
Μετάφραση – απόδοση στα  ελληνικά των στίχων των Μελωδιών του προγράμματος 
Από τα γερμανικά: Γιάννης Μποτσαράκος . Από τα γαλλικά: Ιφιγένεια Κωνσταντινίδου. 

Από τα ισπανικά: Ελένη Χαρατσή.  Από τα αγγλικά: Αλέξης Ζερβάνος. 
 

Πρώτο μέρος: 
 
-DER GARTNER     O KΗΠΟΥΡΟΣ        (PAULINE VIARDOT-EDUARD MORIKE) 
Λευκή σαν το χιόνι, πριγκίπισσα αιθέρια, περήφανα ιππεύει, στην όμορφη αλέα του κήπου περνά. 
Το χώμα που απάνω του το άτι χορεύει του δρόμου το χώμα εγώ το χω στρώσει. Αχ πώς χρυσοβολά… 
Αχ ροζ καπελάκι, κρυφά ένα φτερό σου για πέτα μου, αν θες! αντάλλαγμα θα χεις χιλιάδες λουλούδια, όσα θες! 
-ON DER FRUHE       ΞΗΜΕΡΩΜΑΤΑ         
Δεν μου κολλάει ο ύπνος και να που πια χαράζει, το παραθύρι μου  κι όλας φωτίζει. 
Το μυαλό δεν λέει να σταματήσει όλο παλεύει με αντιφάσεις, δυσκολίες,  
και στήνει γύρω μου φαντάσματα της νύχτας. 
Ησύχασε, ηρέμησε ψυχή μου και μη στενοχωριέσαι! Άκου χτυπούν οι πρωινές καμπάνες από πέρα! 
-NIXE BINSEFUSS       Η ΝΕΡΑΙΔΑ Η ΚΑΛΑΜΟΠΟΔΑΡΗ 
Του στοιχειού της λίμνης η θυγατέρα χορεύει με πανσέληνο στον πάγο επάνω, 
Ψέλνει χασκογελά και αδείλιαστα από το καλύβι του ψαρά μπροστά περνάει. 
« είμαι η κόρη η καλαμοπόδαρη, τα ψάρια μου καλά φυλάω, σ’ ένα κρυστάλλινο μέσα κουτί, 
θεονήστικα, ξεπαγιασμένα, κάθε λίγο και λιγάκι τα μετράω. 
Καλό κι άξιο βέβαια το κορίτσι σου κι αγαπάει ένα όμορφο παλληκαρά από το δάσος, 
μα αντί για άνθη λεμονιάς στο παραθύρι της, ένα στεφάνι από βούρλα θα κρεμάσω 
κι από ατόφιο ασήμι ένα λιμνόψαρο  από του βασιλιά του Αρτού τα χρόνια, 
νάνου μαλαμωτή το ξακουσμένο εργόχειρο. Οποιανού του λάχει, τύχη βουνό του φέρνει. 
λέπι – λέπι κάθε χρόνο άμα του καθαρίζει, μισή χιλιάδα γρόσια τοις μετρητοίς κερδίζει. 
Άντε καλό μου, έχε γεια για σήμερα! Τα κοκόρια στο χωριό λαλήσαν.. 
 
-CHATEAU DU REVE      TO ΚΑΣΤΡΟ ΤΟΥ ΟΝΕΙΡΟΥ      (AUGUSTA HOLMES) 
Mεσ’ σ’ έναν πύργο αλλοτινό, χαμένος στις νεφέλες, χαμένο μεσ’ το δάσος το πυκνό, 
κι ολάνθιστο από άνθη ξενικά, μια πριγκηπέσα με μεγάλα μάτια λαμπερά, 
στο παραθύρι της, κάτω απ’ τ’ απέραντα ουράνια τραγουδά: 
«Ο πρίγκιπας μου θε να ‘ρθει! Ο πρίγκιπας μου θε να ‘ρθει! 
Ο πρίγκιπας μου θε να ‘ρθει.! Ίσως κάποια στιγμή!» 
Μέσ’ απ’ τη δόξα που εικονίζουν τα βιτρό ένα βιβλίο γράφει, με σκοπό 
οι ήρωες απ’ τον παλιό καιρό να δύνανται να μάχονται να ξαναζούν σ’ αυτό. 
Το φόρεμά της γαλανό σαν ουρανός και της σελήνης φως. 
Τα χείλη της με μέλι έχουν φτιαχτεί. Η κάθε ανθρώπινη βουή την ενοχλεί. 
Το πλάσμα αυτό το τόσο μακρινό είμαι εγώ. 
Είναι η ίδια μου η ψυχή που ενάντια στη χλαλοή το αγνό βοτάνι έχω βρει. 
Στο πνεύμα μου για πάντα η αυγή θα ξεπροβάλλει, κι εγώ πάνω σ’ ολόασπρη κορφή 
στο κάστρο του ονείρου τραγουδώ. 
 
