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 F. Schubert – Schwanengesang, D. 957 957שירת הברבור, ד.  –פ. שוברט 

 מילים: לודוויג רלשטאב .א
 

A. Texts: Ludwig Rellstab 

 מסר אהבה .1
 

 נחל הומה, כה כסוף ובהיר,

 התמהר לאהובתי כה עליז ומהיר?

 שליחי אתה;הו, נחל יקר, 

 הבא לה ברכות ממרחקים.

 

 כל פרחיה המטופחים בגן,

 אותם היא נושאת על חזה בחן,

 והוורדים לוהטי ארגמן,

 נחל, הרווה אותם בזרם צונן.

 

 כשהיא על הגדה, שקועה בחלומות,

 עלי חושבת, ראשה נטוי;

 נחם את המתוקה במבט ידידותי,

 כי אהובה יחזור במהרה.

 

 אדום,כשהשמש שוקעת בזוהר 

 ערסל את האהובה לשנתה.

 רחש לה הומה במנוחה מתוקה,

 לחש לה חלומות אהבה.

1. Liebesbotschaft 
 

Rauschendes Bächlein, so silbern und hell, 

Eilst zur Geliebten so munter und schnell? 

Ach, trautes Bächlein, mein Bote sei du; 

Bringe die Grüsse des Fernen ihr zu. 

 

All’ ihre Blumen im Garten gepflegt, 

Die sie so lieblich am Busen trägt, 

Und ihre Rosen in purpurner Glut, 

Bächlein, erquicke mit kühlender Flut. 

 

Wenn sie am Ufer, in Träume versenkt, 

Meiner gedenkend, das Köpfchen hängt; 

Tröste die Süsse mit freundlichem Blick, 

Denn der Geliebte kehrt bald zurück. 

 

Neigt sich die Sonne mit rötlichem Schein, 

Wiege das Liebchen in Schlummer ein. 

Rausche sie murmelnd in süsse Ruh, 

Flüstre ihr Träume der Liebe zu. 

 

 נבואת לב של לוחם .2
 

 במנוחה עמוקה שוכבים סביבי

 אחי לנשק במעגל;

 לבי חרד וכבד,

 מגעגועים כה לוהט.

 איך לעתים כה קרובות חלמתי במתיקות

 על חזה החם!

 כמה נעים האירה אש האח,

 שהיא שכבה בזרועותי!כ

 

 

2. Kriegers Ahnung 
 

In tiefer Ruh liegt um mich her 

Der Waffenbrüder Kreis; 

Mir ist das Herz so bang und schwer, 

Von Sehnsucht mir so heiss. 

Wie hab’ ich oft so süss geträumt 

An ihrem Busen warm! 

Wie freundlich schien des Herdes Glut, 

Lag sie in meinem Arm! 

 

 



 כאן, במקום בו אור הלהבות הקודר

 אח! רק על כלי נשק מרצד,

 רי לבד,כאן מרגיש הלב לגמ

 דמעת הכאב נובעת.

 

 לב! שהנחמה לא תנטוש אותך!

  –קרבות רבים קוראים 

 בקרוב אנוח היטב ואישן עמוקות,

 לילה טוב! –אהובתי 

Hier, wo der Flammen düstrer Schein 

Ach! nur auf Waffen spielt, 

Hier fühlt die Brust sich ganz allein, 

Der Wehmut Träne quillt. 

 

Herz! Dass der Trost Dich nicht verlässt! 

Es ruft noch manche Schlacht – 

Bald ruh ich wohl und schlafe fest, 

Herzliebste – Gute Nacht! 

 

 געגועי אביב .3
 

 רוחות לוחשות נעות ברכות,

 ניחוחות פרחים נושמות במלואם!

 כמה ענוג אתן נושבות בי בברכה!

 מה עשיתן ללבי הפועם?

 הוא רוצה לעקוב אחריכן במסלולכן האוורירי,

 לאן? לאן?

 

 בירוק מוכתרים יערות וגבעות!

 נוצץ וזוהר שלג פרחים.

 כך הכל נלחץ לעבר אור הזיווג;

 הזרעים, הניצנים פורצים;תופחים 

 הם מצאו, מה שחסר להם:

 ואת? ואת?

 

 געגועים חסרי מנוח! לב משתוקק,

 תמיד רק דמעות, קינה וכאב?

 גם אני מכיר דחפים גואים!

 מי תשקיט סוף סוף את תשוקתי הלוחצת?

