
 

”Elämä ja rakkaus” 
Monica Groop, mezzosopraano  

Kirill Kozlovski, piano 
Joroisten kirkko 28.7 klo 15 

Clara Schumann (1819-1896): 

Am Strande (Robert Burns) - Rannalla 

Ihr Bildnis (Heinrich Heine) - Hänen kuvansa 

Der Mond kommt still gegangen (Emanuel Geibel) - Kuu kohoaa hiljaa esiin 

Lorelei (Heinrich Heine) 

Robert Schumann (1810-1856): 

Aus dem hebräischen Gesängen op 25/Nr. 15 (Lordi Byron, 

saksaksi Karl Julius Körner) - Heprealaisista lauluista 

 

Maria Stuart Lieder op.135 - Viisi Maria Stuartin runoihin tehtyä laulua 

1. Abschied von Frankreich - Hyvästit Ranskalle 

2. Nach der Geburt ihres Sohnes - Pojan synnyttyä 

3. An die Königin Elisabeth - Kuningatar Elisabethille 

4. Abschied von der Welt - Hyvästit maailmalle  

5. Gebet - Rukous 

 

Requiem (runoilija tuntematon) - Sielunmessu 

 

Clara Schumann: 

Romanze in a op. 21/ Nr. 1 

 

Yrjö Kilpinen (1892-1959): 

Illalla op. 19/7 (Eino Leino), Kesäyö op. 23/3 (V. A. Koskenniemi) 
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CLARA SCHUMANN 

 

Am Strande 

(Robert Burns) 

  

Traurig schau ich von der 

Klippe auf die Flut, die uns 

getrennt, und mit Inbrunst fleht 

die Lippe, schone seiner, 

Element! 

 

Furcht ist meiner Seele 

Meister, ach, und Hoffnung 

schwindet schier; nur im 

Traume bringen Geister vom 

Geliebten Kunde mir. 

 

Die ihr, fröhliche Genossen, 

gold'ner Tag' in Lust und 

Schmerz, Kummertränen nie 

vergossen, ach, ihr kennt nicht 

meinen Schmerz! 

 

 

Sei mir mild, o nächt'ge 

Stunde, auf das Auge senke 

Ruh, holde Geister, flüstert 

Kunde vom Geliebten dann 

mir zu. 

 

 

Rannalla  

(suom. Erkki Pullinen) 

 

Surullisena katson kallion 

päältä virtaan, joka meidät 

erottaa, ja palavasti rukoilevat 

huuleni, että säästäisit hänet! 

 

 

Pelko hallitsee sieluani, 

voi, toivokin jo melkein 

haihtuu; vain unessa tuovat 

henget minulle viestejä 

rakkaaltani. 

 

Te iloiset kumppanini 

nuoruuden kultaisten päivien 

iloissa ja murheissa, ette 

koskaan vuodattaneet 

surunkyyneleitä, voi, te ette 

ymmärrä minun tuskaani! 

 

Yön hetket, olkaa armeliaita, 

antakaa rauhan laskeutua 

silmieni ylle, hyvät henget, 

kuiskatkaa sitten korvaani 

viesti rakkaimmaltani. 



 

Ihr Bildnis 

(Heinrich Heine) 

 

Ich stand in dunklen Träumen 

Und starrte 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’s nicht 

glauben, 

Dass ich dich verloren hab! 
 

 

 

Hänen kuvansa  

(suom. Erkki Pullinen) 
 

Seisoin synkissä ajatuksissani 

ja tuijotin hänen kuvaansa 

ja rakkaat kasvot 

heräsivät huomaamatta eloon. 

 

Hänen huulillaan karehti 

ihmeellinen hymy, 

ja oli kuin alakuloiset kyyneleet 

kimaltelisivat Hänen 

silmissään. 

 

Minunkin kyyneleeni valuivat 

virtanaan 

alas poskiltani – 

ja voi, en pysty uskomaan, 

että olen menettänyt Sinut! 
 

