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ROMANZE DER AXA: DER VOLLMOND STRAHLT AUF BERGESHÖH'N 

FRANZ SCHUBERT (1797–1828)
MUSIK ZU CHEZY'S SCHAUSPIELE ROSAMUNDE, FÜRSTIN VON ZYPERN, D. 797, NO.3B

GIỚI THIỆU: Nội dung của vở kịch “Rosamunde, nàng công chúa đảo Síp” kể về quá trình Rosamunde - một công chúa bị bắt đi từ nhỏ và 
được bà góa phụ nghèo Axa nuôi dưỡng, từ một cô nàng mục đồng trải qua nhiều gian khổ đã giành lại vương quyền cho mình. 
     Schubert hoàn thành phần âm nhạc cho vở kịch này vào năm 1823, nhưng không may vở kịch bị cho là quá xoàng xĩnh và không được 
đón nhận ngay trong lần đầu công diễn khiến sáng tác âm nhạc tuyệt vời của Schubert cũng suýt bị bỏ quên. Lúc ông sinh thời, chỉ có một 
tiết mục trong bộ tác phẩm được xuất bản và đó cũng là một trong những trích đoạn nổi bật nhất: bài hát của Axa mà Rosamunde nghe 
được trong một lần quay lại túp lều xưa để gặp mẹ nuôi với những nét giai điệu dường như có vẻ giản dị, nhưng mang một vẻ đẹp mơ màng 
và du dương.

Đông Nguyên - nhaccodien.vnHelmina von Chézy

Der Vollmond strahlt auf Bergeshöhn 
Wie hab ich dich vermisst!
Du süsses Herz! es ist so schön,
Wenn treu die Treue küsst.

Was frommt des Maien holde Zier?
Du warst mein Frühlingsstrahl!
Licht meiner Nacht, o lächle mir
Im Tode noch einmal!

Sie trat hinein beim Vollmondschein,
Sie blickte himmelwärts:
“Im Leben fern, im Tode dein! “
Und sanft brach Herz an Herz.

Trăng tròn soi tỏa trên đỉnh núi;
Ôi ta thấy nhớ người xiết bao!
Mến thương ơi, thật tuyệt làm sao
Khi tình chân thật hôn nụ hôn chân thật.

Tháng Năm ngọt ngào sao lại tử tế với ta?
Ngươi - tia nắng xuân phơi phới!
Hỡi ánh sáng màn đêm, xin mỉm cười 
Một lần nữa thôi trong cái chết.

Em bước tới trong ánh trăng vằng vặc,
Ngước nhìn lên phía trên trời.
‘Nơi cuộc sống xa xôi kia, trong cái chết ta là của ngươi!’
Và thật dịu dàng, lòng theo lòng tan nát.

The full moon beams on the mountain tops;
how I have missed you!
Sweetheart, it is so beautiful
when true love truly kisses.

What are May’s fair adorments to me?
You were my ray of spring.
Light of my night, O smile upon me
once more in death.

She entered in the light of the full moon,
and gazed heavenwards.
‘In life far away, yet in death yours!’
And gently heart broke upon heart.

Richard Wigmore - oxfordlieder.co.uk
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STÄNDCHEN, D. 920 (FÜR ALT-SOLO UND MÄNNERCHOR) VIETNAM PREMIERE
OP. POSTH. 135

Đông Nguyên - nhaccodien.vnFranz Grillparzer
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Zögernd leise
In des Dunkels nächt’ger Hülle
Sind wir hier;
Und den Finger sanft gekrümmt,
Leise, leise, Pochen wir
An des Liebchens Kammerthür.
Doch nun steigend,
Schwellend, schwellend, hebend,
Mit vereinter Stimme, Laut
Rufen aus wir hochvertraut:
Schlaf du nicht,
Wenn der Neigung Stimme spricht!

Sucht’ ein Weiser nah und ferne
Menschen einst mit der Laterne;
Wieviel seltner dann als Gold
Menschen, uns geneigt und hold?
Drum, wenn Freundschaft, Liebe spricht,
Freundin, Liebchen, schlaf du nicht!

Aber was in allen Reichen
Wär’ dem Schlummer zu vergleichen?
Drum statt Worten und statt Gaben
Sollst du nun auch Ruhe haben.
Noch ein Grüsschen, noch ein Wort,
Es verstummt dir frohe Weise,
Leise, leise,
Schleichen wir, ja, 
schleichen wir uns wieder fort! 

Với chút chần chừ rón rén, 
ẩn mình trong màn tối đêm, 
chúng ta cùng tới đây; 
những ngón tay khum nhẹ, 
khe khẽ, khe khẽ, gõ lên 
cánh cửa căn buồng ngủ người yêu dấu. 
Mà giờ đây cảm xúc bỗng lâng lâng, 
cứ trào dâng lên cuồn cuộn, 
Lớn giọng đồng thanh, 
anh em ta một lòng cùng gọi: 
“Đừng say giấc nữa em ơi, 
khi những lời tình đắm say cất tiếng!” 

Kẻ khôn ngoan chong đèn đi khắp chốn gần xa 
chỉ mong tìm ra người vừa ý; 
Trần đời này hơn biết mấy bạc vàng hiếm quý, 
là gặp được người ta thực lòng mến thương? 
Thế nên nghe tiếng gọi của tình bạn, tình yêu, 
đừng say giấc nữa, hỡi bạn, hỡi em yêu dấu! 

Nhưng liệu điều gì trên thế gian 
có thể sánh được với giấc mộng vàng? 
Vậy bỏ qua bao lời nói hay những món quà, 
em cứ an giấc mà ngơi nghỉ. 
Chỉ thêm một lời chào, một lời nhắn nhủ, 
là khúc ca vui vẻ của bọn anh cũng dứt rồi, 
Nhẹ nhàng, nhẹ nhàng thôi, 
chúng ta sẽ rời bước, phải rồi, 
sẽ lại lẻn khỏi đây thật khẽ!

Softly, hesitantly,
cloaked in night’s darkness,
we have come here;
and with fingers gently curled,
softly, softly, we knock
on the beloved’s bedroom door.
But now, our emotion rising,
swelling,
surging, with united voice
we call out loud, in warm friendship:
‘Do not sleep
when the voice of affection speaks.’

Once a wise man with his lantern
sought people near and far;
how much rarer, then, than gold
are people who are fondly disposed to us?
And so, when friendship and love speak,
do not sleep, friend, beloved!

But what in all the world’s realms
can be compared to sleep?
And so, instead of words and gifts,
you shall now have rest.
Just one more greeting, one more word,
and our happy song ceases;
softly, softly
we steal away, yes, 
we steal away, again.