 רק את תשחררי את האביב בלבי,

 רק את! רק את!

 

3. Frühlingssehnsucht 
 

Säuselnde Lüfte wehend so mild, 

Blumiger Düfte atmend erfüllt! 

Wie haucht ihr mich wonnig begrüssend an! 

Wie habt ihr dem pochenden Herzen getan? 

Es möchte euch folgen auf luftiger Bahn, 

Wohin? Wohin? 

 

Grünend umkränzet Wälder und Höh’! 

Schimmernd erglänzet Blütenschnee. 

So dränget sich alles zum bräutlichen Licht; 

Es schwellen die Keime, die Knospe bricht; 

Sie haben gefunden, was ihnen gebricht: 

Und du? Und du? 

 

Rastloses Sehnen! Wünschendes Herz, 

Immer nur Tränen, Klage und Schmerz? 

Auch ich bin mir schwellender Triebe bewusst! 

Wer stillet mir endlich die drängende Lust? 

Nur du befreist den Lenz in der Brust, 

Nur du! Nur du! 

 

 

 



 סרנדה .4
 

 בשקט מתחננים שירי

 דרך הלילה אליך;

 אל החורשה השקטה למטה,

 אהובתי, בואי אלי!

 

 צמרות דקות לוחשות, רוחשות

 באור הירח;

 מאויב בוגדני, מצותת,

 , יקירתי.אל נא תחששי

 

 התשמעי את קריאת הזמירים?

 אח! הם מתחננים אליך,

 בצלילי הקינות המתוקות

 הם מתחננים עבורי.

 

 הם מבינים את כמיהת הלב,

 מכירים את כאב האהבה,

 נוגעים בצלילי הכסף

 בכל לב רך.

 

 תני גם ללבך לנוע,

 אהובה, שמעי אותי!

 ברעד אני ממתין לך!

 בואי, עשיני מאושר!

4. Ständchen 
 

Leise flehen meine Lieder 

Durch die Nacht zu Dir; 

In den stillen Hain hernieder, 

Liebchen, komm’ zu mir! 

 

Flüsternd schlanke Wipfel rauschen 

In des Mondes Licht; 

Des Verräters feindlich Lauschen 

Fürchte, Holde, nicht. 

 

Hörst die Nachtigallen schlagen? 

Ach! sie flehen Dich, 

Mit der Töne süssen Klagen 

Flehen sie für mich. 

 

Sie verstehn des Busens Sehnen, 

Kennen Liebesschmerz, 

Rühren mit den Silbertönen 

Jedes weiche Herz. 

 

Lass auch Dir die Brust bewegen, 

Liebchen, höre mich! 

Bebend harr’ ich Dir entgegen! 

Komm’, beglücke mich! 

 

 

 

 עצירה .5
 

 נהר סוער, יער סואן,

 סלע נוקשה בו נעצרתי.

 כמו גל רודף גל,

 זולגות דמעותי תמיד מחדש.

5. Aufenthalt 
 

Rauschender Strom, brausender Wald, 

Starrender Fels mein Aufenthalt. 

Wie sich die Welle an Welle reiht, 

Fliessen die Tränen mir ewig erneut. 



 

 למעלה הצמרות נעות ונדות,

 כך לבי ללא הפסק פועם.

 וכמו העופרה העתיקה של הסלע,

 לנצח נותר כאבי כשהיה.

 

Hoch in den Kronen wogend sich’s regt, 

So unaufhörlich mein Herze schlägt. 

Und wie des Felsen uraltes Erz 

Ewig deselbe bleibet mein Schmerz. 

 

 קיםבמרח .6
 

 אבוי לנמלטים,

  –הנעקרים החוצה לעולם! 

 החוצים את הניכר,

 את המולדת שוכחים,

 את בית אמם שונאים,

 את חבריהם נוטשים,

 שום ברכה, אח!

 לא באה בדרכם!

 

 הלב הכמה,

 העין הבוכיה,

 געגועים, ללא סוף,

 הביתה מופנים!

 החזה הגואה,

 קינה נמוגה,

 כוכב ערב, מנצנץ,

 חסר תקווה שוקע!

 

 רוחות לוחשות,

 גלים מתערבלים ברכות,

 קרן שמש מהירה,

 לעולם לא משתהה:

 את זאת שבכאב, אח!

  –את לבי הנאמן שברה 

 שאו ברכה מהנמלט

 הנעקר החוצה לעולם!

