
Friedrich Schiller AN DIE FREUDE
devět slok, vybraných a upravených Ludwigem van Beethovenem pro jeho 9. symfonii

O Freunde, nicht diese Töne!
sondern laßt uns angenehmere anstimmen,
und freudenvollere.

Freude, schöner Götterfunken,
Tochter aus Elysium!
Wir betreten feuertrunken,
Himmlische, Dein Heiligtum.

Deine Zauber binden wieder,
Was die Mode streng geteilt,
Alle Menschen werden Brüder,
Wo Dein sanfter Flügel weilt.

Wem der große Wurf gelungen,
Eines Freundes Freund zu sein,
Wer ein holdes Weib errungen,
Mische seinen Jubel ein!

Ja, wer auch nur eine Seele
Sein nennt auf dem Erdenrund!
Und wer's nie gekonnt, der stehle
Weinend sich aus diesem Bund.

Freude trinken alle Wesen
An den Brüsten der Natur;
Alle Guten, alle Bösen
Folgen ihrer Rosenspur.

Küße gab sie uns und Reben,
Einen Freund, geprüft im Tod;
Wollust ward dem Wurm gegeben,
Und der Cherub steht vor Gott!

Froh, wie seine Sonnen Fliegen
Durch des Himmels prächt'gen Plan,
Laufet, Brüder, eure Bahn,
Freudig, wie ein Held zum Siegen.

Seid umschlungen, Millionen.
Diesen Kuß der ganzen Welt!
Brüder! Über'm Sternenzelt
Muß ein lieber Vater wohnen.

Ihr stürzt nieder, Millionen?
Ahnest du den Schöpfer, Welt?
Such' ihn über'm Sternenzelt!
über Sternen muß er wohnen.



Friedrich Schiller ÓDA NA RADOST
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Ó, přátelé, ne tyto tóny,
ale příjemnější nechte nás naladit,
a radostnější.

Radosti, ty jiskro Boží,  
ty dcero Elysia!
Ve tvůj svatostánek toužím,
kráso krás, vejít i já.

Tvoje kouzlo poutá stuhou,
co móda rozděluje,
všichni lidé bratry budou,
až tvá peruť zavlaje.

Komu jasné štěstí přálo
přítelem být přítele,
komu milou ženu dalo,
jásej s námi vesele,

i když na tom celém světě
jednu duši miluješ!
Ty však, kdo to nedovedeš,
s pláčem od nás odejdeš.

Radost všichni živí pijí
z ňader matky přírody;
její stopou, plnou růží,
dobří i zlí putují.

Radost polibek nám dala,
révu, věrné přátele;
červu byla neřest dána,
cherub stojí před Bohem.

Radostně, jak slunce pílí
řádem nebes nádherným,
běžte, bratři, leťte s ním,
rádi, tak jak muž jde k cíli.

Objímám vás, Miliony.
Líbám ten náš celý svět.
Vzhůru stačí pohledět,
je tam dobrý Otec s námi.

Skláníte se, Miliony?
Tuší svého Tvůrce svět?
Bratři! Stačí pohledět.
Hledejte ho nad hvězdami.               



Friedrich Schiller AN DIE FREUDE
Beethovenův text podle partitury

O Freunde, nicht diese Töne!
sondern laßt uns angenehmere anstimmen,
und freudenvollere.

Freude, schöner Götterfunken,
Tochter aus Elysium,
wir betreten feuertrunken,
Himmlische, dein Heiligtum!
||: Deine Zauber binden wieder,
was die Mode streng geteilt;
alle Menschen werden Brüder,
wo dein sanfter Flügel weilt. :||

Wem der große Wurf gelungen,
eines Freundes Freund zu sein,
wer ein holdes Weib errungen,
mische seinen Jubel ein!
||: Ja, wer auch nur eine Seele
sein nennt auf dem Erdenrund!
Und wer’s nie gekonnt, der stehle
weinend sich aus diesem Bund. :||