-HOCHSTS LEBEN      ΥΨΙΣΤΟ ΖΕΙΝ     (MIKI ATSUKI – KAZUKO WALTER AKEMI) 
Εωθινό κι ανάλαφρο αγέρι, του ήλιου λαμπηδόνα νους και ψυχή το πλήρωμά σας σήμερα πώς νιώθουν 
Βυθίζομαι εντός σας και να σου ανακαλύπτω την έκσταση, το άκρατο θαύμα της ύπαρξής μου. 
Σε μιαν αυτάρκη ευτυχία το Πνεύμα μου πλανάται από λογιών μέριμνες κι ανάγκες λυτρωμένο  
αργά κι αθόρυβα ανασαίνει κι η αναπνοή του γίνεται με  μιας τραγούδι. 
Κι ενώ μια φλόγα δροσίζουσα παίζοντας στην καρδιά μου δράση κι αδράνεια μαζί σε ένα καταυγάζοντας 
ενώνει,  
Νάτο, νιώθω συνεπαρμένος, τούτο είναι της ζωής μου το απάνθισμα και υμνώ Εκείνον, που μου το δωρίζει. 
 
-AUF EINEM GRUNEN FLUGEL   ΣΕ ΠΡΑΣΙΝΗ ΡΑΧΟΥΛΑ  (C. SCHUMANN  - HERMANN 
ROLLET) 
Σε πράσινη ραχούλα επάνω κόκκινο ανθίζει τρανταφυλλάκι κόκκινο, κατακόκκινο όπως είναι, σαν την αγάπη 
κόκκινο βαμμένο, τα κλάματα με παίρνουν σαν το βλέπω. 
Σε πράσινη ραχούλα επάνω φυτρώνουνε γαλάζια δυο λουλούδια. Κι όπως τα βλέπω έτσι γαλάζια, καταγάλανα,  
σαν δυο γαλάζια μάτια βρυσούλες τρέχουνε τα μάτια, σαν νερό. 
Σε πράσινη ραχούλα επάνω, γλυκά μου κελαηδάει ένα πουλάκι, κι είναι σαν να μου λέει:  
όποιος ποτέ δεν πόνεσε, δεν πόνεσε πολύ στη ζήση ετούτη ποτέ δεν θα τη βρει την ευτυχία! 
 



-O LUST O LUST        ΤΕΤΟΙΑ ΧΑΡΑ 
Τέτοια χαρά! Απ τα βουνά ένα τραγούδι να το λες και να αντηχεί να ροβολά ως την κοιλάδα φτερωμένο 
να αντιλαλεί μέσα από το στήθος ένα σαν κιχ χαράς ή λύπης κι αίφνης να γίνεται τραγούδι για όλη την πλάση 
ειπωμένο! Nα αντιλαλεί, να αντιβουίζει από τη γη ως τα ουράνια και η καρδιά σου που στενάζει να ηχεί σαν 
κόσμου γέλιο ή κλάμα. Κι ό,τι κρυφό μέσα σου ζούσε, φτερά με μιας να χει αποκτήσει.  
Τέτοια χαρά!  Ένα τραγούδι που ως την κοιλάδα θ’ αντηχήσει! 
 