 

 

Der Mond kommt still 

gegangen 

(Emanuel Geibel) 

 

Der Mond kommt still 

gegangen 

mit seinem gold'nen Schein, 

da schläft in holdem Prangen  

die müde Erde ein. 

 

Und auf den Lüften schwanken 

aus manchem treuen Sinn 

viel tausend Liebesgedanken 

über die Schläfer hin. 

 

 

Und drunten im Tale, da 

funkeln die Fenster von 

Liebchens Haus; ich aber 

blicke im Dunkeln still in die 

Welt hinaus. 
 

 

 

Kuu kohoaa hiljaa esiin 

(suom. Erkki Pullinen) 

 

 

Kuu kohoaa hiljaa esiin 

kultaisessa hohteessaan, 

silloin uinahtaa suloisessa 

kauneudessaan 

väsynyt maa. 

 

Ja ilmassa leijailee 

monen uskollisen mielen 

lähettäminä tuhansittain 

rakkaita ajatuksia 

nukkuvien yllä. 

 

Ja alhaalla laaksossa kuunsäteet 

heijastuvat kultani talon 

akkunoista; 

mutta minä katson pimeässä 

hiljaa ulos maailmaan. 
 

 



 

Die Lorelei 

(Heinrich Heine) 

 

Ich weiß nicht, was soll es 

bedeuten Daß ich so traurig bin;  

Ein Märchen aus alten Zeiten  

Das kommt mir nicht aus dem 

Sinn.  

 

Die Luft ist kühl und es dunkelt, 

Und ruhig fließt der Rhein; Der 

Gipfel des Berges funkelt Im 

Abendsonnenschein.  

 

Die schönste Jungfrau sitzet  

Dort oben wunderbar,  

Ihr goldnes Geschmeide blitzet  

Sie kämmt ihr goldenes Haar.  

 

Sie kämmt es mit goldenem 

Kamme Und singt ein Lied dabei;  

Das hat eine wundersame 

Gewaltige Melodei.  

 

Den Schiffer im kleinen Schiffe 

ergreift es mit wildem Weh, Er 

schaut nicht die Felsenriffe, Er 

schaut nur hinauf in die Höh. 

 

Ich glaube, die Wellen 

verschlingen  

Am Ende Schiffer und Kahn;  

Und das hat mit ihrem Singen  

Die Loreley getan. 

  

Lorelei  

(suom. Yrjö Jylhä) 

 

En tiedä, tenhoko taikain  

mun mieleeni murheen toi,  

mut tarua muinaisaikain  

en mielestä saada voi. 

 

 

Maat iltaan verhoutuivat,  

ja tyynenä virtaa Rein;  

ja ruskossa vuoret uivat  

jo huipuin punertunein. 

 

Siell’ impi ihana väikkyy  

yli tienoon hämärtyvän,  

ja kultana kutrit läikkyy,  

kun niitä suorii hän. 

 

Hän kultaisin kammoin ne kampaa  

ja laulaa lauluaan;  

ei säveltä tenhoavampaa  

lie kuunneltu milloinkaan. 

 

Ja laivurin nuoren mieltä  

niin kummasti kiehtoo tuo;  

hän ei näe kallionkieltä,  

hän silmänsä vain ylös luo. 

 

Minä luulen, ett’ aaltojen alle  

veet venhon ja laivurin vei;  

niin laulunsa kuulijalle  

toi surman Lorelei. 

 

 

 

ROBERT SCHUMANN 

 
Aus den hebräischen Gesängen 

(Lordi Byron 1. Samuelin kirjan 

jakeiden 16:14-23 pohjalta, 

saksannos Karl Julius Körner) 

 

Mein Herz ist schwer! Auf! Von 

der Wand die Laute, nur sie allein 

mag ich noch hören, entlocke mit 

geschickter Hand ihr Töne, die 

das Herz betören! 