Freude trinken alle Wesen
an den Brüsten der Natur;
alle Guten, alle Bösen
folgen ihrer Rosenspur.
||: Küsse gab sie uns und Reben,
einen Freund, geprüft im Tod;
Wollust ward dem Wurm gegeben,
Und der Cherub steht vor Gott! :||

Froh, wie seine Sonnen fliegen
Durch des Himmels prächt’gen Plan,
||: laufet, Brüder, eure Bahn,
freudig, wie ein Held zum Siegen. :||

Freude, schöner Götterfunken,
Tochter aus Elysium,
wir betreten feuertrunken,
Himmlische, dein Heiligtum!
||: Deine Zauber binden wieder,
was die Mode streng geteilt;
alle Menschen werden Brüder,
wo dein sanfter Flügel weilt. :||

||: Seid umschlungen Millionen.
Diesen Kuß der ganzen Welt! :||



||: Brüder! überm Sternenzelt
muß ein lieber Vater wohnen :||
Ihr stürzt nieder Millionen?
Ahnest du den Schöpfer, Welt?
Such’ ihn über’m Sternenzelt!
||: Über Sternen muß er wohnen. :||

||: Freude schöner Götterfunken,
Tochter aus Elysium,
wir betreten feuertrunken
Himmlische, dein Heiligtum! :||
Seid umschlungen Millionen!
||: Diesen Kuß der ganzen Welt! :||

||: Freude, Tochter aus Elysium! :||
||: Deine Zauber binden wieder,
was die Mode streng geteilt. :||
||: Alle Menschen werden Brüder,
wo dein sanfter Flügel weilt. :||

Seid umschlungen, Millionen!
Diesen Kuß der ganzen Welt!
Brüder! über'm Sternenzelt
muß ein lieber Vater wohnen.
Seid umschlungen!
Diesen Kuss der ganzen Welt!
Freude schöner Götterfunken!
Tochter aus Elysium!
Freude, schöner Götterfunken! Götterfunken!

                   *
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Ó, přátelé, ne tyto tóny,
ale příjemnější nechte nás naladit,
a radostnější.

Radosti, ty jiskro Boží,  
ty dcero Elysia!
Ve tvůj svatostánek toužím,
kráso krás, vejít i já.
(: Tvoje kouzlo poutá stuhou,
co móda rozděluje,
všichni lidé bratry budou,
až tvá peruť zavlaje. :)

Komu jasné štěstí přálo
přítelem být přítele,
komu milou ženu dalo,
jásej s námi vesele,
(: i když na tom celém světě
jednu duši miluješ!
Ty však, kdo to nedovedeš,
s pláčem od nás odejdeš. :)

Radost všichni živí pijí
z ňader matky přírody;
její stopou, plnou růží,
dobří i zlí putují.
(: Radost polibek nám dala,
révu, věrné přátele;
červu byla neřest dána,
cherub stojí před Bohem. :)

Radostně, jak slunce pílí
řádem nebes nádherným,
(: běžte, bratři, leťte s ním,
rádi, tak jak muž jde k cíli. :)

Radosti, ty jiskro Boží,  
ty dcero Elysia!
Ve tvůj svatostánek toužím,
kráso krás, vejít i já.
(: Tvoje kouzlo poutá stuhou,
co móda rozděluje,
všichni lidé bratry budou,
až tvá peruť zavlaje. :)

(: Objímám vás, Miliony.
Líbám ten náš celý svět. :)



(: Vzhůru stačí pohledět,
je tam dobrý Otec s námi. :)
Skláníte se, Miliony?
Tuší svého Tvůrce svět?
Bratři! Stačí pohledět.
(: Hledejte ho nad hvězdami. :)

(: Radosti, ty jiskro Boží,  
ty dcero Elysia!
Ve tvůj svatostánek toužím,
kráso krás, vejít i já. :)
Objímám vás, Miliony.
(:Líbám ten náš celý svět. :)

(: Radost! Ty dcero Elysia :)
(: Tvoje kouzlo poutá stuhou,
co móda rozděluje, :)
(: všichni lidé bratry budou,
až tvá peruť zavlaje. :)

Objímám vás, Miliony.
Líbám ten náš celý svět.
Vzhůru stačí pohledět,
je tam dobrý Otec s námi.
Objímám vás!
Líbám ten náš celý svět.
Radosti, ty jiskro Boží,  
ty dcero Elysia!
Radosti, ty jiskro Boží! Jiskro Boží!

