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1.The dance 

Come and hasten to the dancing, 
Merry eyes will soon be glancing, 
Ha! my heart upbounds! 
Come and dance a merry measure, 
Quaff the bright brown ale my treasure, 
Hark! what joyous sounds! 

Sweet-heart come, on let us haste, 
On, on, no time let us waste, 
With my heart I love thee! 
Dance, dance, for rest we disdain, 
Turn, twirl and spin round again, 
With my arm I hold thee! 

Down the path the lights are gleaming, 
Friendly faces gladly beaming, 
Welcome us with song. 
Dancing makes the heart grow lighter, 
Makes the world and life grow brighter 
As we dance along! 

2.False Love 

Now we hear the Spring's sweet voice 
Singing gladly thro' the world; 
Bidding all the earth rejoice 

All is merry in the field, 
Flowers grow amid the grass, 
Blossoms blue, red, white they yield. 

As I seek my maiden true 
Sings the little lark on high 
Fain to send her praises due. 

As I climb and reach her door, 
Ah! I see a riyal there, 
So farewell for evermore! 

Ever true was Ito thee, 
Never grieved or vexed thee, love, 
False, oh! false, art thou to me. 

Now amid the forest green, 
Far from cruel eyes that mock 
Will I dwell unloved, unseen. 

1.De dans 

Kom en haast je naar het dansen, 
Vrolijke ogen zullen spoedig glanzen, 
Ha, mijn hart springt op! 
Kom en dans in een vrolijke maat, 
Schat, drink het heldere bruine bier, 
Luister! wat een blije klanken! 

Schat kom, laat ons haasten, 
Kom, laat ons Been tijd verspillen, 
Ik hou van je met heel mijn hart! 
Dans, dans, rust is ons te min, 
Draai, draai alsmaar rond, 
Ik houd je vast met mijn arm. 

Onderaan het pad glinsteren de lichten, 
Vriendelijke gezichten stralen, 
Verwelkomen ons met een lied. 
Dansen maakt dat het hart lichter wordt, 
Maak de wereld en het !even blijer, 
Als we maar blijven dansen. 

2.Trouweloze Iiefde 

Nu horen we de zoete stem van de lente. 
Die blij over de wereld zingt; 
En heel wereld vraagt zich te verheugen. 

Op het veld is alles vrolijk. 
Bloemen groeien tussen het gras. 
Blauwe, rode, witte bloesems komen op. 

Als ik mijn trouwe meisje zoek, 
Zingt de kleine leeuwerik daarboven. 
Prijs haar terecht. 

Als ik klim en bij haar deur kom, 
Ach! Ik zie daar een rivaal, 
Dus wat mij betreft: vaarwel, voorgoed. 

Ik ben je altijd trouw gebleven. 
Schat, ik heb je nooit gekweld. 
Trouweloos, oh trouweloos ben je voor mij. 

Nu te midden van het groene bos, 
Ver van de wrede ogen die mij bespotten 
Zal ik onbemind en ongezien dwalen. 
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3. Lullaby 

Sleep, my son, oh! slumber softly, 
While thy mother watches o'er thee, 
Nothing can affright or harm thee. 
Oh! sleep, my son. 

Far-away 
Zithers play, 
Dancing gay, 
Calls today. 

Vainly play 
Zithers gay, 
Here I stay 
All the day. 

Happily 
Guarding thee, 
Peacefully 
Watching thee. 

Sleep, my son, oh! slumber softly, 
While thy mother watches o'er thee, 
Oh! sleep, my son. 

4.Aspiration 

Over the heights the snow lies deep, 
Sunk is the land in peaceful sleep; 
Here by the house of God we pray, 
Lead, Lord, our souls today. 

Shielding, like the silent snow, 
Fall His mercies here below. 

Calmly then, like the snow-bound land, 
Rest we in His protecting hand: 
Bowing, we wait His mighty will, 
Lead, Lord, and guide us still. 

5.0n the Alm 

A mellow bell peals near, 
It has so sweet a sound; 
I know a maiden dear 
With voice as full and round. 

A sunlit alm shines clear, 
With clover blossoms sweet; 
There dwells my maiden dear 
And there my love I meet 

3.Wiegelied 

Slaap, mijn zoon, oh, sluimer zacht, 
Terwijl je moeder over je waakt. 
Niets kan jou bang maken of kwaad doen. 
Oh, slaap, mijn zoon. 