  

 

Kann noch mein Herz ein Hoffen 

nähren, es zaubern diese Töne her, 

und birgt mein trocknes Auge 

Zähren, sie fliessen, und mich 

brennt’s nicht mehr! 

  

 

Nur tief sei, wild der Töne Fluss, 

und von der Freude weggekehret! 

Ja, Sänger, dass ich weinen muss, 

sonst wird das schwere Herz 

verzehret! 

  

Denn sieh! Vom Kummer ward’s 

genähret, mit stummen Wachen 

trug es lang, und jetzt vom 

Äussersten belehret, 

da brech es, oder heil im Sang. 

 

 

 

 

 

Heprealaisista lauluista 

 (suom. Erkki Pullinen) 

 

 

 

Sydämeni on raskas! Ota siis 

seinältä luuttu, vain sen soittoa 

pystyn kuuntelemaan, 

houkuttele taitavalla kädelläsi 

siitä säveleitä, jotka saavat 

sydämen valtaansa. 

  

Jos sydämeni yleensä voi saada 

voimaa toivosta, sen loihtivat esiin 

nämä säveleet, ja jos kuivista 

silmistäni löytyisi kyyneleitä, 

ne vuotavat pois, ja minua 

helpottaa! 

  

Olkoon sävelten virta syvä ja villi, 

eikä siihen saa sisältyä riemua! 

Niin, laulaja, minun täytyy itkeä, 

muuten raskas sydämeni murtuu! 

  

 

Sillä katso! Huoli sitä ruokkii, 

mykkiä vartiovuoroja se on 

kestänyt kauan, ja nyt ollaan 

äärimmäisillä rajoilla, 

se murtukoon, tai sitten se saa 

voimaa laulusta. 

 

 



 

 

Gedichte der Königin Maria 

Stuart op. 135 

(Gisbert Freiherr von Vincke) 

 

1. Abschied von Frankreich 

 

Ich zieh' dahin, dahin! 

Ade, mein fröhlich 

Frankenland, 

wo ich die liebste Heimat fand, 

du meiner Kindheit Pflegerin! 

Ade, du Land, du schöne Zeit, 

mich trennt das Boot vom 

Glück so weit! 

Doch trägt's die Hälfte nur von 

mir; 

ein Teil für immer bleibet dein, 

mein fröhlich Land, der sage 

dir, des andern eingedenk zu 

sein! Ade, ade! 
 

 

 

 

 

 

 

1. Hyvästit Ranskalle 

(suom. Aarne Toivonen) 

 

Minä riennän, riennän! 

Hyvästi, iloinen Ranskanmaa, 

missä löysin rakkaimman 

kodin, sinä lapsuuteni suojelija! 

Hyvästi, sinä maa, sinä ihana 

aika. 

Pursi erottaa minut onnestani 

niin kauaksi! Mutta sen 

kannella on vain puolet 

minusta: 

osa jää ikuisesti sinulle, 

iloinen maani, se osa sanokoon 

sinulle, että olet toisten 

muistoissa! Hyvästi! 
 

 

 

 

 

 

 

2. Nach der Geburt ihres 

Sohnes 

 

Herr Jesu Christ, den sie 

gekrönt mit Dornen, 

Beschütze die Geburt des hier 

Gebornen. 

Und sei's dein Will', laß sein 

Geschlecht zugleich 

lang herrschen noch in diesem 

Königreich.  

Und alles, was geschieht in 

seinem Namen, sei dir zu 

Ruhm und Preis und Ehre, 

Amen. 

 

 
 

 

 

 

 

 

2. Pojan synnyttyä 

(suom. Aarne Toivonen) 

 

Herra Jeesus Kristus, 

orjantappuroin kruunattu, 

suojele tätä vastasyntynyttä. 

Ja olkoon tahtosi, että hänen 

sukunsa hallitsisi pitkään tässä 

kuningaskunnassa. 