 

                            *



[1]

Závěrečný sbor 9. symfonie op. 125 Ludwiga van Beethovena

český překlad © Vladimír Matějček

[2]
Presto. – Allegro ma non troppo.
[3]
Vivace. – Tempo I°.[WS 1] – Adagio cantabile. – Tempo I°. – Allegro assai.
[5]
poco Adagio. – Tempo I°. – Presto.
[6]
Basso Solo. Recit:[WS 2]
O Freunde, nicht diese Töne! Ó, přátelé, ne tyto tóny,
sondern Lasst uns angenehmere an stimmen, ale příjemnější nechte nás naladit,
und Freuden vollere. a radostnější.

[Allegro assai][WS 3]

Basso Soli.
Freude! Radost!

Basso Chori.
Freude! Radost!

Basso Soli. und Basso Chori.
Freude! Radost!

Basso Soli.
Freude schöner Götterfunken, Radosti, ty jiskro Boží,
Tochter aus Elisium! ty dcero Elysia!
Wir betreten [7] Feuer trunken, Ve tvůj svatostánek toužím,
Himmlische, dein Heiligthum! kráso krás, vejít i já.
deine Zauber binden wieder, Tvoje kouzlo poutá stuhou,
Was die Mode streng getheilt, co móda rozděluje,
alle Menschen werden Brüder všichni lidé bratry budou,
wo dein sanfter Flügel weilt. až tvá peruť zavlaje.

CHOR.
Deine Zauber binden wieder Tvoje kouzlo poutá stuhou,
was die Mode streng getheilt, co móda rozděluje,
alle Menschen [8] werden Brüder, všichni lidé bratry budou, 
Wo dein sanfter Flügel weilt. až tvá peruť zavlaje.

SOLO.
Wem der grosse Wurf gelungen, Komu jasné štěstí přálo
Eines Freundes Freund zu seyn. přítelem být přítele,
Wer ein holdes Weib errungen, komu milou ženu dalo,
Mische seinen Jubel ein! jásej s námi vesele,
Ja wer auch nur [9] eine Seele i když na tom celém světě
Sein nennt auf dem Erdenrund! jednu duši miluješ!
Und wers nie gekonnt, der stehle Ty však, kdo to nedovedeš,
Weinend sich aus diesem Bund s pláčem od nás odejdeš.
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CHOR.
Ja wer auch nur eine Seele I když na tom celém světě
Sein nennt auf dem Erdenrund! jednu duši miluješ!
Und wers nie gekonnt, der stehle Ty však, kdo to nedovedeš,
Weinend sich aus diesem Bund. S pláčem od nás odejdeš.

 [10]
SOLO.
Freude trinken alle Wesen Radost všichni živí pijí
an den Brüsten der Natur, z ňader matky přírody;
Alle Guten, alle Bösen její stopou, plnou růží,
Folgen ihrer Rosenspur. dobří i zlí putují.
Küsse gab sie uns und Reben, Radost polibek nám dala,
einen Freund, geprüft im Tod, révu, věrné přátele,
Wollust ward dem Wurm gegeben, [11] červu byla neřest dána,
und der Cherub steht vor Gott! cherub stojí před Bohem.