  

6. In der Ferne 
 

Wehe dem Fliehenden 

Welt hinaus ziehenden! – 

Fremde durchmessenden, 

Heimat vergessenden, 

Mutterhaus hassenden, 

Freunde verlassenden 

Folget kein Segen, ach! 

Auf ihren Wegen nach! 

 

Herze, das sehnende, 

Auge, das tränende, 

Sehnsucht, nie endende, 

Heimwärts sich wendende! 

Busen, der wallende, 

Klage, verhallende, 

Abendstern, blinkender, 

Hoffnungslos sinkender! 

 

Lüfte, ihr säuselnden, 

Wellen sanft kräuselnden, 

Sonnenstrahl, eilender, 

Nirgend verweilender: 

Die mir mit Schmerze, ach! 

Dies treue Herze brach – 

Grüsst von dem Fliehenden 

Welt hinaus ziehenden! 

 



 פרידה .7
 

 היי שלום, עיר עליזה ושמחה, היי שלום!

 סוסי כבר רוקע ברגל חפצה;

 הנה לך עתה ברכת פרידה אחרונה.

 

 מעולם לא ראית אותי עצוב,

 אז לא אהיה גם עכשיו בפרידתנו.

 היי שלום... 

 

 היו שלום, עצים, גנים ירוקים, היו שלום!

 עכשיו ארכב לאורך הנהר הכסוף,

 פרידתי,-רהרחק מהדהד צליל שי

 מעולם לא שמעתם שיר עצוב,

 אז לא יהיה גם עכשיו בפרידתנו.

 היו שלום...

 

 היו שלום, עלמות חביבות שם, היו שלום!

 מה אתן מביטות מבתים מדיפי פרחים,

 במבטים שובבים ומפתים?

 כמו אז, אברך אתכן ואביט מסביבי,

 אך לא אפנה לאחור את סוסי.

 היו שלום...

 

 שלום, כוכבים, עטו אפור! היו שלום!היו 

 את אור האשנב הקלוש, הנמוג,

 אין אתם מחליפים, כוכבים לאין ספור;

 איני רשאי להשתהות, צריך להמשיך,

 מה יעזור לי אם תעקבו אחרי בנאמנות!

 היו שלום, כוכבים, עטו אפור!

 היו שלום!

 

7. Abschied 
 

Ade, Du muntre, Du fröhliche Stadt, Ade! 

Schon scharret mein Rösslein mit lustigem Fuss; 

Jetzt nimm noch den letzten, den scheidenden 
Gruss. 

Du hast mich wohl niemals noch traurig gesehn, 

So kann es auch jetzt nicht beim Abschied 
geschehn. 

Ade ... 

 

Ade, Ihr Bäume, Ihr Gärten so grün, Ade! 

Nun reit’ ich am silbernen Strome entlang, 

Weit schallend ertönet mein Abschiedsgesang, 

Nie habt Ihr ein trauriges Lied gehört, 

So wird Euch auch keines beim Scheiden beschert. 

Ade ... 

 

Ade, lhr freundlichen Mägdlein dort, Ade! 

Was schaut Ihr aus blumenumduftetem Haus 

Mit schelmischen, lockenden Blicken heraus? 

Wie sonst, so grüss’ ich und schaue mich um, 

Doch nimmer wend’ ich mein Rösslein um. 

Ade ... 

 

Ade, Ihr Sterne, verhüllet Euch grau! Ade! 

Des Fensterlein trübes, verschimmerndes Licht 

Ersetzt Ihr unzähligen Sterne mir nicht; 

Darf ich hier nicht weilen, muss hier vorbei, 

Was hilft es, folgt Ihr mir noch so treu! 

Ade, Ihr Sterne, verhüllet Euch grau! 

Ade! 

 

 

 

 



 מילים: היינריך היינה .ב
 

B. Texts: Heinrich Heine 

 אטלס .8
 

 אני אטלס האומלל! עולם,

 כל עולם הכאבים עלי לשאת.

 את שאין לשאת, ולהשבראני נושא 

 רוצה לבי בקרבי.

 

 אתה לב גאה, אתה רצית בזאת!

 רצית להיות מאושר, מאושר לאין קץ,

 או אומלל לאין קץ, לב גאה,

 ועכשיו אתה אומלל.

8. Der Atlas 
 

Ich unglücksel’ger Atlas! eine Welt, 

Die ganze Welt der Schmerzen muss ich tragen. 

Ich trage Unerträgliches, und brechen 

Will mir das Herz im Leibe. 