Ja kaikki mikä tapahtuu hänen 

nimissään, olkoon sinulle 

maineeksi ja ylistykseksi ja 

kunniaksi, amen. 
 

 

 



 

3. An die Königin Elisabeth 

 

 

Nur ein Gedanke, der mich 

freut und quält, hält ewig mir 

den Sinn gefangen,so daß der 

Furcht und Hoffnung Stimmen 

klangen, als ich die Stunden 

ruhelos gezählt. 

 

Und wenn mein Herz dies Blatt 

zum Boten wählt, und kündet, 

euch zu sehen, mein Verlangen, 

dann teure Schwester, faßt 

mich neues Bangen, weil ihm 

die Macht, es zu beweisen, 

fehlt. 

 

 

Ich seh', den Kahn im Hafen 

fast geborgen, vom Sturm und 

Kampf der Wogen fest 

gehalten, 

des Himmels heit'res Antlitz 

nachtumgraut. 

 

So bin auch ich bewegt von 

Furcht und Sorgen, vor euch 

nicht, Schwester. Doch des 

Schicksals Walten zerreißt das 

Segel oft, dem wir vertraut. 
 

 

3. Kuningatar Elisabethille 

(suom. Aarne Toivonen) 

 

Vain yksi ajatus, ilahduttava ja 

murheellinen, vangitsee alati 

ajatukseni niin, että kauhun ja 

toivon äänet soivat, kun lasken 

levottomana tunteja. 

 

 

Ja kun sydämeni valitsee tämän 

arkin viestinviejälle 

ja ilmaisee kaipuuni nähdä 

teidät, 

silloin, rakas sisar, minut valtaa 

uusi hätä, koska sillä ei ole 

kyllin voimaa osoittamaan 

toivettani. 

 

Näen veneen satamaan melkein 

vajonneen, myrskyiltä ja 

aaltojen raivolta säilyneenä, 

näen taivaan iloiset kasvot 

yönsynkkinä. 

 

Niin olen minäkin järkkynyt 

pelosta ja murheista, mutta en 

teidän vuoksenne, sisar. 

Silti kohtalon voimat 

repivät usein ne purjeet, joihin 

luotimme. 

 

 

4 . Abschied von der Welt 

 

 

Was nützt die mir noch 

zugemeß'ne Zeit? 

Mein Herz erstarb für irdisches 

Begehren, nur Leiden soll mein 

Schatten nicht entbehren, 

mir blieb allein die 

Todesfreudigkeit. 

 

Ihr Feinde, laßt von eurem 

Neid: mein Herz ist abgewandt 

der Hoheit Ehren, 

des Schmerzes Übermaß wird 

mich verzehren - bald geht mit 

mir zu Grabe Haß und Streit. 

 

Ihr Freunde, die ihr mein 

gedenkt in Liebe, erwägt und 

glaubt, daß ohne Kraft und 

Glück kein gutes Werk mir zu 

vollenden bliebe. 

 

So wünscht mir beß're Tage 

nicht zurück, und weil ich 

schwer gestrafet werd' 

hienieden, erfleht mir meinen 

Teil am ew'gen Frieden!

4. Hyvästit maailmalle 

(suom. Aarne Toivonen) 

 

Mitä hyödyttääkään minulle 

vielä mitattu aika? 

Sydämeni kuihtui maallista 

himoitsemaan, eikä varjoni jää 

turhaa murhetta kaipaamaan: 

minulle jäi vain kuoleman 

riemu. 

 

Te viholliset, jättäkää jo 

kateutenne: on sydämeni 

kääntynyt korkeimman 

kunniaan. Minua hiertää tuskan 

raskas taakka. Pian häipyy 

hautaan mukanani viha ja riita. 

 

Te ystävät, jotka minua 

rakkaudella muistatte: ilman 

voimaa ja onnea ei yksikään 

hyvä työni täyty. 