FRANZ SCHUBERT (1797–1828)

Richard Wigmore - oxfordlieder.co.uk
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But what in all the world’s realms
can be compared to sleep?
And so, instead of words and gifts,
you shall now have rest.
Just one more greeting, one more word,
and our happy song ceases;
softly, softly
we steal away, yes, 
we steal away, again.

WIDMUNG
MYRTHEM, OP.25, NO.1

Đông Nguyên - nhaccodien.vnFriedrich Rückert

6

Du meine Seele, du mein Herz,
Du meine Wonn’, o du mein Schmerz,
Du meine Welt, in der ich lebe,
Mein Himmel du, darein ich schwebe,
O du mein Grab, in das hinab
Ich ewig meinen Kummer gab!
Du bist die Ruh, du bist der Frieden,
Du bist vom Himmel mir beschieden.
Dass du mich liebst, macht mich mir wert,
Dein Blick hat mich vor mir verklärt,
Du hebst mich liebend über mich,
Mein guter Geist, mein bess’res Ich!

Em là tâm hồn, là cả trái tim anh 
là lạc thú lẫn bao đau đớn 
là thế giới mà anh đang sống 
thiên đàng em cho anh thỏa sức bềnh bồng, 
nắm đất em, nơi cất giữ bên trong 
những muộn phiền anh hằng đào sâu chôn chặt! 
Em là thanh thản, là bình yên tĩnh lặng, 
là tạo vật thiên giới tặng ban. 
Vì tình em anh mới ra dáng đàng hoàng, 
ánh mắt em gột rửa anh thành mới, 
em tôn anh lên cao bằng tình yêu diệu vợi, 
thiên thần thiện lành hỡi, bản thể cao quý hơn anh!

ROBERT SCHUMANN (1810- 1856)

You my soul, you my heart,
You my rapture, O you my pain,
You my world in which I live,
My heaven you, to which I aspire,
O you my grave, into which
My grief forever I’ve consigned!
You are repose, you are peace,
You are bestowed on me from heaven.
Your love for me gives me my worth,
Your eyes transfigure me in mine,
You raise me lovingly above myself,
My guardian angel, my better self.

Richard Stokes- oxfordlieder.co.uk



4 DICHTERLIEBE, OP.48, NO.1

GIỚI THIỆU: Ngay từ trẻ, Schumann đã luôn giữ một tấm lòng trân trọng và ngưỡng mộ đối với tài năng thi ca của Heinrich Heine. 
Những vần thơ lãng mạn, có chút mỉa mai cay đắng của Heine phần nào có sự tương đồng với những xúc cảm luôn biến động giữa hai 
thái cực tuyệt vọng và say mê trong mối tình bị ngăn cản của Schumann với nữ nghệ sỹ piano trẻ tuổi và cũng là con gái của nhạc sư 
mình - Clara Wieck. Trước nguồn cảm hứng ấy, Schumann đã viết rất nhiều Lied phổ thơ của Heine mà trong số đó nổi bật nhất là 
"Dichterliebe" (Mối tình nhà thơ), opus 48 -  tập liên khúc được coi là tuyệt phẩm xuất sắc nhất của ông trong thể loại Lied.
    Schumann bắt đầu khởi thảo tập liên khúc này từ năm 1840 - năm Schumann đã bí mật kết hôn với Clara và cũng là năm đỉnh cao 
trong sáng tác ca khúc của ông với một sức làm việc đáng kinh ngạc: Hơn 130 ca khúc được hoàn thành, nhóm thành nhiều tập liên 
khúc khác nhau, bao gồm cả những tác phẩm xuất chúng như "Liederkreis" (cũng phổ thơ Heine), op.24 hay món quà cưới dành tặng 
Clara - Myrthen, op.25.
    "Dicherliebe" được viết với lời thơ dựa trên tập "Lyrischen Intermezzo” (Những khúc đệm trữ tình) trong “Buch der Lieder" (Tập sách 
ca khúc) của Heine, ban đầu bao gồm 20 bài và chưa có tiêu đề. Schumann hoàn tác tập liên khúc ngay trong năm 1840, với rất nhiều 
xúc cảm cá nhân nồng nhiệt như trong 1 bức thư ông từng bày tỏ: "...Sự thành công của nó với công chúng, tôi thực sự không dám chắc. 
Tuy nhiên, tôi có thể khẳng định rằng, tôi chưa từng bao giờ viết một thứ gì với một tình cảm yêu thương như ở chùm liên khúc này..."  

Đông Nguyên - nhaccodien.vnHeinrich Heine
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Im wunderschönen Monat Mai,
Als alle Knospen sprangen, 
Da ist in meinem Herzen
Die Liebe aufgegangen.

Im wunderschönen Monat Mai,
Als alle Vögel sangen,
Da hab' ich ihr gestanden
Mein Sehnen und Verlangen.

Giữa tháng Năm tươi đẹp tuyệt vời, 
Khi những nụ hoa bừng bừng nở rộ,
Thì trong tim tôi, nơi ấy
Cũng đang nảy nở một tình yêu.

Giữa tháng năm tươi đẹp tuyệt vời, 
Khi chim chóc cất cao giọng hót, 
Tôi muốn tỏ lòng cho em thấu 
Những nỗi niềm chôn giấu của tôi.

ROBERT SCHUMANN (1810- 1856)

IM WUNDERSCHÖNEN MONAT MAI

In the wondrous month of May,
When all the buds burst into bloom,
Then it was that in my heart
Love began to burgeon.

In the wondrous month of May,
When all the birds were singing,
Then it was I confessed to her
My longing and desire.

Richard Stokes- oxfordlieder.co.uk



5 DICHTERLIEBE, OP.48, NO.5

Đông Nguyên - nhaccodien.vnHeinrich Heine
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Ich will meine Seele tauchen
In den Kelch der Lilie hinein;
Die Lilie soll klingend hauchen
Ein Lied von der Liebsten mein.

Das Lied soll schauern und beben
Wie der Kuß von ihrem Mund,
Den sie mir einst gegeben
In wunderbar süßer Stund'.

Tôi muốn trầm hồn tôi 
Dưới đáy bình hoa huệ;
Để hoa cất lên hộ
Khúc hát người tôi yêu.

Khúc hát ấy cũng xốn xang, run rẩy
Tựa nụ hôn từ đôi môi,
Em đã trao tôi
Trong tuyệt vời phút giây dịu ngọt. 

ROBERT SCHUMANN (1810- 1856) 

ICH WILL MEINE SEELE TAUCHEN

Let me bathe my soul
In the lily’s chalice;
The lily shall resound
With a song of my beloved.

The songs shall tremble and quiver.
Like the kiss that her lips
Once gave me
In a wondrously sweet hour.