 

Du stolzes Herz, du hast es ja gewollt! 

Du wolltest glücklich sein, unendlich glücklich, 

Oder unendlich elend, stolzes Herz, 

Und jetzo bist du elend. 

 

 דיוקנה .9
 

 עמדתי בחלומות אפלים,

 ובהיתי בדיוקנה,

 יםוהפנים האהוב

 בלאט החלו לחיות.

 

 סביב שפתיה נמתח

 חיוך מופלא,

 וכמו מדמעות יגון

 נצצו שתי עיניה.

 

 גם דמעותי זלגו

  –על לחיי למטה 

 ואח! איני יכול להאמין,

 שאיבדתי אותך.

9. Ihr Bild 
 

Ich stand in dunkeln Träumen, 

Und starrt’ ihr Bildnis an, 

Und das geliebte Antlitz 

Heimlich zu leben begann. 

 

Um ihre Lippen zog sich 

Ein Lächeln wunderbar, 

Und wie von Wehmutstränen 

Erglänzte ihr Augenpaar. 

 

Auch meine Tränen flossen 

Mir von den Wangen herab – 

Und ach, ich kann es nicht glauben, 

Dass ich dich verloren hab’! 

 

 בת הדייג .10
 

 בת דייג יפה,

 דחפי סירתך אל החוף;

 בואי אלי והתיישבי,

 נתעלס יד ביד.

10. Das Fischermädchen 
 

Du schönes Fischermädchen, 

Treibe den Kahn ans Land; 

Komm zu mir und setze dich nieder, 

Wir kosen Hand in Hand. 



 

 הניחי על לבי את ראשך הקטן,

 ואל תפחדי יותר מדי;

 הרי את בוטחת ללא דאגה,

 מדי יום, בים הסוער.

 

 לבי הוא בדיוק כמו הים,

 סערות בו, גאות ושפל,

 והרבה פנינים יפות

 נחות במעמקיו.

 

 

Leg an mein Herz dein Köpfchen, 

Und fürchte dich nicht zu sehr; 

Vertraust du dich doch sorglos 

Täglich dem wilden Meer. 

 

Mein Herz gleicht ganz dem Meere, 

Hat Sturm und Ebb’ und Flut, 

Und manche schöne Perle 

In seiner Tiefe ruht. 
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 באופק הרחוק

 מופיעה, כמו חזיון ערפל,

 העיר וצריחיה

 עפופה בדמדומי הערב.

 

 משב רוח לח מערבל

 את זרם המים האפור;

 במקצב קודר חותר

 המלח בסירתי.

 

 השמש מתרוממת עוד פעם אחת,

 אל על, מאירה מהאדמה

 ומראה לי את המקום ההוא,

 שבו איבדתי את אהובתי.

11. Die Stadt 
 

Am fernen Horizonte 

Erscheint, wie ein Nebelbild, 

Die Stadt mit ihren Türmen 

In Abenddämmrung gehüllt. 

 

Ein feuchter Windzug kräuselt 

Die graue Wasserbahn; 

Mit traurigem Takte rudert 

Der Schiffer in meinem Kahn. 

 

Die Sonne hebt sich noch einmal 

Leuchtend vom Boden empor, 

Und zeigt mir jene Stelle, 

Wo ich das Liebste verlor. 
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 הים נצץ לאורכו ולרוחבו

 באור הערב האחרון;

 ישבנו ליד בית דייגים בודד,

 ישבנו שותקים ולבדנו.

 

12. Am Meer 
 

Das Meer erglänzte weit hinaus 

Im letzten Abendscheine; 

Wir sassen am einsamen Fischerhaus, 

Wir sassen stumm und alleine. 

 



 הערפל עלה, המים גאו,

 השחף עף אנה ואנה;

 מעיניך האוהבות

 נפלו דמעות למטה.

 

 ראיתי אותן נופלות על ידך,

 ושקעתי על ברכי;

 מידך הלבנה

 שתיתי את הדמעות.

 

 מאז אותה שעה נאכל גופי,

  -נשמתי מתה מכמיהה; 

 אותי האישה האומללה

 הרעילה בדמעותיה.

Der Nebel stieg, das Wasser schwoll, 

Die Möwe flog hin und wieder; 

Aus deinen Augen liebevoll 

Fielen die Tränen nieder. 

 

Ich sah sie fallen auf deine Hand, 

Und bin aufs Knie gesunken; 

Ich hab’ von deiner weissen Hand 

Die Tränen fortgetrunken. 

