
b) M o z a r t :  Leporellos Listearie af Op. „Don Juan“.
Skønne Donna, hvis jeg blot tør mig for Brunetter vildt han luer,

driste og de ømme mildt han kuer;
til at vise jer denne min Liste han om Vintren til Veninde
over dem, der af ham lod sig friste, vælger allerhelst de trinde,
smukke Sager I vil faa at se. Ja, paa Listen selv man finder,
Først Italien 640, saa i Tyskland 230 store, stolte Kæmpekvinder;
og i Frankrig kun 114, men ved Spanien men de nette,

1003. smaa og lette
Alle Arter Elskerinder, er ham de Rette;
Bønderpiger, Borgerkvinder, selv de gamle, graa  Koketter
fine Frøkner, Baronesser, han for Spøg paa Listen sætter.
Hertuginder og Prinsesser,  Heftigt dog hans Hjerte gløder,
hver en Stand og hver en Alder naar en Rosenknop han møder,
vil 1 her paa Listen se. Hvert et Skørt han eftertragter,
For Blondiner kælent han smægter, han er ingen Kostforagter.
og de søde intet ham nægter,  Ak, det ved 1 selv saa godt.

Herrekoret:
a) A d o l p h e  D e g e y t e r :  Internationale.
Flyv højt, vor Sang, paa stærke Vinger, Flyv over Danm arks gamle Have
flyv over Bondeland og By, med Krigerærens rustne Hegn,
flyv saa langt, som Livets Klokke klinger, lad det lyde ved de Faldnes Grave,
og bring Budskab om Dagens Gry, a t  vor Fane er Fredens Tegn.
meld om Haab, hvor Forsagte  græder, Bær dem ud, Tidens friske Toner,
og  slaa t ry g t  mellem Hjærter Bro, over vaklende Vangeled;
knyt til vor Fane Held og Hæder, hvor Verden skælver bag Kanoner,
giv dem, som tvivler, Klippetro! er Du et Krav om Broderfred.

Over Bjærg, over Dale Over Bjærg, over Dale
skal Du flyve i Dag, skal Du flyve i Dag,
thi Internationale thi Internationale
gaar  til Kamp for Folkets Sag. gaar  til Kamp for Folkets Sag. :>:

Flyv højt, vor Sang, og kald til Møde 
hvert Folk, der paa sin Fremtid tror, 
faa de  unge Hjærter til at gløde 
ved det m ægtige Verdenskor;
Livets Bud skal Du os fortælle, —  
syng det ind i de tusind Hjem:
De gamle T anker  dør af Ælde,
men ny og bedre spirer frem!
:,: Over Bjærg, over Dale 

skal Du flyve i Dag, 
thi Internationale
gaar  til Kamp for Folkets Sag. :,:

A. C. M e y e r.
b) P .  L a n g e - M ü l l e r :  Kornrnodsglansen.

Kornmodsglansen ved Midnatstid 
lysner bag fjerne Skove; 
skjøn Jomfru, du træ de til Vinduet hid, 
nu er det ej Tid at sove.

Se ud, se ud! thi Natten funkler med Stjerneskud.
Gemmer du Ønsker dybt i din Sjæl, 
saa lad dem mod Himlen hæves; 
naar Stjernerne falde, da véd du vel, 
ønsker man ikke forgæves.

Se ud, se ud! thi Natten funkler med Stjerneskud.