Richard Stokes- oxfordlieder.co.uk
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But what in all the world’s realms
can be compared to sleep?
And so, instead of words and gifts,
you shall now have rest.
Just one more greeting, one more word,
and our happy song ceases;
softly, softly
we steal away, yes, 
we steal away, again.

DICHTERLIEBE, OP.48, NO.7

Đông Nguyên - nhaccodien.vnHeinrich Heine

9

Ich grolle nicht, und wenn das Herz auch bricht,
Ewig verlor'nes Lieb, ich grolle nicht.
Wie du auch strahlst in Diamantenpracht,
Es fällt kein Strahl in deines Herzens Nacht.
Das weiß ich längst.

Ich grolle nicht, und wenn das Herz auch bricht,
Ich sah dich ja im Traume,
Und sah die Nacht in deines Herzens Raume,
Und sah die Schlang', die dir am Herzen frißt,
Ich sah, mein Lieb, wie sehr du elend bist

Chẳng oán trách, dù con tim tan vỡ,
Hờn làm chi, tình vĩnh viễn mất rồi,
Dầu kim cương khiến em rạng ngời,
Chẳng lấp lánh nào lọt tim em tăm tối. 
Tôi đã biết từ rất lâu điều ấy.

Chẳng oán trách, và khi tim vỡ vụn, 
Tôi gặp lại em ở trong mơ, 
Và tôi thấy, tim em, đêm tối phủ mờ,   
Và tôi thấy, rắn rít đang gặm nhấm,
Tôi thấy, em yêu, em tội nghiệp làm sao.

ROBERT SCHUMANN (1810- 1856) 

ICH GROLLE NICHT

I bear no grudge, though my heart is breaking,
O love forever lost! I bear no grudge.
However you gleam in diamond splendour,
No ray falls in the night of your heart.
I’ve known that long. 

I bear no grudge, though my heart is breaking,
For I saw you in my dreams,
And saw the night within your heart,
And saw the serpent gnawing at your heart;
I saw, my love, how pitiful you are.

Richard Stokes - oxfordlieder.co.uk
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But what in all the world’s realms
can be compared to sleep?
And so, instead of words and gifts,
you shall now have rest.
Just one more greeting, one more word,
and our happy song ceases;
softly, softly
we steal away, yes, 
we steal away, again.

12 GESÄNGE, OP.8. NO.8

Hoàng Giang - nhaccodien.vnLudwig Christoph Heinrich Hölty
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De Schwalbe fliegt,
Der Früling siegt,
Und spendet uns Blumen zum Kranze!
Bald huschen wir
Lies’ aus der Tür,
Und fliegen zum prächtigen Tanze!

Ein schwarzer Bock,
Ein Besenstock,
Die Ofengabel, der Wocken,
Reißt uns geschwind,
Wie Blitz und Wind,
Durch sausende Lüfte zum Brocken!

Um Beelzebub
Tanzt unser Trupp,
Und küßt ihm die kralligen Hände!
Ein Geisterschwarm
Faßt uns beim Arm,
Und schwinget im Tanzen die Brände!

Und Beelzebub
Verheißt dem Trupp
Der Tanzenden Gaben auf Gaben:
Sie sollen schön
In Seide gehn
Und Töpfe voll Goldes sich graben!

Ein Feuerdrach’
Umflieget das Dach
Und bringet uns Butter und Eier:
Die Nachbarn dann sehn
Die Funken wehn,
Und schlagen ein Kreuz vor dem Feuer.

Die Schwalbe fliegt
Der Frühling siegt,
Die Blumen erblühen zum Kranze.
Bald huschen wir
Leis’ aus der Tur,
Juchheisa! zum prächtigen Tanze!

Bầy én liệng bay,
Mùa xuân đã về đây vinh hiển,
Mang cùng những vòng hoa!
Chẳng mấy nữa thì chúng ta
Cũng chuồn êm ra khỏi cửa,
Và bay theo vũ điệu diệu kỳ!

Một con dê đen,
Một cây chổi,
Một cây cào lò, một con quay kéo sợi,
Cuốn chúng ta bay thật nhanh,
Như sấm chớp với gió lộng,
Vượt qua cơn bão cuộn lên đỉnh Brocken!

Quanh quỷ Satan
Cả hội cùng nhảy múa,
Và hôn lên đôi bàn tay hắn đầy móng vuốt!
Một đám những ma với quái
Tóm lấy cánh tay chúng ta,
Vừa nhảy vừa vung vẩy những ngọn đuốc!

Và quỷ Satan
Hắn hứa với cả hội
Những kẻ nhảy múa kia  đủ thứ bổng lộc:
Chúng rồi sẽ được mặc
Lụa là thật đẹp đẽ
Và đào được những hũ đầy vàng!

Một con rồng miệng phun ra lửa
Bay quanh trên mái nhà
Và mang đến nào là bơ cùng trứng ngon:
Bên mấy nhà lân cận trông thấy
Những tia lửa bay giữa không trung,
Và họ vội làm dấu thánh vì kinh sợ.

Bầy én liệng bay,
Mùa xuân đã về đây vinh hiển,
Mang theo cùng những vòng hoa!
Chẳng mấy nữa thì chúng ta
Cũng chuồn êm ra khỏi cửa.
Hây zô! Hoà cùng vũ điệu diệu kỳ!

FELIX MENDELSSOHN (1809–1847)

ANDRES MAIENLIED 'HEXENLIED', 

Swallows are flying,
Spring’s triumphant,
Dispensing flowers for wreaths!
Soon we’ll flit
Quietly outside,
And fly to the splendid dance!

A black goat,
A broomstick,
The furnace rake, the distaff
Whisk us on our way,
Like lightning and wind,
Through whistling gales to the Brocken!

Our coven dances
Round Beelzebub
And kisses his claw-like hands!
A ghostly throng
Seizes our arms,
Waving firebrands as they dance!

And Beelzebub
Pledges the throng
Of dancers gift after gift:
They shall be dressed
In beautiful silk
And dig themselves pots full of gold!

A fiery dragon
Flies round the roof
And brings us butter and eggs:
The neighbours catch sight
Of the flying sparks,
And cross themselves for fear of the fire.

Swallows are flying,
Spring’s triumphant,
Flowers are blooming for wreaths.
Soon we’ll flit
Quietly outside –
Tally-ho to the splendid dance!

Richard Stokes- oxfordlieder.co.uk
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Im wunderschönen Monat Mai,
Als alle Knospen sprangen, 
Da ist in meinem Herzen
Die Liebe aufgegangen.

Im wunderschönen Monat Mai,
Als alle Vögel sangen,
Da hab' ich ihr gestanden
Mein Sehnen und Verlangen.

Giữa tháng Năm tươi đẹp tuyệt vời, 
Khi những nụ hoa bừng bừng nở rộ,
Thì trong tim tôi, nơi ấy
Cũng đang nảy nở một tình yêu.