CHOR.
Küsse gab sie uns und Reben Radost polibek nám dala,
Einen Freund geprüft im Tod, révu, věrné přátele,
Wollust ward dem Wurm gegeben červu byla neřest dána,
und der Cherub steht vor Gott, cherub stojí před Bohem.
und der Cherub steht vor [12] Gott, Cherub stojí před Bohem!
steht vor Gott, Před Bohem!
vor Gott, Bohem!
vor Gott! Bohem!

Allo[WS 4] assai vivace alla Marcia.

[13]
Tenore Solo.
Froh Ó!
froh wie seine Sonnen fliegen Radostně, jak slunce pílí,
froh wie seine Sonnen fliegen radostně, jak slunce pílí
durch des Himmels prächt’gen Plan. řádem nebes nádherným,
Laufet, Brüder, eure Bahn, běžte, bratři, leťte s ním,
Laufet, Brüder, eure Bahn běžte, bratři, leťte s ním,
freudig, wie ein Held zum Siegen, rádi, tak jak muž jde k cíli,
wie ein Held zum Siegen tak jak muž jde k cíli.
Laufet, Brüder, eure Bahn Běžte, bratři, leťte s ním,
[14] wie ein Held zum Siegen tak jak muž jde k cíli.
freudig freudig wie ein Held zum Siegen. Rádi, rádi, tak jak muž jde k cíli.

Tenori CHOR. und Bassi CHOR.[WS 5]
Laufet Brüder eure Bahn Běžte, bratři, leťte s ním,
freudig wie ein Held zum Siegen, rádi, tak jak muž jde k cíli,
wie ein Held zum Siegen, tak jak muž jde k cíli,
freudig freudig wie ein Held zum Siegen. rádi, rádi, tak jak muž jde k cíli.

[16]
CHOR.
Freude schöner Götter Funken Radosti, ty jiskro Boží,
Tochter aus Elisium ty dcero Elýsia,
Wir betreten Feuertrunken, ve tvůj svatostánek toužím,
Himmlische dein Heiligthum. [17] kráso krás, vstoupit i já.
Deine Zauber binden wieder Tvoje kouzlo poutá stuhou,
was die Mode streng getheilt. co móda rozděluje, 
Alle Menschen werden Brüder všichni lidé bratry budou,
wo dein sanfter Flügel weilt, až tvá peruť zavlaje.
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deine Zauber binden wieder Tvoje kouzlo poutá stuhou,
was die Mode streng getheilt, [18] co móda rozděluje,
alle Menschen werden Brüder všichni lidé bratry budou,
wo dein sanfter Flügel weilt. až tvá peruť zavlaje.

CHOR.
Andante Maestoso.
Seyd umschlungen Millionen! Objímám vás, Miliony!
diesen Kuss der ganzen Welt! Líbám ten náš celý svět!
Seyd umschlungen Millionen! [19] Objímám vás, Miliony!
diesen Kuss der ganzen Welt! Líbám ten náš celý svět!

Brüder! überm Sternen Zelt! Vzhůru stačí pohledět.
Muss ein lieber Vater wohnen! Dobrý Otec je tam s námi.
Brüder! überm Sternen Zelt! Bratři! Stačí pohledět.
Muss ein lieber [20] Vater wohnen Dobrý Otec je tam s námi.

Adagio ma non troppo ma Divoto.

Ihr stürzt nieder, Millionen? Skláníte se, Miliony? 
Ahnest du den Schöpfer Welt? Tuší svého Tvůrce svět?
Such ihn überm Sternen Zelt![WS 6] Vzhůru stačí pohledět.
Ueber Sternen muss er thronen[WS 7] Hledejte ho nad hvězdami.
Ueber [21] Sternen muss er wohnen Musí tam být, je tam s námi.

Allo Energico sempre ben marcato.

[Sopran Alt Tenor Bass]

[21]
Freude, schöner 
Götterfunken
Tochter aus Elisium!
Wir betreten 
feuertrunken,
Himmlische dein 
Heiligthum!
freude!

