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Słowa polskie : Wacław Stępieft

Tempo rubato (nafĘ)
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Peitral, in jedem falrt
Iśni księ-ży-ca blask,

noc swe cza - fY, mi - łość budzqc W nas'
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Szumi z ci - chym drzew pogwa - rem ,leśnych pta - kÓw chor,
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Muzyka : Franz Schubert Opracowanie : Franz Liszt

Poprzez sen-ne drzew kona - ry
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Leśnych pta
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Z utęskpie - niem na spotka - nie, cze - kam w cieniu dnew
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do twych pny-lgnę warg.'
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Usłysz droga me wo - ła - nie,
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U - słysz dziś moj śpiew.
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Czekam w cie

Przyjdź, ach pny1dździś na spotka - nie
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Franz Peter Schubert

il
Worte

Leise flehen meine Lieder
Durch die Nacht zu Dir;
ln den stillen Hain hernieder,
Liebchen, komm' z.r mir!
FI i,isternd schlanke Wipfel rauschen
ln des Mondes Licht,
ln des Mondes Licht.
Des Verrdters feindlich Lauschen
Ftirchte, Holde, nicht,
Ftirchte, Holde, nicht.
Horst die Nachtigallen schlagen?
Ach! sie flehen Dich,
Mit der Tone stiBen Klagen
Flehen sie ftir mich.
Sie verstehn des Busens Sehnen,
Kennen Liebesschmerz,
Kennen Liebesschmerz.
Ri,ihren mit den Silbertonen
Jedes weiche Herz,
Jedes welche Herz.
LaR auch Dir die Brust bewegen,
Liebchen, hore mich!
Bebend harr' ich Dir entgegen!
Komm, beglticke mich,
Komm, begliicke mich,
Begli,icke mich !

STANDCHEN il SERENADA
: Heinrich Rellstab Słowa : Wacław Stępie

Poprzez senne drzew konary
Lśni księzyca blask.
Rozto czyła noc swe c7ary
Miłość budząc w nas.
Śpiewa pieśn nad lasem starym
Księzyc sponad chmur
Księżyc sponad Ghmur.
Szumi z cichym drzew pogwarem
Leśnych ptakow chor
Leśnych ptakow chor.
Usłysz, luba, me wołanie
Usłysz dziś moj śpiew.
Z utęsknieniem na spotkanie
Czekam w cieniu drzew.
Niech nas do snu ukołysze
Gudnej nocy czar
Gudnej nocy cizar.
Zasłuchany W senną ciszę
Do h'rtych przylgnę Warg
Do h'vych przylgnę Warg.
Usłysz, droga, ffiQ wołanie
Usłysz dziś moj śpiew
PrzyidŹ, ach, przyjdŹ dziś na spotkanie

Czekam w cieniu drzew
Czekam w cieniu drzew.
W cieniu cichych drzew
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