Giữa tháng năm tươi đẹp tuyệt vời, 
Khi chim chóc cất cao giọng hót, 
Tôi muốn tỏ lòng cho em thấu 
Những nỗi niềm chôn giấu của tôi.

MUSIK ZU SHAKESPEARES KOMÖDIE: A MIDSUMMER NIGHT'S DREAM, OP.61, NO.3

GIỚI THIỆU: “Giấc mộng đêm hè” của William Shakespeare luôn là vở hài kịch mà Felix Mendelssohn và Fanny, chị gái ông vô cùng yêu 
thích. Vua Wilhelm IV đã ủy thác Mendelssohn soạn phần nhạc nền để dàn dựng vở kịch này năm 1842 tại Nhà hát Hoàng gia ở Berlin.             
Nội dung của "Giấc mộng đêm hè" kể về hai cặp đôi tiểu thư và công tử thành Athens, vì tình yêu mà bỏ trốn vào một khu rừng thiêng - 
nơi cư ngụ của Chúa Tiên Oberon, Hoàng hậu tiên Titania cùng các vị thần tiên và yêu tinh. Oberon tức giận trước sự bất tuân của Titania 
nên đã sai cận thần Puck tạo ra những phép màu hòng cho bà một bài học, nhưng do bất cần mà phép màu đã vô tình gây ra những hiểu 
lầm tai hại giữa các cặp đôi. Bản Lied mit choir của các tiểu đồng tiên là khúc hát ru Titania vào giấc ngủ say ngay sau cuộc cãi vã của bà 
cùng Chúa tiên Oberon…

Đông Nguyên - nhaccodien.vnAugust Wilhelm von Schlegel/Ludwig Tieck
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ERSTER ELFE.
Bunte Schlangen, zweigezüngt!
Igel, Molche, fort von hier!
Daß ihr euren Gift nicht bringt
In der Königin Revier!

CHOR.
Nachtigall, mit Melodei
Sing' in unser Eia popei!
Eia popeia! Eia popei!
Daß kein Spruch, Kein Zauberfluch
Der holden Herrin schädlich sei.
Nun gute Nacht mit Eia popei!

ZWEITER ELFE.
Schwarze Käfer, uns umgebt
Nicht mit Summen! Macht euch fort!
Spinnen, die ihr künstlich webt,
Webt an einem andern Ort!

CHOR.
Nachtigall, mit Melodei
Sing' in unser Eia popei!
Eia popeia! Eia popei!
Daß kein Spruch, Kein Zauberfluch
Der holden Herrin schädlich sei.
Nun gute Nacht mit Eia popei!

ERSTER ELFE.
Alles gut: nun auf und fort!
Einer halte Wache dort!

TIÊN THỨ NHẤT
Này lũ rắn đốm hoa, lưỡi chẻ làm hai
Này kỳ đà và nhím, biến mau cho khuất mắt
Đừng mang nọc độc lại gần đây
Hãy tránh xa nữ hoàng chúng ta

ĐỒNG CA
Chim họa mi, hãy hòa giọng ca
Vào bài ru dịu ngọt của chúng ta
Ầu ơ, ầu ơ… 
Không xâm phạm, không phép thuật, bùa ma
Đến gần nữ hoàng xinh đẹp bọn ta.
Người xin hãy an giấc theo tiếng ru êm ái.

TIÊN THỨ HAI
Lũ bọ hung đen quanh đây
Đừng vo ve, mà hãy mau biến mất
Còn loài nhện chân dài kia, 
Ra chốn khác quay tơ kéo sợi.

ĐỒNG CA
Chim họa mi, hãy hòa giọng ca
Vào bài ru dịu ngọt của chúng ta
Ầu ơ, ầu ơ… 
Không xâm phạm, không phép thuật, bùa ma
Đến gần nữ hoàng xinh đẹp bọn ta.
Người xin hãy an giấc theo tiếng ru êm ái.

TIÊN THỨ NHẤT
Đi thôi, mọi việc đã yên!
Chỉ một người canh gác đứng riêng!

FELIX MENDELSSOHN (1809–1847)

LIED MIT CHOR: BUNTE SCHLANGEN, ZWEIGEZÜNGT

FIRST FAIRY
You spotted snakes with double tongue,
Thorny hedgehogs, be not seen.
Newts and blindworms, do no wrong,
Come not near our Fairy Queen.

CHORUS
Philomel with melody,
Sing in our sweet lullaby;
Lulla, lulla, lullaby.
Never harm, nor spell nor charm
Come our lovely lady nigh.
So good night, with lullaby.

SECOND FAIRY
Weaving spiders, come not here;
Hence, you long-legged spinners, hence;
Beetles black approach not near;
Worm nor snail do no offense.

CHORUS
Philomel with melody,
Sing in our sweet lullaby;
Lulla, lulla, lullaby.
Never harm, nor spell nor charm
Come our lovely lady nigh.
So good night, with lullaby.

FIRST FAIRY
Hence, away; now all is well.
One aloof stand sentinel.

William Shakespeare
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So hab’ ich doch die ganze Woche
Mein feines Liebchen nicht geseh’n,
Ich sah es an einem Sonntag
Wohl vor der Türe steh’n:
Das tausendschöne Jungfräulein,
Das tausendschöne Herzelein,
Wollte Gott, ich wär’ heute bei ihr!

So will mir doch die ganze Woche
Das Lachen nicht vergeh’n,
Ich sah es an einem Sonntag
Wohl in die Kirche geh’n:
Das tausendschöne Jungfräulein,
Das tausendschöne Herzelein,
Wollte Gott, ich wär’ heute bei ihr! 

Suốt cả tuần nay, anh chẳng được
Ngắm nhìn em, người mến yêu ơi
Chủ Nhật hôm kia
Anh thấy em đứng trước cửa nhà
Cô gái đáng yêu ngàn lần của anh
Cô gái ngọt ngào ngàn lần của anh
Lạy Chúa, giá anh được bên em hôm nay!

Cả tuần nay, anh tự cười một mình
Cứ cười hoài, cười mãi không thôi
Chủ nhật hôm ấy
Anh thấy em trên đường đi lễ
Cô gái đáng yêu ngàn lần của anh
Cô gái ngọt ngào ngàn lần của anh
Lạy Chúa, giá anh được bên em hôm nay!

JOHANNES BRAHMS (1833–1897)

SONNTAG

For a whole week now
I haven’t seen my love;
I saw her on a Sunday,
standing at her door:
my loveliest girl,
my loveliest sweet,
would to God I were with her today!

Yet I’ll still be able
to laugh all week;
I saw her on a Sunday,
as she went to church:
my loveliest girl,
my loveliest sweet,
would to God I were with her today!

