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Joseph Haydn (1732-1809) 
 

Sympathy - naar Metastasio 
 
In the I bear so dear a part                          Ik behoor jou zo innig toe 
By love so firm am thine                              en ben door een zo sterke liefde de jouwe 
That each affection of thy heart                    dat elke aandoening van jouw hart 
By sympathy is mine.                                   door jou wordt meegevoeld. 
 
When thou art grieved, I grieve no less         Als men jou verdriet doet, doet men het mij, 
My joys by thine are known,                         mijn vreugden zijn jouw vreugden; 
And ev’ry good thou would’st posses            en al het goede dat je maar bezit 
Becomes in wish my own.                             wordt, hoop ik, ook het mijne. 
 

She never told her love - tekst Shakespeare 
 
She never told her love                                   Nooit sprak zij over haar liefde, 
But let concealment                                        maar zij liet haar geheim 
Like a worm in the bud                                   zoals een worm in de bloemknop 
Feed on her damask cheek.                             haar zachtrode wangen verteren. 
 
She sat, like patience, on a monument            Zij zat daar, als een monument van lijdzaamheid, 
Smiling at grief.                                               glimlachend naar haar verdriet.  
 

Piercing eyes 
 
Why asks my fair one if I love?                       Waarom vraagt mijn liefje of ik van haar houd? 
Those eyes so piercing bright                           Die doordringen heldere ogen 
Can ev’ry doubt of that remove                        kunnen elke twijfel daaraan wegnemen 
And need no other light.                                    Zij hebben geen ander licht nodig. 
 
Those eyes full well do know my heart             Die ogen kennen mijn harft heel goed 
And all its workings see,                                    en zien al wat daarin omgaat 
E’er since they play’d the conq’rors part           sinds ze hun overwinnende rol speelden 
And I no more was free                                      en ik verloren was. 

 

 

Richard Strauss ( 1864-1949) - tekst John H.Mackay 
 
Morgen 
 
Und morgen wird die Sonne wieder scheinen    Morgen zal de zon weer schijnen 
Und auf dem Wege, den ich gehen werde          en op de weg die ik zal gaan, zal zij ons, 
Wird uns, die glücklichen, zie wieder einen       de gelukkigen, opnieuw doen samenzijn 
Inmitten dieser sonnenatmenden Erde.               Op deze aarde, vervuld van zonlicht. 
 
Und zu dem Strand, den weiten, wogenblauen,  En naar het strand, zo wijd, met haar blauwe  
Werden wir still und langzam niedersteigen.      Golven, zullen wij afdalen, stil en langzaam. 
Stumm werden wir uns in die Augen schauen    Wij zullen elkaar in de ogen zien zonder iets     
Und auf uns sinkt                                                te zeggen. En het geluk, met zijn woordeloos   
des Glückes stummes Schweigen.                      zwijgen, daalt op ons neer. 


