St. Moniuszko:

Arie af Op „Halka”.
Oversættelse.
k, hvor gerne vilde jeg knæle under Korset ved Vejen. Almægtige Jomfru,
hør den stakkels Forældreløse! Har jeg da forbrudt mig saa slemt, at jeg
maa bære en saadan Smerte. Hvor bliver nu Jontek af? Hist lyder muntre Sange,
her hersker Nattens Mørke. Aa, han har ikke forladt mig, han vender snart tilbage for at finde den saa længe savnede Lykke i mine Arme.
Kunde jeg stige til Vejrs i Luften som Nattergalen, flyve afsled som Svalen,
saa, min elskede, vilde jeg flygte bort til dig; — men jeg kan ikke hæve mig
til Vejrs, trods min brændende Længsel. Vinden maa selv bære mine Klagesuk
til dig. Jeg vilde gerne gro ved dit Hjerte som Blomsten gror i Klipperevnen,
jeg vilde gerne, at vore Hjerter skulde smelte sammen som det hede smeltede
Malm. Men ak, Pige, dine brændende Ønsker er forgæves, du vil ikke naa dette
dine Længslers Maal, du maa forgaa i Smerte. Ak elskede, kunde de Taarer
jeg har grædt for dig som Lynstraaler ramme dit haarde Hjerte. Aa, kunde jeg
hæve mig til Vejrs som Nattergalen, saa, Elskede, vilde jeg flygte bort til dig.
Trods al min hede Længsel kan jeg ikke svinge mig gennem Luften, maatte da
min Tryglen naa dine Øren. Hør min Klage, som den bæres afsted af Vinden.
Elskede, vend snart tilbage. Jo, jo, du vil komme, du kan ikke forraade mig.
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K. S z y m a n o w s k i :

Roxane’s Arie af Op. „Kong Roger”.
Oversættelse.
Rogers Drømme om Blod, lad jer besværge, læg dig Nat som kølende Balsam
, paa hans vilde Sjæ l! Gid hans stolte Sind maa mildnes ved Medlidenheden.
Vær naadig, Herre, mod den unge Hyrde, lad din Vrede fare, som Panteren gør
det, naar den mæt af Blod lægger sig til Hvile. Vær naadig mod den unge
Hyrde. Lad ikke Falken forfølge Duen i denne Nat, lad Slangen slumre ind ved
Liliens Duft, lad Naaden sænke sig ned over alt.
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