[21]
Seyd umschlungen 
Millionen
diesen Kuss der ganzen 
Welt,
seyd umschlungen

[21]
Seyd umschlungen

[21]
Freude, schöner 
Götterfunken

[22]
Freude!
Wir betreten dein 
Heiligthum!
Seyd um-

[22]
Millionen,
diesen Kuss der ganzen 
Welt!
Freude
Freude!
wir betreten dein 
Heiligthum,
Freude schöner

[22]
Millionen,
diesen Kuss der 
ganzen Welt!
Freude schöner 
Götterfunken
Tochter aus Elisium,
wir betreten 
feuertrunken,
Himmlische dein 
Heiligthum!

[22]
Tochter aus Elisium,
wir betreten 
feuertrunken,
Himmlische dein 
Heiligthum!
Seyd umschlungen 
Millionen
diesen Kuss der ganzen
Welt!

[23]
schlungen Millionen
diesen Kuss der ganzen
Welt!
diesen Kuss der ganzen
Welt!

[23]
Götterfunken
Tochter aus Elisium
wir betreten feuertrunken
Himmlische dein 
Heiligthum!

[23]
Freude!
Freude!
wir betreten dein 
Heiligthum,
dein Hei-

[23]
diesen Kuss der ganzen
Welt,
diesen Kuss der ganzen
Welt!
Freude!
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der ganzen Welt!
Freude schöner 
Götterfunken,
wir betreten

Seyd umschlungen Milli-

[24]
feuertrunken
Himmlische dein 
Heiligthum!
Seyd umschlungen
Seyd umschlungen 
Millionen!
Millionen diesen

[24]
onen
diesen Kuss der ganzen 
Welt.
Freude schöner 
Götterfunken
Tochter aus Elisium,
wir betreten feuertrunken
Himmlische dein 
Heiligthum!
seyd umschlungen Milli-

[24]
ligthum,
dein Heiligthum!
seyd umschlungen
seyd umschlungen
seyd umschlungen 
Milli-

[24]
Freude!
wir betreten dein 
Heiligthum,
seyd umschlungen
diesen Kuss der ganzen
Welt!
Freude schöner 
Götterfunken
Tochter aus E-

[25]
Kuss,
diesen Kuss der ganzen
Welt,
der ganzen Welt!
der ganzen

[25]
onen
diesen Kuss der ganzen, 
ganzen Welt!
Freude schöner 
Götterfunken,
Tochter aus Elisium,
wir betreten Himmlische 
dein Hei-

[25]
onen
diesen Kuss der 
ganzen Welt!
der ganzen Welt!
seyd umschlungen 
Millionen
diesen Kuss der

[25]
lisium
wir betreten 
feuertrunken,
Himmlische dein 
Heiligthum!
seyd umschlungen 
Millionen
diesen Kuss der ganzen
gan-

[26]
Welt!

[26]
ligthum!

[26]
ganzen Welt!

[26]
zen Welt!

[Sopran Alt Tenor Bass]

[21]
Radosti,
ty jiskro Boží,
ty dcero Elysia!
Ve tvúj svatostánek 
toužím,
kráso krás, vejít i já.

[21]
Objímám vás, Miliony!
Líbám ten náš celý svět!
Objímám vás,

[21]
Objímám vás,

[21]
Radosti, 
ty jiskro Boží,

[22]
Radost!
Ve tvůj svatostánek 
toužím!
Objí-

[22]
Miliony!
Líbám ten náš celý svět!
Radost! 
Radost!
Ve tvůj svatostánek 
toužím!
Radosti, ty

[22]
Miliony!
Líbám ten náš
celý svět!
Radosti,
ty jiskro Boží,
ty dcero Elysia!
Ve tvúj svatostánek 
toužím,
kráso krás, 
vejít i já.

[22]
ty dcero Elysia!
Ve tvúj svatostánek 
toužím,
kráso krás, 
vejít i já.
Objímám vás, Miliony!
Líbám ten náš celý svět!