 

 

Älkää siis toivoko minulle 

parempia aikoja takaisin. 

Ja vaikka saankin raskaan 

rangaistuksen täällä, 

rukoilkaa minulle osaa ikuiseen 

rauhaan!



 

5. Gebet 

 

 

O Gott, mein Gebieter, 

ich hoffe auf dich! 

O Jesu, geliebter, 

nun rette du mich! 

Im harten Gefängniß, 

in schlimmer Bedrängniß 

ersehne ich dich; 

in Klagen dir klagend 

im Staube verzagend, 

erhör', ich beschwöre, 

und rette du mich! 

 
 

 

5. Rukous 

(suom. Aarne Toivonen) 

 

Oi Jumala, valtiaani, 

asetan toivoni sinuun! 

Oi rakas Jeesus, 

pelasta minut! 

Vaikeassa vankeudessa, 

ankeassa ahdingossa 

kaipaan sinua: 

valittaen sinulle valitan, 

minä matala madon ruoka. 

Sinua huudan avukseni, 

kuule minua ja pelasta! 
 

 

 

Requiem 

(tuntematon) 

 

Ruh’ von schmerzensreichen 

Mühen Aus und heißem 

Liebesglühen!  

Der nach seligem Verein  

Trug Verlangen, Ist gegangen Zu 

des Heiland’s Wohnung ein.  

 

Dem Gerechten leuchten helle  

Sterne in des Grabes Zelle,  

Ihm, der selbst als Stern der Nacht 

Wird erscheinen,  

Wenn er seinen  

Herrn erschaut im Himmelspracht.  

 

Seid Fürsprecher, heil’ge Seelen, 

Heil’ger Geist, lass Trost nicht 

fehlen;  

Hörst du? Jubelsang erklingt,  

Feiertöne, Darein die schöne  

Engelsharfe singt:  

 

Ruh’ von schmerzenreichen 

Mühen Aus und heißem 

Liebesglühen; Der nach seligem 

Verein  

Trug Verlangen  

Ist gegangen  

Zu des Heiland’s Wohnung ein. 

Sielunmessu  

(suom. Riitta Bergroth) 

 

Lepää tuskallisista vaivoista  

ja kuumasta lemmenhehkusta!  

Jumalallista yhteyttä kaivannut  

on siirtynyt Vapahtajan luo. 

 

 

 

Vanhurskaalle loistavat kirkkaat  

tähdet hautakammioon,  

hänelle, joka itse  

näyttäytyy yön tähtenä,  

kun hän näkee  

Herransa taivaan loistossa. 

 

Puhukaa hänen puolestaan, pyhät 

sielut!  

Pyhä Henki, suo lohtua.  

Kuuletko? Riemulaulu kaikuu,  

juhlasävelet,  

joissa kaunis enkelharppu laulaa: 

 

Lepää tuskallisista vaivoista  

ja kuumasta lemmenhehkusta!  

Jumalallista yhteyttä  

kaivannut  

on siirtynyt  

Vapahtajan luo.  

 



 

MAURICE RAVEL 

 

Cinq mélodies populaires 

grecques (sanat Michel-Dimitri 

Calvocoressi)  

 

1.Chanson de la mariée 

 

Réveille-toi, perdrix mignonne, 

ouvre au matin tes ailes. 

Trois grains de beauté, 

mon coeur en est brûlé! 

Vois le ruban d'or que je 

t'apporte, 

pour le nouer autour de tes 

cheveux. 

Si tu veux, ma belle, viens nous 

marier! 

Dans nos deux familles, 

tous sont alliés! 

 

 

 

Viisi kreikkalaista 

kansanlaulua  

(suom. Erkki Pullinen) 

 

1. Morsiamen laulu 

 

Herää jo, suloinen peltopyyni, 

avaa siipesi uuteen aamuun. 

Kolme syntymämerkkiä, 

sydämeni on liekeissä! 