Richard Stokes- oxfordlieder.co.uk
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Dunkel, wie dunkel in Wald und in Feld!
Abend schon ist es, nun schweiget die Welt.
Nirgend noch Licht und nirgend noch Rauch,
Ja, und die Lerche sie schweiget nun auch.

Kommt aus dem Dorfe der Bursche heraus,
Gibt das Geleit der Geliebten nach Haus,
Führt sie am Weidengebüsche vorbei,
Redet so viel und so mancherlei:

“Leidest du Schmach und betrübest du dich,
Leidest du Schmach von andern um mich,
Werde die Liebe getrennt so geschwind,
Schnell wie wir früher vereiniget sind.
Scheide mit Regen und scheide mit Wind,
Schnell wie wir früher vereiniget sind.”

Spricht das Mägdelein, Mägdelein spricht:
“Unsere Liebe sie trennet sich nicht!
Fest ist der Stahl und das Eisen gar sehr,
Unsere Liebe ist fester noch mehr.
Eisen und Stahl, man schmiedet sie um,
Unsere Liebe, wer wandelt sie um?
Eisen und Stahl, sie können zergehn,
Unsere Liebe muß ewig bestehn!” 

Tối tăm thăm thẳm, khu rừng và cánh đồng!
Chiều đã buông, cả không gian thinh lặng.
Đâu đó lập lòe ánh đèn cùng khói sương mờ ảo,
Ngay cả tiếng chim hót cũng chẳng thấy đâu.

Có chàng trai vừa rời bước khỏi làng,
hộ tống tình nhân trở về tổ ấm,
Dẫn cô băng qua hàng liễu rủ,
Miệng cứ không thôi nhắc lại rằng:

"Nếu em vẫn cứ khổ tâm dằn vặt,
ngại ngùng vì mấy lời gièm pha anh,
Thì hãy để chuyện tình đôi ta kết thúc thật nhanh,
nhanh như lời đính ước đã từng thề thốt.
Giữa gió mưa, mình cùng bước quay đi đột ngột
nhanh như lời đính ước từng thề thốt với nhau."

Cô gái cất giọng, nói với anh:
"Tình đôi ta chẳng thể nào chia rẽ!
Sắt và thép chắc khỏe là thế,
mà tình đôi ta lại càng vững chắc hơn.
Sắt và thép rồi cũng rèn được thôi,
tình đôi ta ai thay đổi được
Sắt và thép nung là tan chảy,
tình đôi ta mãi mãi đượm nồng!"

JOHANNES BRAHMS (1833–1897)

VON EWIGER LIEBE

Dark, how dark in forest and field!
Evening already, and the world is silent.
Nowhere a light and nowhere smoke,
And even the lark is silent now too.

Out of the village there comes a lad,
Escorting his sweetheart home,
He leads her past the willow-copse,
Talking so much and of so many things:

‘If you suffer sorrow and suffer shame,
Shame for what others think of me,
Then let our love be severed as swiftly,
As swiftly as once we two were plighted.
Let us depart in rain and depart in wind,
As swiftly as once we two were plighted.’

The girl speaks, the girl says:
‘Our love cannot be severed!
Steel is strong, and so is iron,
Our love is even stronger still:
Iron and steel can both be reforged,
But our love, who shall change it?
Iron and steel can be melted down,
Our love must endure for ever!’

Richard Stokes- oxfordlieder.co.uk
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Es glänzt der Mond nieder,
Ich sollte doch wieder
Zu meinem Liebchen,
Wie mag es ihr gehn?

Ach weh, sie verzaget
Und klaget, und klaget,
Daß sie mich nimmer
Im Leben wird sehn!

Es ging der Mond unter,
Ich eilte doch munter,
Und eilte daß keiner
Mein Liebchen entführt.

Ihr Täubchen, o girret,
Ihr Lüftchen, o schwirret,
Daß keiner mein Liebchen,
Mein Liebchen entführt! 

Ánh trăng soi sáng,
Ta lại cất bước đi
Về nơi người yêu dấu,
Liệu giờ này nàng đang ra sao?

Ôi, nàng đang thấy chán nản,
Và cứ thở than, thở than mãi không thôi.
Rằng nàng sẽ chẳng gặp lại ta
Suốt cuộc đời này, chẳng lần nào nữa!

Mặt trăng sắp tàn rồi,
Ta phải gấp rút hơn nữa,
Thật nhanh để chẳng ai có thể
Cướp mất người yêu ta.

Này đôi chim câu, cứ gù lên thế nhé,
Và ngọn gió hãy cứ thầm thì vậy đi,
Để sẽ chẳng thể một ai,
Cướp được người yêu ta!

JOHANNES BRAHMS (1833–1897)

DER GANG ZUM LIEBCHEN

The moon shines down,
So I should set out
Again to my love,
How is she, I wonder?

Alas, she’s despairing
And lamenting, lamenting
She’ll never see
Me again in her life!

The moon went down,
But I hurried off happily,
Hurried so that no one
Should steal my love.

Keep cooing, you doves,
Keep whispering, you breezes,
So that no one
Should steal my love!

Richard Stokes- oxfordlieder.co.uk
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Er:
 Guten Abend, mein Schatz,
 guten Abend, mein Kind!
 Ich komm' aus Lieb' zu dir,
 Ach, mach' mir auf die Tür,
 mach' mir auf die Tür!
Sie:
 Meine Tür ist verschlossen,
 Ich laß dich nicht ein;
 Mutter, die rät' mir klug,
 Wär'st du herein mit Fug,
 Wär's mit mir vorbei!
Er:
 So kalt ist die Nacht,
 so eisig der Wind,
 Daß mir das Herz erfriert,
 Mein' Lieb' erlöschen wird;
 Öffne mir, mein Kind!
Sie:
 Löschet dein' Lieb';
 lass' sie löschen nur!
 Löschet sie immerzu,
 Geh' heim zu Bett, zur Ruh'!
 Gute Nacht, mein Knab'!. 

Anh chàng:
 Chào em, châu báu ngọc ngà,
 Chào em, em yêu bé bỏng!
 Vì ái tình anh đã tới đây,
 A, xin em mở cánh cửa ra,
 Mở cửa đi mà, cho anh!
Cô nàng:
 Cửa nhà tôi bây giờ đã khóa,
 Tôi cũng sẽ chẳng để anh vào:
 Vì mẹ đã dặn dò rất kĩ!
 Một khi anh lẻn được vào nhà,
 Thì thôi tôi xong đời luôn đó!
Anh chàng:
 Trời đêm lạnh lẽo quá,
 Gió thổi buốt làm sao
 Tim anh đông cứng mất,
 Tình anh cũng lụi dần
 Mở của cho anh nào, bé bỏng!
Cô nàng:
 Nếu tình anh đã nguội,
 Thì cứ việc lụi đi!
 Mà khi đã lụi đi,
 Thì về nhà mà ngủ!
 Ngủ ngon nhé, cậu bé của tôi! 

