet gennem Frost og Is,
Snestormen piskede mine Kinder
men det varme Haab fik mit Hjærte til at svulme
og jeg frøs ikke i Kulden.
Der inde i Ovnen flammer og gnistrer det,
det gløder mig, hedt strømmende imøde,
men inde i mig dybt i mit Hjerte, aah!
der er der saa koldt som om et isnende Pust gik mig gennem Brystet,
og mit Hjerte gyser for Kærligheden.