Katso tätä kultanauhaa, jonka 

sinulle toin, 

että voisit sitoa sillä hiuksesi. 

Jos tahdot, kultaseni, mennään 

naimisiin! 

Sitten meidän molempien 

perheissä 

kaikki ovat sukua keskenään! 
 

 

2.Là-bas, vers l'église  

  

Là-bas, vers l'église, 

Vers l'église Ayio Sidéro, 

L'église, ô Vierge sainte, 

L'église Ayio Costanndino, 

Se sont réunis, 

Rassemblés en nombre infini, 

Du monde, ô Vierge sainte, 

Du monde tous les plus braves! 

kätke sen muisto syvään 

sydämeesi, sillä se oli kaunein 

unesi! 
 

 

 

3.Quel Galant m'est 

comparable 

   

 

Quel galant m'est comparable, 

D'entre ceux qu'on voit passer? 

Dis, dame Vassiliki? 

 

 

Vois, pendus à ma ceinture, 

Pistolets et sabre aigu... 

Et c'est toi que j'aime! 
 

 

2.Alhaalla kirkon luona 

(suom. Erkki Pullinen) 

 

Tuolla alhaalla kirkon luona, 

Ayio Sidéron kirkon luona, 

oi Pyhä Neitsyt, sen kirkon 

luona, sen Ayio Costanndinon 

kirkon luona on koolla 

suunnaton joukko 

koko maailman, oi Pyhä 

Neitsyt, 

koko maailman parhaita 

ihmisiä! 
 

 

 

3.Mikä ihailija olisi minun 

veroiseni (suom. Erkki 

Pullinen) 

 

Mikä ihailija olisi minun 

veroiseni niistä, joita tässä 

näkyy liikkuvan? 

Sanopas se, rouva Vassiliki! 

 

Katso, vyölläni riippuu 

kaksi pistoolia ja terävä sapeli... 

Ja sinä olet se, jota rakastan! 
 

 

 

 



 

4. Chanson des cueilleuses de 

lentisques   

 

 

Ô joie de mon âme, 

Joie de mon coeur, 

Trésor qui m'est si cher; 

Joie de l'âme et du coeur, 

Toi que j'aime ardemment, 

Tu es plus beau qu'un ange. 

 

Ô lorsque tu parais, 

Ange si doux 

Devant nos yeux, 

Comme un bel ange blond, 

Sous le clair soleil, Hélas! 

tous nos pauvres coeurs 

soupirent! 
 

 

 

4. Mastiksia keräävien  

tyttöjen laulu 

(suom. Erkki Pullinen) 

 

Oi sieluni ilo, 

sydämeni riemu, 

aarre, joka on minulle niin 

rakas; Sieluni ja sydämeni ilo, 

sinä, jota palavasti rakastan, 

sinä olet ihanampi kuin enkeli. 

 

Oi kun sinä ilmaannut 

suloisena enkelinä 

silmiemme eteen, 

ihanana valkeana enkelinä 

kirkkaan auringon alla, voi, 

kaikkien meidän sydänraukat 

huokaavat! 
 

* Mastiksia saadaan Välimeren 

alueella viihtyvästä ikivihreästä 

mastik-puusta (Pistacia lentiscus). 

Puun runkoa haavoittamalla 

saadaan juoksutettua hartsia, jolla 

on ollut käyttöä kiviliimana 

rakennusteollisuudessa ja 

esimerkiksi alkoholijuomien 

mausteena.

5.Tout gai!   

 

 

Tout gai! gai, Ha, tout gai! 

Belle jambe, tireli, qui danse; 

Belle jambe, la vaisselle danse, 

Tra la la la la...

5. Lystiä on! 

(suom. Erkki Pullinen) 

 

Lystiä on, hei, lystiä on! 

Kauniit sääret, tireli, tanssii; 

kauniit sääret, astiatkin tanssii, 

Tra la la la la... 


