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Salomon Heine1

empfange diese Blätter auf’s neue  
als ein Zeichen
der Verehrung und Zueignung
des Verfassers.

Σολομών Χάινε,
δεχθείτε αυτές τις σελίδες ξανά
ως ένδειξη αφοσίωσης και πίστης 
εκ μέρους του συγγραφέα.

1 [Σ.τ.ε.: Η αφιέρωση στον Σολομώντα Χάινε, θείο και προστάτη 
του ποιητή, παραλείπεται στην ελληνική –μονόγλωσση– έκδοση 
του 1919. Ο Σολομών Χάινε (1767-1844), πλούσιος έμπορος 
και τραπεζίτης, γνωστός και ως «Ρόθτσιλντ του Αμβούργου», 
ευεργέτησε και στήριξε πολλαπλώς τον νεαρό Ερρίκο.]
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PROLOG

Es war mal ein Ritter, trübselig und stumm,
Mit hohlen, schneeweißen Wangen;
Er schwankte und schlenderte schlotternd herum,
In dumpfen Träumen befangen.
Er war so hölzern, so täppisch, so links,
Die Blümlein und Mägdlein, die kicherten rings,
Wenn er stolpernd vorbeigegangen.

Oft saß er im finstersten Winkel zu Haus;
Er hatt’ sich vor Menschen verkrochen.
Da streckte er sehnend die Arme aus,
Doch hat er kein Wörtlein gesprochen.
Kam aber die Mitternachtstunde heran,
Ein seltsames Singen und Klingen begann.
An die Thüre da hört er es pochen.

Da kommt seine Liebste geschlichen herein,
Im rauschenden Wellenschaumkleide.
Sie blüht und glüht, wie ein Röselein,
Ihr Schleier ist eitel Geschmeide.
Goldlocken umspielen die schlanke Gestalt,
Die Aeugelein grüßen mit süßer Gewalt –
In die Arme sinken sich beide.
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ΠΡΟΛΟΓΟΣ

Ένας ιππότης μια φορά βουβός και λυπημένος,
μ’ άδεια και κούφια μάγουλα, σα χιόνι, λες, λευκά, 
ζούσε τριγύρω σέρνοντας το βήμα του σκυμμένος, 
ενώ το νου του ονείρατα σκλαβώνανε θαμπά. 
Ήταν αδέξιος, ξύλινος, θαρρείς, και δε λυγούσε, 
κι όλα, λουλούδια, κορασιές γελούσανε κρυφά, 
όσες φορές τρικλίζοντας μπροστά τους επερνούσε.

Σε μια γωνιά, στο σπίτι του, συχνά εκαθόταν μαύρη, 
απ’ τους ανθρώπους θέλοντας ο δόλιος να κρυφτεί. 
Τότε τα χέρια του άπλωνε σαν κάτι τι για να ’βρει, 
χωρίς από τα χείλια του μια λέξη, μια να βγει. 
Μα ως φτάναν τα μεσάνυχτα βαθιά, τότε αρχινούσε 
κάποιος σκοπός παράξενος τραγουδιστά να ηχεί, 
και σάμπως χέρι να χτυπά την πόρτα του γροικούσε.

Τότες η αγαπημένη του σαν ίσκιος μέσα μπαίνει, 
το κυματένιο ρούχο της ηχολογά ως αφρός, 
ανθίζει σαν τριαντάφυλλο μια φλόγα και θερμαίνει, 
και μάταιο είναι στολίδι της ο πέπλος ο ακριβός. 
Χρυσά μαλλάκια παίζουνε στο σώμα της το θείο 
και γνέφουνε τα μάτια της, γλυκό σκορπώντας φως – 
κι ανοίγοντας τα χέρια τους σμίγουν σφιχτά και οι δύο.
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Der Ritter umschlingt sie mit Liebesmacht,
Der Hölzerne steht jetzt in Feuer,
Der Blasse erröthet, der Träumer erwacht,
Der Blöde wird freier und freier.
Sie aber, sie hat ihn gar schalkhaft geneckt,
Sie hat ihm ganz leise den Kopf bedeckt
Mit dem weißen, demantenen Schleier.

In einen kristallenen Wasserpalast
Ist plötzlich gezaubert der Ritter.
Er staunt, und die Augen erblinden ihm fast,
Vor alle dem Glanz und Geflitter.
Doch hält ihn die Nixe umarmet gar traut,
Der Ritter ist Bräut’gam, die Nixe ist Braut,
Ihre Jungfraun spielen die Zither.

Sie spielen und singen; es tanzen herein
Viel winzige Mädchen und Bübchen.
Der Ritter, der will sich zu Tode freu’n,
Und fester umschlingt er sein Liebchen –
Da löschen auf einmal die Lichter aus,
Der Ritter sitzt wieder ganz einsam zu Haus,
In dem dustern Poetenstübchen.
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Κι αυτός με πάθος κι έρωτα την κλει στην αγκαλιά του, 
κι ο αλύγιστος σηκώνεται, φλογίζεται μεμιά, 
τ’ ωχρό του ανάβει μάγουλο, ξυπνάει απ’ τα όνειρά του 
κι ο ντροπαλός ξανοίγεται και παίρνει αποκοτιά. 
Μα εκείνη τον ξεγέλασε με πονηριά και νάζι: 
την κεφαλή του παίρνοντας ανάλαφρα, σιγά, 
με το διαμαντοστόλιστο πέπλο της τη σκεπάζει.

Και σ’ ένα νεροπάλατο, που το κρουστάλλι λάμπει, 
ξάφνου ο ιππότης βρίσκεται, μαγεύεται ο φτωχός, 
τυφλώνεται, τα μάτια του τα πλημμυράνε θάμπη 
από τις γύρω του αστραπές κι όλο το γύρω φως. 
Τα χέρια της νεράιδας του σφιχτά τόνε κρατάνε, 
κι είναι η νεράιδα νύφη του κι αυτός είναι γαμπρός, 
και με κιθάρες γύρω τους παρθένες τραγουδάνε.

Τραγούδια λεν και παίζουνε, τι θεία που τραγουδάνε! 
Κι υψώνουνε τα πόδια τους σ’ έναν τρελό χορό, 
αχ, ο ιππότης ο άμοιρος! Τα λογικά του πάνε, 
κι όλο αγκαλιάζει πιότερο το πλάσμα το γλυκό. 
Μα ξάφνου γύρω σβήνουνε μεμιάς όλα τα φώτα, 
και τότε ο ιππότης μόνος του στο σπίτι το κλειστό, 
στη σκοτεινή του κάμαρα, βρίσκεται σαν και πρώτα.