-THERE IS NONE OF BEAUTY ΄S DAUGHTERS    ΚΑΜΙΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΚΟΡΕΣ ΤΗΣ ΟΜΟΡΦΙΑΣ   
(FANNY HENZEL - LORD BYRON) 
Κόρη σαν εσένα μαγική δε γέννησε η Ομορφιά καμιά· κι είναι για μένα η γλυκιά σου η φωνή σα μουσική επάνω 
στα νερά: Σαν από τον ήχο της ο ωκεανός γοητευμένος παύει, το κύμα ηρεμεί και λάμπει, κι ο άνεμος γαλήνιος 
σ’ όνειρο μέσα μοιάζει. Κι η μεσονύκτια σελήνη αλυσίδα υφαίνει, φωτεινή, πάνω απ’ το υδάτινο το βάθος· που 
το στέρνο του μαλακά ανασαίνει σαν κοιμισμένου βρέφους: Έτσι το πνεύμα υποκλίνεται μπροστά σου, να σ’ 
ακούσει και να σε λατρέψει· με αίσθημα γεμάτο, ισχυρό αλλά απαλό, σα του καλοκαιριού το φουσκωμένο 
ωκεανό. 
-FAREWELL!     ΕΧΕ ΓΕΙΑ! 
Έχε  γεια! Αν ποτέ η πιο τρυφερή προσευχή  για την ευτυχία άλλου ωφέλησε εκεί ψηλά, 
είναι η δικιά μου, που δε θα χαθεί τελείως στον αέρα,  αλλά με πνοή ανέμου θα ταξιδέψει τ’ όνομά σου πέρα 
από τον ουρανό. Μάταια θα ‘ταν τα λόγια, το κλάμα, οι στεναγμοί:  
Ω! Πιο πολλά απ’ όσα τα δάκρυα μπορούν να πουν, ματωμένα καθώς στραγγίζονται από το μάτι της ενοχής το 
ετοιμοθάνατο,  πιο πολλά βρίσκονται σε αυτές τις δυο λέξεις – Έχε γεια!  
Αυτά τα χείλη είναι βουβά, αυτά τα μάτια είναι στεγνά· αλλά στο στήθος μου και στο μυαλό,  
ξυπνούν του πόνου οι σπασμοί που δεν περνούν, η σκέψη που ποτέ πια δε θα κοιμηθεί. 
Η ψυχή μου δεν καταδέχεται, ούτε και τολμά να παραπονεθεί, όσο κι αν μέσα της η θλίψη και το πάθος 
επαναστατούν: Ξέρω ένα μόνο, πως μάταια αγαπήσαμε – Ένα μόνο νιώθω – Έχε γεια! – Έχε γεια! 
 
-DER ERKENNENDE      Ο ΓΝΩΡΙΖΩΝ          (ALMA MAHLER - FRANZ WERFEL) 
Υπάρχουν άνθρωποι που μας αγαπούν και περίλυποι σηκώνονται απ’ το τραπέζι  
και κλαίνε για χάρη μας. Όμως εμείς, σκυμμένοι πάνω από το τραπεζομάντιλο μένουμε ψυχροί, μπορούμε να 
τους αρνιόμαστε. Ό,τι μας αγαπά το αποδιώχνουμε, κανένα πένθος δεν μπορεί να λιώσει την παγωνιά μας. 
Ό,τι αγαπάμε αρκεί μια λέξη για να μας το αρπάξει, σκληραίνει έπειτα, και γίνεται απόμακρο. 
Η λέξη εκείνη που κυριαρχεί είναι «Μόνοι», όταν ανίσχυροι καιγόμαστε από επιθυμία για τον άλλον. 
Ένα γνωρίζω: ποτέ και τίποτα δεν θα γίνει δικό μου! Κι είναι η γνώση αυτού, η μόνη μου περιουσία.. 
-LOBGESANG        ΕΓΚΩΜΙΟ          (DEHMEL) 
Σαν το πέλαγος είναι ο έρωτας, άβυσσος απροσπέλαστη, απροσμέτρητη. 
κύμα το κύμα σκάζοντας, υψώνοντας, κύμα το κύμα φουσκώνοντας, ρουφώντας, 
στο έλεος της καταιγίδας, της φουρτούνας τη μια, χαρά θεού, λιακάδα, ή φεγγαράδα, 
την άλλη, η ασυγκράτητη ετούτη επιφάνεια. Και στα βάθη ένα αδιάκοπο γίγνεσθαι, 
γαλήνη αιώνια, ανενόχλητη, αδιαπέραστη από γήινο βλέμμα, λυκόφως διαυγές σε γυάλινα σκοτάδια. 
Και στα μήκη συνεχώς πάλλεσαι κίνηση αιώνια, ασίγαστη, απροσδιόριστη στο γήινο βλέμμα, 
αμάλγαμα θαμπό στο φως των αιθέρων: αντίλαλος αιωνιότητας είναι το πέλαγος, είναι ο έρωτας. 
 