Ver weg 
spelen citers, 
Vrolijk gedans 
Roept ons op vandaag. 

Udel spel 
vrolijke citers, 
ik blijf hier 
de hele dag. 

Blij 
bescherm ik je, 
vredig 
waak ik over je. 

Slaap, mijn zoon, oh, sluimer zacht, 
Terwijl je moeder over je waakt. 
Oh, slaap, mijn zoon. 

4.Aspi ratie 

Er ligt een flink pak sneeuw op de hoogten, 
Het land is verzonken in vredige slaap; 
Hier bij het huis van God bidden wij, 
Leid, Heer, vandaag onze ziel. 

Beschermend als de stille sneeuw 
daalt Zijn genade hier neer. 

Kalm als het door sneeuw bedekte land, 
rusten we in Zijn beschermende hand: 
We buigen, wachten op zijn machtige wil. 
Leid ons, Heer, en blijf steeds onze gids. 

5.0p de Alpenweide 

Een zachte klok dichtbij, 
Hij heeft zo'n aangenaam geluid; 
Ik ken een lieve meid 
Met een stem net zo vol en rond. 

Een zonovergoten alm straalt helder, 
met geurige klaverbloesems; 
Daar verblijft mijn lieve meisje 
en daar ontmoet ik mijn liefje. 
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There flying with no fear 
The swallows pass all day, 
And fast, my maiden dear, 
Sees chamois haste away. 

I cannot linger here, 
I cannot wait below; 
To seek my maiden dear, 
I, to the alm, must go. 

The mountain's call I hear, 
And up the height I bound; 
I know my maiden dear 
Will mark my Juchhe sound. 

Rejoicing come I here 
My flaxen-haired sweetheart; 
I love thee, maiden dear, 
Nay! Bid me not depart! 

6.The Marksmen 

Come from the mountain side, 
Come from the valleys wide, 
See, how we muster strong, 
Tramping along! 

Rifle on shoulder sling, 
Powder and bullets bring, 
Manly in mind and heart, 
Play we our part. 

Sure be each eye today, 
Steady each hand must stay, 
If in the trial we 
Victors would be! 

Sharpe is the crack! 'tis done! 
Lost is the chance, or won; 
Right in the gold is it? 
Huzza! the hit! 

The sun will sink and light the west 
And touch the peaks with 
crimson glow; 
Then shadows fill the vale with rest 
While stars look peace on all below. 

In triumph then we take our way, 
And with our prizes homeward wend; 
Through meadows sweet with new-mown hay, 
A song exultant will we send. 

Daar komen, vliegend zonder angst 
de hele dag zwaluwen voorbij. 
En mijn lieve meid 
ziet gemzen wegvluchten. 

Ik kan hier niet talmen. 
Ik kan beneden niet blijven wachten. 
Om mijn lieve meid to zoeken 
moet ik naar de alpenwei gaan. 

Ik hoor de roep van de berg. 
Ik moet daar naar boven 
Ik weet dat mijn lieve meid 
Mijn joechei-uitroep zal opmerken. 

Verheugd kom ik hier. 
Mijn schat met haar vlasblond haar. 
Ik hou van jou, lieve meid. 
Ja, zeg niet dat ik moet vertrekken! 

6.De schutters 

We komen van de bergflank, 
We komen van de uitgestrekte valleien. 
Zie, hoe wij ons krachtig verzamelen, 
Hoe wij verder stampen! 

Het geweer aan een schouderband, 
Brengen buskruit en kogels mee. 
Manmoedig in hart en ziel. 
Spelen we onze rol. 

Vandaag moet ieder oog trefzeker zijn, 
Elke hand moet vast blijven, 
Willen we als het er op aan komt overwinnaar 
zijn. 

Hevig is de knal! Voor mekaar! 
Kans gemist! Of gebruikt! 
Recht in de roos? 
Hoezee! Raak! 

De zon zal ondergaan en het westen belichten 
En de bergtoppen raken met karmozijnen 
gloed; 
Dan vullen de schaduwen het dal met rust. 
Terwijl de sterren vredig op alles beneden 
neerkijken. 

In triomf gaan we dan weer op weg. 
We begeven ons huiswaarts met onze prijzen; 
Door lieflijke weiden met vers gemaaid hooi, 
Zullen we een jubelzang aanheffen. 
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