JOHANNES BRAHMS (1833–1897)

VERGEBLICHES STÄNDCHEN (NIEDERRHEINISCHES VOLKSLIED)

SECOND FAIRY
Weaving spiders, come not here;
Hence, you long-legged spinners, hence;
Beetles black approach not near;
Worm nor snail do no offense.

CHORUS
Philomel with melody,
Sing in our sweet lullaby;
Lulla, lulla, lullaby.
Never harm, nor spell nor charm
Come our lovely lady nigh.
So good night, with lullaby.

FIRST FAIRY
Hence, away; now all is well.
One aloof stand sentinel.

He: 
Good evening, my sweetheart,
good evening, my child!
I come because I love you;
ah! open up your door to me,
open up your door!
She: 
My door’s locked,
I won’t let you in;
mother gave me good advice—
if you were allowed in,
all would be over with me!
He:
The night’s so cold,
the wind’s so icy,
my heart is freezing,
my love will go out;
open up, my child!
She: 
If your love goes out,
then let it go out!
If it keeps going out,
then go home to bed and go to sleep!
Goodnight, my lad!

Richard Stokes - oxfordlieder.co.uk
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Mein Mädel hat einen Rosenmund,
Und wer ihn küßt, der wird gesund;
O du! o du! o du!
O du schwarzbraunes Mägdelein,
Du la la la la la!
Du läßt mir keine Ruh!

Die Wangen sind wie Morgenröth’
Wie sie steht über’m Winterschnee!
O du! o du! o du! …

Dein’ Augen sind wie die Nacht so Schwarz,
Wenn nur zwei Sternlein funkeln drin;
O du! o du! o du!

Du Mädel bist wie der Himmel gut,
Wenn er über uns blau sich wölben tut;
O du! o du! o du! …

Nàng của tôi có đôi môi đỏ thắm
Ai mà hôn em như thể được hồi sinh;
Ôi em, em, em của tôi!
Ôi cô nàng nước da bánh mật,
Ôi em la la la la la!
Em khiến lòng tôi chẳng thể an!

Má em như vừng đông ửng đỏ
Mọc lên từ trời tuyết mùa đông!
Ôi em, em, em của tôi! …

Mắt em đen thẳm tựa hồ đêm
Chỉ độc hai vì sao tỏa sáng.
Ôi em, em, em của tôi! …

Em thiện lành như là thiên giới
Nơi vòm trời xanh ở phía trên kia.
Ôi em, em, em của tôi! …

JOHANNES BRAHMS (1833–1897)

MEIN MÄDEL HAT EINEN ROSENMUND

My girl has a rosy mouth
And whoever kisses it is healed;
O you! O you! O you!
O you dark-brown girl,
You la la la la la!
You give me no peace!

Your cheeks are like rosy dawn
Breaking over winter snow!
O you! O you! O you! …

Your eyes are as black as night
When only two stars are shining.
O you! O you! O you! …

Girl, you are as good as heaven
When it arches blue above us.
O you! O you! O you! …

Richard Stokes-  - oxfordlieder.co.uk
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Rosen brach ich nachts mir am dunklen Hage,
Süßer hauchten Duft sie, als je am Tage;
Doch verstreuten reich die bewegten Äste
Tau, der mich näßte.

Auch der Küsse Duft mich wie nie berückte,
Die ich nachts vom Strauch deiner Lippen pflückte;
Doch auch dir, 
bewegt im Gemüt gleich jenen,
Tauten die Tränen. 

Ta hái những đóa hồng nơi bờ giậu trong đêm,
Mùi hương chúng ngọt ngào hơn ban sáng;
Nhưng khi ta vừa chạm vào những cành hoa
Sương đêm tuôn rơi ướt đẫm.

Ta run rẩy như chưa từng trước nụ hôn thơm ngát,
Mà ta ngắt từ đôi môi tựa hoa hồng thắm kia trong đêm;
Nhưng em cũng vậy, 
khi con tim rung động như đám hoa ấy
Nước mắt em cũng tuôn rơi.

JOHANNES BRAHMS (1833–1897)

SAPPHISCHE ODE

15

I gathered roses from the dark hedge by night,
The fragrance they breathed was sweeter than by day;
But when I moved the branches, 
they showered me with dew.

And the fragrant kisses thrilled me as never before,
When I gathered them from your rose-bush lips by night;
But you too, 
moved in your heart like those roses,
Shed the dew of tears.

Richard Stokes-  - oxfordlieder.co.uk
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Mach auf, mach auf! doch leise, mein Kind,
Um Keinen vom Schlummer zu wecken!
Kaum murmelt der Bach, kaum zittert im Wind
Ein Blatt an den Büschen und Hecken;
Drum leise, mein Mädchen, daß nichts sich regt,
Nur leise die Hand auf die Klinke gelegt!

Mit Tritten, wie Tritte der Elfen so sacht,
Um über die Blumen zu hüpfen,
Flieg leicht hinaus in die Mondscheinnacht,
Zu mir in den Garten zu schlüpfen!
Rings schlummern die Blüten am rieselnden Bach
Und duften im Schlaf, nur die Liebe ist wach.

Sitz nieder! Hier dämmerts geheimnisvoll
Unter den Lindenbäumen.
Die Nachtigall uns zu Häupten soll
Von unseren Küssen träumen
Und die Rose, wenn sie am Morgen erwacht,
Hoch glühn von den Wonneschauern der Nacht.

Mở cửa ra nào! Mà khẽ khàng thôi em gái ơi,
Để không ai thức tỉnh khỏi giấc nồng
Dòng suối như thôi rì rào, gió cũng chẳng lay nổi
Dù là chiếc lá trên bụi cây hay bờ giậu
Nhẹ nhàng thôi, em yêu, để không gì khuấy động
Bàn tay em hãy nâng then cửa thật khẽ.

Hãy bước đi thật êm như thể đám tiên nữ tí hon
Vẫn thường nhảy nhót trên những khóm hoa,
Hãy lẻn ra ngoài dưới đêm trăng toả
Đến gặp anh ngoài vườn nhà!
Những bông hoa mơ màng bên dòng suối sóng gợn
Đến hương thơm cũng ngủ, còn thức mỗi tình yêu.

Ngồi xuống nào! đêm tối không gian thêm huyền ảo
Dưới bóng cây đoạn này.
Trên cao kia là một chú chim sơn ca
Chú sẽ mơ về những nụ hôn của đôi ta
Và những đoá hồng, khi bình minh tỉnh thức
Sẽ nở bừng những mê đắm của đôi ta đêm này.