----------- 
 

Δεύτερο μέρος: 
 
-IF I WERE A BIRD      AN ΗΜΟΥΝ ΠΟΥΛΙ      (LIZA LEHMANN - CORA FABRI) 
Αν ήμουν πουλί θα τραγούδαγα όλη μέρα· θα τραγούδαγα για σένα στη δροσιά, 
στου παράδεισου τα θαλασσιά, με όσα ξέρω υμνητικά, παντού στον κόσμο να ακουστώ- πουλί αν ήμουνα εγώ. 
Λουλούδι αν ήμουν, μαργαρίτα ας πω μικρή, Τα πόδια σου γλυκιά μου να φιλώ, μόλις ν’ αλαφροπετάς σε δω, ας 
με προσπερνούσες θα μουρμούριζα πως σ’ αγαπώ σ’ όλο το καλοκαίρι το ζεστό- λουλούδι αν ήμουνα εγώ. 
Λουλούδι αν ήμουνα εγώ, τα πόδια σου θα ‘ταν να φιλώ. Αν ήμουν πουλί, γλυκιά μου, θ’ άρχιζα να τραγουδώ, 
Παντού στον κόσμο ν’ ακουστώ  -. πουλί αν ήμουνα εγώ! 
-THERE’S A BIRD BENEATH YOUR WINDOW      ΕΝΑ ΠΟΥΛΙ ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΟ ΠΑΡΑΘΥΡΟ ΣΟΥ  
Ένα πουλί είναι απ’ το παράθυρό σου κάτω, και μια ηλιαχτίδα μέσα ξεγλιστρά, 
ένας θάμνος από ρόδα είναι στον κήπο σου, μια αράχνη πλέκει εκεί τα πρώτα της τα υφαντά. 
Κι είμαστε εναντίον σου συνεργοί όλοι, πουλιά, λουλούδια και βέλη του ήλιου χρυσαφιά, 
κι ο ιστός που η αράχνη υφαίνει  είναι το δίχτυ που θα σου παγιδεύσει την καρδιά. 
 
 



-CREPUSCULE      ΣΟΥΡΟΥΠΟ      ( P. GLANVILLE-HICKS - A. E. HOUSMANN) 
Σα το ελαφρύ κτύπημα της βροχής στα κρουστά φθινοπωρινά φύλλα 
ηχούν τα μικρά βηματάκια των νεαρών αλεπούδων. 
-STARS     ΑΣΤΕΡΙΑ           
Αστέρια, να πέφτουν τα ‘χω δει, μα κι όταν στάζουν και πεθαίνουν,  
σα να μη λείπει άστρο απ’ τη σκεπή του ουρανού του αστροσπαρμένου. 
Βαριά κι αν η Ύπαρξη μοχθεί, απ’ τ’ αρχικό αμάρτημα δε σβήνει κάτι· 
Βρέχει στη θάλασσα και ξαναβρέχει εκεί, κι είναι η θάλασσα ακόμα αλάτι. 
 