[23]
mám vás, Miliony!
Líbám ten náš celý 

[23]
jiskro Boží,
ty dcero Elysia!

[23]
Radost! 
Radost!

[23]
Líbám ten náš celý svět!
Líbám ten náš celý svět!



svět!
Líbám ten náš celý 
svět!
Ten celý svět!
Radosti, ty jiskro Boží,
ve tvůj svato-

Ve tvúj svatostánek toužím,
kráso krás, vejít i já.
Objímám vás, Mili-

Ve tvůj svatostánek 
toužím!
Ty krá- 

Radost!

[24]
stánek toužím, kráso 
krás, vejít i já.
Objímám vás,
objímám vás, Miliony!
Milliony! Líbám

[24]
ony!
Líbám ten náš celý svět!
Radosti,
ty jiskro Boží,
ty dcero Elysia!
Ve tvúj svatostánek toužím,
kráso krás, 
vejít i já.
Objímám vás, Mili-

[24]
so krás,
ty kráso krás!
Objímám vás, 
objímám vás, 
objímám vás, Mili-

[24]
Radost!
Ve tvůj svatostánek 
toužím!
Objímám vás!
Líbám ten náš celý svět!
Radosti,
ty jiskro Boží,
ty dcero E-

[25]
svět,
líbám ten náš celý svět!
Ten celý svět!
Ten celý

[25]
ony!
Líbám ten náš celý svět!
Radosti,
ty jiskro Boží,
ty dcero Elysia!
Ve tvúj svatostánek 
toužím jít

[25]
ony!
Líbám ten náš celý 
svět!
Ten celý svět!
Objímám vás, 
Miliony!
Líbám ten náš

[25]
lysia!
Ve tvúj svatostánek 
toužím,
kráso krás, 
vejít i já.
Objímám vás, Miliony!
Líbám ten náš ce-

[26]
svět!

[26]
i já!

[26]
celý svět!

[26]
lý svět!

[CHORO.]

Ihr stürzt nieder Millionen Skláníte se, Miliony?

Ahnest du den Schöpfer Welt? Tuší svého Tvůrce svět?

Such ihn überm Sternenzelt! Hledejte ho nad hvězdami!

Such ihn überm Sternenzelt! Hledejte ho nad hvězdami!

Brüder! Bratři!

Brüder überm [27] Sternenzelt Vzhůru stačí pohledět.

muss ein lieber Vater wohnen, Musí tam být, je tam s námi,

ein lieber Vater wohnen. náš dobrý otec s námi.

SOLI.

Allegro ma non tanto

[Sopran Alt Tenor Bass]

 [27]
Freude Tochter aus 
Elisium!

[27]
Freude Tochter aus 
Elisium!

[27]
Tochter, Tochter aus 
Elisium!

[27]
Tochter, Tochter aus 
Elisium!

[28]
Tochter, Tochter aus 
Elisium!
Deine Zauber, deine 

[28]
Tochter, Tochter aus 
Elisium!
Deine [Zauber][WS 8] 

[28]
Tochter Tochter aus 
Elisium!
Deine Zauber, deine 

[28]
Tochter Tochter aus 
Elisium!
deine Zauber, deine 
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Zauber binden wieder,
deine Zauber binden 
wieder,
was die Mode streng 
getheilt,
deine Zauber, deine 
Zauber

binden wieder,
deine Zauber binden 
wieder,
deine Zauber, deine 
Zauber binden wieder,
binden wieder

Zauber binden wieder,
binden, binden wieder,
deine Zauber deine 
Zauber binden

Zauber binden wieder,
deine Zauber binden 
wieder,

[29]
binden wieder,
was die Mode streng 
getheilt.

[29]
wieder, was die Mode 
streng getheilt.

[29]
wieder, was die Mode 
streng getheilt.

[29]
was die Mode streng 
getheilt.

[Sopran Alt Tenor Bass]

 [27]
Radost! Ty dcero 
Elysia!