RICHARD STRAUSS (1864–1949)

STÄNDCHEN

Open up, open up! but softly, my child,
So that no one’s roused from slumber!
The brook hardly murmurs, the breeze hardly moves
A leaf on the bushes and hedges;
Gently, my love, so nothing shall stir,
Gently with your hand as you lift the latch!

With steps as light as the steps of elves,
As they hop their way over flowers,
Flit out into the moonlit night,
Slip out to me in the garden!
The flowers are fragrant in sleep
By the rippling brook, only love is awake.

Sit down! Dusk falls mysteriously here
Beneath the linden trees.
The nightingale above us
Shall dream of our kisses
And the rose, when it wakes at dawn,
Shall glow from our night’s rapture.

Richard Stokes - oxfordlieder.co.uk
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Und morgen wird die Sonne wieder scheinen
Und auf dem Wege, den ich gehen werde,
Wird uns, die Glücklichen, sie wieder einen
Inmitten dieser sonnenatmenden Erde ...

Und zu dem Strand, dem weiten, wogen blauen
Werden wir still und langsam niedersteigen,
Stumm werden wir uns in die Augen schauen,
Und auf uns sinkt des Glückes stummes 
Schweigen ...

Và mặt trời vẫn sáng rọi, ngày mai, 
Trên con đường mà anh đi phía trước 
Sẽ lại có em hoà vào trong anh như từng ao ước 
Giữa nơi mặt đất hơi thở nắng ngập tràn…

Và bên bờ biển mênh mông, sóng vỗ mơ màng 
Mình sẽ ngả lưng xuống, khẽ khàng, chầm chậm, 
Sẽ im lặng, nhìn vào mắt nhau, thật lâu,
Sẽ chìm sâu, trong hạnh phúc nhiệm mầu, 
tĩnh lặng …

RICHARD STRAUSS (1864–1949)

MORGEN! 
4 LIEDER, OP.27, NO.4

And tomorrow the sun will shine again
And on the path that I shall take,
It will unite us, happy ones, again,
Amid this same sun-breathing earth ...

And to the shore, broad,  blue-waved,
We shall quietly and slowly descend,
Speechless we shall gaze into each other’s eyes,
And the speechless silence of bliss shall fall on us ...

Richard Stokes- oxfordlieder.co.uk
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Ja, du weißt es, teure Seele,
Daß ich fern von dir mich quäle, 
Liebe macht die Herzen krank,
Habe Dank.

Einst hielt ich, der Freiheit Zecher,
Hoch den Amethysten-Becher,
Und du segnetest den Trank,
Habe Dank.

Und beschworst darin die Bösen,
Bis ich, was ich nie gewesen,
Heilig, heilig an’s Herz dir sank,
Habe Dank! 

Ừ, người biết đấy, tâm hồn dấu yêu ơi,
Rằng xa người làm sao ta sống nổi.
Tình dày vò khiến con tim mòn mỏi,
Cảm tạ người.

Một lần, Ta - kẻ khao khát tự do,
Từng giương cao cốc thạch anh chói rỡ.
Nhưng người rót thánh thiện vào trong đó.
Cảm tạ người.

Người thanh tẩy những quỷ dữ xấu xa,
Khiến cho ta, như chưa từng đã,
Được thăng hoa, trong tấm lòng biển cả.
Cảm tạ người.

RICHARD STRAUSS (1864–1949)

ZUEIGUNG

Yes, dear soul, you know
That I’m in torment far from you,
Love makes hearts sick –
Be thanked.

Once, revelling in freedom,
I held the amethyst cup aloft
And you blessed that draught –
Be thanked.

And you banished the evil spirits,
Till I, as never before,
Holy, sank holy upon your heart –
Be thanked.

Richard Stokes- oxfordlieder.co.uk



GIỚI THIỆU: “Die tote Stadt” có cốt truyện dựa trên tiểu thuyết “Bruges-la-Morte” (Bruges thành phố chết), có nội dung kể về Paul, một 
người đàn ông góa vợ sống tại Burges, không thể chấp nhận được sự thực rằng Marie người vợ xấu số của anh đã qua đời. Anh tình cờ 
gặp Marietta - nữ ca sĩ của một gánh hát nhỏ, người có ngoại hình giống hệt Marie và mời cô về nhà trò chuyện. Khi Marietta vừa rời đi, 
Paul cùng lúc tin rằng cô chính là hiện thân Marie tái sinh, nhưng cũng lại dằn vặt trong sự phản bội tình yêu chung thủy với người vợ quá 
cố và đầu anh dần nảy sinh những ảo giác khác lạ. 
    Trong ảo giác đó, anh gặp lại Marietta cùng gánh hát của cô tại một bờ kênh, nơi tất cả mọi người đang tổ chức một bữa tiệc. Để tạo 
không khí, Marietta gợi ý anh hề Fritz hát lên một bài hát khiến người ta có thể say đắm, mơ màng trong ánh trăng vằng vặc...
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Đông Nguyên - nhaccodien.vnPaul Schott
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Mein Sehnen, mein Wähnen,
es träumt sich zurück.
Im Tanze gewann ich,
verlor ich mein Glück.
Im Tanze am Rhein,
bei Mondenschein,
gestand mirs aus Blau-aug
ein inniger Blick,
Gestand mirs ihr bittend Wort:
o bleib, o geh mir nicht fort,
bewahre der Heimat
still blühendes Glück.

Mein Sehnen, mein Wähnen,
es träumt sich zurück.
Zauber der Ferne 
warf in die Seele den Brand,
Zauber des Tanzes lockte,
ward Komödiant.
Folgt ihr, der Wundersüssen,
lernt unter Tränen küssen.
Rausch und Not,
Wahn und Glück:
Ach, das ist Gauklers Geschick.

Khao khát của tôi, ảo tưởng của tôi
chúng cứ trở về quá khứ qua những giấc mơ.
Trong một điệu nhảy năm xưa,
mà giờ hạnh phúc còn đâu nữa.
Khi cùng khiêu vũ bên bờ sông Rhein
dưới ánh trăng vàng,
nàng thú nhận với ánh mắt biếc xanh
mang vẻ gần gũi nồng nàn,
Thú nhận bằng những lời van lơn khẩn khoản:
“Ôi hãy ở lại đây, đừng rời xa em,
hãy giữ trọn hình ảnh quê nhà
nơi nảy nở đâm chồi niềm hạnh phúc của anh.

Khao khát của tôi, ảo tưởng của tôi
chúng cứ trở về quá khứ qua những giấc mơ.
Phép màu của những miền xa xăm
Thắp lên một ngọn lửa trong tâm hồn tôi
Phép màu của điệu nhảy mê hoặc tôi,
Khiến tôi trở thành một gã hề.
Tôi cứ theo nàng, người tình tuyệt vời của tôi,
Và được nếm trải nước mắt và những nụ hôn.
Mê say và đau đớn,
Ảo ảnh và hạnh phúc:
A, chẳng phải là số phận của gã hề sao.