-ΙNTO  MY HEART   ΣΤΗΝ ΚΑΡΔΙΑ ΜΟΥ     (MARGARET LANG – RUTHVEN) 
Αέρας που σκοτώνει μέσα στην καρδιά  από τη χώρα κείνη μακριά φυσά· 
ποιοι ‘ναι στη μνήμη οι γαλάζιοι κείνοι λόφοι, ποια τα οξύκορφα καμπαναριά, τα κτήματα εκεί ποια να ‘ναι? 
Αυτή είναι η γη της χαμένης ευχαρίστησης, την βλέπω ανόθευτη ν’ αστράφτει, 
αυτή η λεωφόρος της χαράς, εκεί πήγαινα,  και πια δε θα μπορέσει να ξανάρθει. 
-CHIMES        KΑΜΠΑΝΙΣΜΑΤΑ    
Aπότομα, σε μια νύχτα που πετά, απ’ τον ταραγμένο πύργο, ένα σμήνος καμπάνες ξεκινούν και πάνε με την 
ώρα. Σαν πουλιά απ’ τη φωλιά στις άγριες θύελλες, απότομα – Ω, ακούστε καλά! 
ένας στόλος καμπάνες ανοίγουν πανιά, και στο σκοτάδι πάνε. Παγωμένοι αέρηδες ξαφνικά αιωρούνται. 
Μονάχη, φωναχτή, μια στροφή από καμπάνες ξεκινά και με το σύννεφο πετά. 
 
- DARK IS THE NIGHT       ΣΚΟΤΕΙΝΗ ΕΙΝΑΙ Η ΝΥΧΤΑ   (AMY BEACH – WILLIAM HENLEY) 
Η θάλασσα γεμάτη από περιπλανώμενους που αφρίζουν, ο ουρανός από τη βία των σύννεφων τη σθεναρή· 
ανήσυχες οι σκέψεις μου ανάμεσά τους τριγυρίζουν... Η νύχτα είναι σκοτεινή και βροντερή. 
Που είν’ άραγε οι ώρες που σε μένα ήρθε  τόσο όμορφη, τόσο όμορφη και φωτεινή; 
Ένας άγριος άνεμος τραντάζει την αγριότερη θάλασσα. Ω! Βροντερή η νύχτα και σκοτεινή πολύ. 
 
-DE LAS PLAYAS MALAGUENAS    ΟΙ ΑΚΡΟΓΙΑΛΙΕΣ ΤΗΣ ΜΑΛΑΓΑ      (E. ANGLADA OHOA – 
C. SERVER FORTUNY ) 
Αχ, οι ακρογιαλιές της  Μάλαγα!  Εκεί που γεννήθηκα, εκεί που η  μάνα μου  ζει,  
εκεί που η μελαχρινή μου κλαίει μόνη και θλιμμένη, εκεί, μόνη και θλιμμένη. 
Φεύγει η βαρκούλα μου, η βαρκούλα που σ’ άλλες ακρογιαλιές με πάει, δεν ξέρω ποιες,  
ούτε με νοιάζει όποιες και να ‘ναι. Αχ, ούτε που με νοιάζουν, γιατί δεν γεννήθηκα σ’ αυτές,  
δεν ζει εκεί η μάνα μου, ούτε η μελαχρινή μου.  
Φεύγει η βαρκούλα μου, η βαρκούλα που σ’ άλλες ακρογιαλιές με πάει, δεν ξέρω ποιες,  
ούτε με νοιάζει όποιες και να ‘ναι, αχ, αχ. 
 