 

Seit jener Stunde verzehrt sich mein Leib, 

Die Seele stirbt vor Sehnen; – 

Mich hat das unglücksel’ge Weib 

Vergiftet mit ihren Tränen. 
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 שקט הלילה, נחות הסמטאות,

 בבית זה גרה יקירתי;

 היא כבר מזמן את העיר עזבה,

 אך הבית עומד, עדיין, באותו המקום.

 

 שם עומד גם אדם ומביט למרומים,

 ופוכר בידיו, מעוצמת כאבו;

  –אני מזדעזע, כשאני רואה את פניו 

 הירח מראה לי את דמותי שלי.

 

 כפיל שכמוך! רע חיוור!

 מדוע תחקה את כאב אהבתי,

 שעינה אותי במקום זה,

 רבים, בימים עברו?לילות כה 

 

13. Der Doppelgänger 
 

Still ist die Nacht, es ruhen die Gassen, 

In diesem Hause wohnte mein Schatz; 

Sie hat schon längst die Stadt verlassen, 

Doch steht noch das Haus auf demselben Platz. 

 

Da steht auch ein Mensch und starrt in die Höhe, 

Und ringt die Hände, vor Schmerzens Gewalt; 

Mir graust es, wenn ich sein Antlitz sehe – 

Der Mond zeigt mir meine eigne Gestalt. 

 

Du Doppelgänger! du bleicher Geselle! 

Was äffst du nach mein Liebesleid, 

Das mich gequält auf dieser Stelle, 

So manche Nacht, in alter Zeit? 
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 יונת הדואר .14

 
 ש לי יונת דואר בשירותי,י

 היא לגמרי מסורה ונאמנה,

 היא לעולם לא עוצרת לפני שמגיעה למטרתה,

 ולעולם לא חולפת על פניה.
 
 

 אני שולח אותה אלפי פעמים

 לסיור יומי,

 מעבר למקומות חביבים,

 בית אהובתי.עד ל
 

 שם היא מציצה בגניבה בחלון,

 מתבוננת במבטה ובצעדה,

 מוסרת את ברכותי בקלות

 ולוקחת את ברכתה.
 

 אף מכתב איני צריך לכתוב עוד,

 את הדמעות עצמן אני מוסר לה:

 הו, היא ודאי תמסור אותן ליעדן,

 היא משרתת אותי בלהיטות.
 

 ביום, בלילה, בערות, בחלום,

 אחת היא לה:

 רק היא יכולה לנדוד, לנדוד, אם

 אושרה הוא מעל ומעבר.
 

 היא לא מתעייפת, היא לא יגעה,

 הדרך תמיד חדשה לה;

 היא לא זקוקה לפיתוי ולא לשכר,

 היונה כה נאמנה לי.
 

 לכן אני שומר אותה בנאמנות בלבי,

 בטוח בשכר היפה ביותר;

 הגעגועים! התכירו אותה? –היא נקראת 

 שליחתו של לב נאמן.

 

14. Die Taubenpost 
 

Ich hab’ eine Brieftaub in meinem Sold, 

Die ist gar ergeben und treu, 

Sie nimmt mir nie das Ziel zu kurz, 

Und fliegt auch nie vorbei. 
 
 
Ich sende sie vieltausendmal 

Auf Kundschaft täglich hinaus, 

Vorbei an manchem lieben Ort, 

Bis zu der Liebsten Haus. 
 

Dort schaut sie zum Fenster heimlich hinein, 

Belauscht ihren Blick und Schritt, 

Gibt meine Grüsse scherzend ab 

Und nimmt die ihren mit. 
 

Kein Briefchen brauch’ ich zu schreiben mehr, 

Die Träne selbst geb’ ich ihr: 

O sie verträgt sie sicher nicht, 

Gar eifrig dient sie mir. 
 

Bei Tag, bei Nacht, im Wachen, im Traum, 

Ihr gilt das alles gleich: 

Wenn sie nur wandern, wandern kann, 

Dann ist sie überreich! 
 

Sie wird nicht müd’, sie wird nicht matt, 

Der Weg ist stets ihr neu; 

Sie braucht nicht Lockung, braucht nicht Lohn, 

Die Taub’ ist so mir treu! 
 

Drum heg’ ich sie auch so treu an der Brust, 

Versichert des schönsten Gewinns; 

Sie heisst – die Sehnsucht! Kennt ihr sie? 

Die Botin treuen Sinn's. 

 



  