ERICK WOLFGANG KORNGOLD (1897–1957)

TANZLIED DES PIERROT: MEIN SEHNEN, MEIN WÄHNEN  

My desire, my illusion, through dreams 
they keep taking me back to the past.
In the dance we once shared,
Now my happiness is lost.
While dancing on the Rhein
in the moonlight,
she confessed to me with loving
blue eyes,
Confessed to me with her pleading words:
Oh stay, don't go far away,
retain the memory of your homeland,
where your peace and happiness flourish.

My desire, my illusion, through dreams 
they keep taking me back to the past.
The magic of faraway lands
Ignited a fire in my soul
The magic of the dance lured me,
and I was then a fool.
I kept following her, my wonderful lover,
and tasted from tears to kiss.
Passion and pain,
Illusion and happiness:
Ah, isn’t this a fool’s destiny?

Quỳnh Anh



GIỚI THIỆU: Vở operetta – “Công nương Digan” kể về câu chuyện tình lãng mạn của nữ ca sĩ cabaret Sylivia Varescu và Edwin, một công 
tử quý tộc Hoàng gia. Với cá tính của một cô gái Digan kiêu hãnh, thẳng thắn cùng sự duyên dáng, sắc sảo, Sylvia cuối cùng cùng giành 
được tình yêu cho mình, vượt qua những rào cản về địa vị xã hội. Bài hát mở đầu của Sylvia – ca khúc khiến cô chinh phục mọi khán giả 
tại phòng trà The Orpheum Cabaret Theatre chính là lời giới thiệu rõ nét nhất về xuất thân, con người và tính cách của cô nàng “Công 
nương Digan” đầy quyến rũ ấy.    

19 OPERETTA DIE CSÁRDÁSFÜRSTIN

Đông Nguyên - nhaccodien.vnLeo Stein & Bela Jenbach
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SYLVIA
Heia, heia!
In den Bergen ist mein Heimatland!
Heia, o heia!
Hoch dort oben meine Wiege stand!
Dort, wo scheu blüht das Edelweiss,
Dort, wo ringsum glitzern Schnee und Eis.
Heia, o heia!
schlagen Herzen wild und heiss.
 
Wenn ein Siebenbürger Mädel
Sich in dich verliebt.
Nicht zum Spielen, nicht zum Scherzen
Sie ihr Herz Dir gibt.
Willst du dir die Zeit vertreiben,
Such ein anderes Schätzelein,
Bist du mein - mußt, mein du bleiben,
Mußt mir deine Seell verschreiben
Muss ich Himmel, dir und Hölle sein!
 
SYLVIA & DAS PUBLIKUM
Olala! So bin ich gebaut!
Olala! Auf zum Tanz!
Küss mich, ach, küss mich,
Denn wer am besten küssen kann
Nur der wird mein Mann!
La la la la la la.

Bravo! Bravo! Bravo!

SYLVIA
Heia, heia!
Vùng núi non kia là quê nhà của tôi!
Heia, o heia,
Ở trên ấy, có chiếc nôi từng ru tôi ngủ!
Nơi đó, những nụ hoa nhung tuyết e ấp hé nở,
Nơi đó, xung quanh chỉ băng tuyết trắng xóa thôi.   
Heia, o heia!
Mà lại có những trái tim sôi nổi, nhiệt thành.   

Một khi có cô em xứ Transylvania     
trót phải lòng với anh.
Thì đừng dại mà chơi đùa, cợt nhả
Nàng sẽ trao cho anh cả con tim nàng
Nếu chỉ muốn tiêu phí thời gian
Thì hãy mau tìm một cô em khác,
Anh có là của em – sẽ phải là của em mãi mãi,
Sẽ phải để em chiếm trọn cả linh hồn.
Sẽ phải để em là thiên đường, là anh, là địa ngục!

SLYVIA & KHÁN GIẢ
Olala! Em được tạo nên như thế đó!
Olala! Hãy nhảy múa nào!
Hãy hôn em, ôi, hãy hôn em đi,   
Vì chỉ có kẻ nào hôn em ngọt nhất,  
Mới đáng mặt là tình lang em!
La la la la la la.

Hoan hô! Hoan hô! Hoan hô!

EMMERICH KÁLMÁN (1882–1953)

LIED DER SYLVIA MIT CHOR: HEIA, HEIA! IN DEN BERGEN

Open up, open up! but softly, my child,
So that no one’s roused from slumber!
The brook hardly murmurs, the breeze hardly moves
A leaf on the bushes and hedges;
Gently, my love, so nothing shall stir,
Gently with your hand as you lift the latch!

With steps as light as the steps of elves,
As they hop their way over flowers,
Flit out into the moonlit night,
Slip out to me in the garden!
The flowers are fragrant in sleep
By the rippling brook, only love is awake.

Sit down! Dusk falls mysteriously here
Beneath the linden trees.
The nightingale above us
Shall dream of our kisses
And the rose, when it wakes at dawn,
Shall glow from our night’s rapture.

Quỳnh Anh

SYLVA:                                 
Heia, heia!
My homeland is in the mountains!
Heia, heia!
Where my cradle lies so high over there. 
Where shy edelweiss blooms, 
Where we see snow and ice all around.
Heia, heia!
Hearts beat wild and free.

 

Once a Transylvanian girl
falls for you,
don't play games, don't kid.
She’ll give you all her heart.
If you want to waste time
Look for another lover,
If you are mine - you must stay mine,
Your soul I shall possessed all
And I shall be your heaven and hell!

SLYVIA & CHORUS
Olala! This is how I was made!
Olala! Let’s just dance!
Kiss me oh just kiss me,
Because whoever kisses the best
Only he deserves to be my husband!
La la la la la la.

Bravo! Bravo! Bravo!
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SYLVA:                                 
Heia, heia!
My homeland is in the mountains!
Heia, heia!
Where my cradle lies so high over there. 
Where shy edelweiss blooms, 
Where we see snow and ice all around.
Heia, heia!
Hearts beat wild and free.

 

Once a Transylvanian girl
falls for you,
don't play games, don't kid.
She’ll give you all her heart.
If you want to waste time
Look for another lover,
If you are mine - you must stay mine,
Your soul I shall possessed all
And I shall be your heaven and hell!

SLYVIA & CHORUS
Olala! This is how I was made!
Olala! Let’s just dance!
Kiss me oh just kiss me,
Because whoever kisses the best
Only he deserves to be my husband!
La la la la la la.

Bravo! Bravo! Bravo!
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