Ι ‘SE GOT THE WARMEST BABY OF THEM ALL      ΕΧΩ ΔΙΚΟ ΜΟΥ ΤΟ ΠΙΟ ΘΕΡΜΟ ΜΩΡΟ  
(ADELAIDE SULLIVAN) 
Μιλάτε σεις για τα θερμά, τα μαύρα σας «μωρά», σας λέω εγώ έχω ένα που η καρδιά σας θα χτυπά γοργά, 
κι απ’ της Αλαμπάμα έρχεται την πολιτεία η νέα, εκεί που μένουν όλα αυτά τα κοριτσόπουλα τα ωραία. 
Οκτώ η ώρα κάθε αυγή είναι που πάω να τη δω... Παιδιά σας λέω δε μπορώ μακριά να κρατηθώ· 
έχει την καρδιά μου κερδίσει εντελώς, να την κερδίσω και εγώ όμως είναι ο σκοπός. 
Έχω απ’ όλα το πιο θερμό «μωρό», και την κέρδισα σ’ ένα φανταχτερό, πολύχρωμο χορό! 
Στο στιλ και στους τρόπους καμιά δε την περνά· έξοχη όταν χορεύει και όταν τραγουδά· 
σίγουρος είμαι πως έχω το πιο θερμό απ’ όλα τα «μωρά»! 
Σουσουράδες, αραπάδες, όλοι μουρλαίνονται κανονικά όταν μαζί μου τη βλέπουνε να περπατά, 
αλλά έτοιμος πάω πάντα για κάθε πιθανό μπελά...Ω! Το πιο θερμό ειν’ το δικό μου απ’ όλα τα «μωρά»! 
Την πήρα και την πήγα σε δείπνο με σαμπάνια, ακριβό - Ω! Τι υπέροχο που ήταν, εξαιρετικό! 
Ένιωθα σίγουρος, κανένα εμπόδιο τα λεφτά μου, αρκεί να μου  ‘λεγε πως θα γινότανε δικιά μου. 
Αυτό ήταν που της ζήτησα, κι έδειξε ξάφνου τόσο σοβαρή, αλλά σύντομα απάντησε: «Ναι! Ναι! Και πότε 
επιτέλους θα συμβεί?» 
...Να περιμένει εγώ δε την άφησα λεπτό, αμέσως έφερα εκεί τον κληρικό, κι έχω απ’ όλα τα «μωρά» το πιο 
θερμό! 
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Πρόγραμμα: 
 

PAULINE GARCIA-VIARDOT 
1821-1910 Γαλλία 

Der Gartner, In der Fruhe, Nixe Binsefuss (Eduard Morike) 
 

AUGUSTA HOLMES 
1847-1903 Άγιος Μαρτίνος στους Αγρούς 

Le Château du Rêve 
 

MIKI ATSUKI 
Τόκιο 1919 – Βιέννη 1969 

Hochstes leben, opus 22 (1940) (Kazuko – Walter Akemi) 
 

CLARA WIECK - SCHUMANN 
1819-1896 Λειψία 

a. Auf einem Grunen Hugel,  b. O Lust Lust 
 

FANNY HENSEL – MENDELSSOHN 
1805-1847 Αμβούργο 

Από το κύκλο Songs on Poems by Lord Byron: 
a. There be none of beauty’s daughters   b. Farewell 

 
ALMA SCHINDLER- MAHLER 

Βιέννη 1879 – Ν. Υόρκη 1964 
Der Erkennende (Franz Werfel), Lobgesang (Dehmel) 

------------------------- 
 

ΕΛΕΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΥ 
Πάτρα 1912 - Αθήνα 1999 

Από το ορατόριο Θεοφάνια, Άρια της σοπράνο (Ρόδη Ερμά) 
 

LIZA LEHMANN 
1862-1918 Μεγ. Βρετανία 

a. If I were a bird, I would sing all day β. There’s a bird beneath your window (Cora Fabri) 
 

PEGGY GLANVILLE - HICKS 
Μελβούρνη 1912 - Σίδνευ 1990 

Crepuscule, Stars (A. E. Housman) 
 

MARGARET LANG - RUTHVEN 
1867-1972 Βοστόνη 

a. Into my heart, b. Chimes, op. 54 
 

AMY MARCY CHENEY - BEACH 
1867 Nιου Χαμσάιρ – Νέα Υόρκη 1944 

Dark is the night, έργο 11, 1 (1890) (William Ernest Henley) 
 

E. ANGLADA OCHOA 
1880- 1950 Ισπανία (βασκικά εδάφη) 

A otras Playas -1910 (C. Server Fortuny) 
 

ADELAIDE SULLIVAN 
1900 - 1960 περίπου, αφρο- αμερικανίδα 
Ι Se Got the Warmest baby of them all 

 