[27]
Radost! Ty dcero 
Elysia!

[27]
Dcero! Ty dcero Elysia!

[27]
Dcero! Ty dcero Elysia!

[28]
Dcero! Ty dcero Elysia!
Tvoje kouzlo, tvoje 
kouzlo poutá stuhou, 
tvoje kouzlo 
poutá stuhou,
co móda rozděluje,
tvoje kouzlo, tvoje kouzlo

[28]
Dcero! Ty dcero Elysia!
Tvoje [kouzlo] [WS 8] 

poutá stuhou,
tvoje kouzlo poutá 
stuhou, tvoje kouzlo, 
tvoje kouzlo poutá 
stuhou, poutá stuhou,

[28]
Dcero! Ty dcero Elysia!
Tvoje kouzlo, tvoje 
kouzlo poutá stuhou, 
poutá, poutá stuhou, 
tvoje kouzlo, tvoje kouzlo
poutá

[28]
Dcero! Ty dcero Elysia!
Tvoje kouzlo, tvoje 
kouzlo poutá stuhou, 
tvoje kouzlo 
poutá stuhou,

[29]
poutá stuhou,
co móda rozděluje.

[29]
poutá, co móda 
rozděluje.

[29]
stuhou, co móda 
rozděluje.

[29]
co móda rozděluje.

CHORI.[WS 9]
Deine Zauber, deine Zauber binden wieder, Tvoje kouzlo, tvoje kouzlo poutá stuhou,
binden wieder, poutá stuhou,
was die Mode streng [30] getheilt, co móda rozděluje,
Alle Menschen, alle Menschen alle Menschen, všichni lidé, všichni lidé, všichni lidé,
poco Adagio
alle Menschen werden Brüder, všichni lidé bratry budou,
wo dein sanfter Flügel weilt. až tvá peruť zavlaje.
Tempo Imo[WS 10]
deine Zauber, deine Zauber binden [31] wieder, Tvoje kouzlo, tvoje kouzlo poutá stuhou
was die Mode streng getheilt. co móda rozděluje,

Alle Menschen, alle Menschen alle Menschen, všichni lidé, všichni lidé, všichni lidé,

Soli
Alle Menschen, všichni lidé,

Soli und Chori.
Alle Menschen, všichni lidé

Soli
alle alle Menschen, werden Brüder, všichni, všichni lidé bratry budou,
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wo dein sanfter Flügel weilt, až tvá peruť zavlaje.
[32]
dein sanfter Flügel weilt. Tvá peruť zavlaje.

Poco Allo. string: il tempo sempre piu Allo.[WS 11]

CHORI.
Prestissimo.
Seid umschlungen Millionen! Objímám vás, Miliony!
diesen Kuss der ganzen Welt! Líbám ten náš celý svět,
der [33] ganzen Welt! ten celý svět!
Brüder! überm Sternen Zelt Vzhůru stačí pohledět,
muss ein lieber Vater, je tam dobrý Otec,
ein lieber Vater wohnen náš dobrý Otec s námi,
ein lieber Vater wohnen! náš dobrý Otec s námi.
Seyd umschlungen [34] Objímám vás,
seid umschlungen! objímám vás,
diesen Kuss der ganzen Welt! líbám ten náš celý svět,
der ganzen Welt! ten celý svět,
der ganzen Welt! ten celý svět, 
diesen Kuss der ganzen Welt! líbám ten náš celý svět,
der ganzen Welt! ten celý svět,
der ganzen [35] Welt ten celý svět,
der ganzen Welt! ten celý svět!
Freude, Freude schöner Götterfunken! Radost! Radosti, ty jiskro Boží!
schöner Götterfunken! [36] krásná jiskro Boží!
Maestoso
Tochter aus Elisium! Ty dcero Elysia!
Freude schöner Götterfunken! Radosti, ty jiskro Boží!
Götterfunken! Jiskro Boží!
Prestissimo
[37]
FINE KONEC
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