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Heinrich Heine, Heinrich Heine,

Lorelejo Lorelej’
tradukita de Joachim Gießner tradukita de Leopold Elb

Tiu traduko estas poste iom modifita de aliuloj, ne estas la origina traduk-versio
de Leopold Elb.

Malgajon mi sentas en koro,
sed kial tia tim’?
Legendo el pratempa foro
Vagadas tra mia anim’.

Ne scias mi, kial mi estas
Malgaja en la kor’.
Antikva fabelo restas
Por ĉiam en mia memor’.

Jam fluas la Rejn’ en malhelo,
kaj malvarmetas l’ aer’.
Sed brilas la mont’ en orbelo
pro suna lum’ de l’ vesper’.

Vespero jam ekmalheliĝas,
Fluadas la Rejn’ en trankvil’,
La supro de l’ monto lumiĝas
En vespersuna bril’.

Jen supre kabino provokas
per ora juvelar’,
kaj ŝia beleco allogas
kaj ŝia ora harar’.

Belega knabino jen tronas
Kun ora juvelar’,
La belan vizaĝon kronas
Mirinde la ora harar’.

Ŝi kombas ĝin, kantas sorĉige,
sirene kantas ŝi
per neimagebla, mirige
potenca melodi’.

Ŝi uzas kombilon el oro
Kaj dume kantas ŝi.
Mirige tuŝas al koro
Sorĉiga la melodi’.
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Ŝipiston en eta boato
Turmentas koremoci’.
Ne ĝenas lin rifo-kaskado,
rigardas nur supren al ŝi!

Kaj sopiregon eksentas
Ŝipisto dum sia vetur’;
Rifaron li ne priatentas,
Al monto rigardas li nur.

Ĝis tiras kun si al Rejn-fundo
la ondoj lin kun boat’.
Nun kuŝas li en la profundo
pro Loreleja kantad’.

Mi kredas, ke dronos finfine
Ŝipisto kun sia boat’,
Kaj tion kaŭzis feine
La Loreleja kantad’.
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La traduko troviĝas sur paĝo 84 de la lernolibro „Post la kurso“ de Wilhelm kaj
Hans Wingen, eldonita de Ludwig Pickel en Nurembergo (Nürnberg), Germanio.
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