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ADINA, GIANNETTA, BELCORE & DULCAMARA

ADINA, GIANNETTA, BELCORE & DULCAMARA

Del meriggio il vivo ardore
Tempran l'ombre e il rio corrente;
ma d'amor la vampa ardente
Ombra o rio non può temprar.
Fortunato il mietitore,
Che da lui si può guardar!

Schaduw en een klaterend beekje
temperen de hitte van de zomerdag;
maar de brandende gloed van de liefde
laat zich door schaduw noch water koelen.
Gelukkig is diegene,
die zich daartegen beschermen kan!

CAVATINA DI NEMORINO

CAVATINA VAN NEMORINO

NEMORINO
Quanto è bella, quanto è cara!
Più la vedo e più mi piace …
ma in quel cor non son capace
Lieve a etto d’inspirar.
Essa legge, studia, impara …
Non vi ha cosa ad essa ignota …
Io son sempre un idïota,
Io non so che sospirar.

NEMORINO
Wat is ze mooi, wat is ze lief!
Hoe vaker ik haar zie, hoe verliefder ik word…
Maar ik kan in haar hart
geen liefde voor mij wekken.
Zij leest, studeert, leert…
Er is niets dat zij niet weet…
Ik ben en blijf een idioot,
ik kan alleen maar smachten.

Chi la mente mi rischiara?
Chi m'insegna a farmi amar?

Wie kan mijn gedachten verlichten?
Wie leert mij de lessen van de liefde?

ADINA, GIANNETTA, BELCORE & DULCAMARA

ADINA, GIANNETTA, BELCORE & DULCAMARA

Del meriggio il vivo ardore
Tempran l'ombre e il rio corrente;
ma d'amor la vampa ardente
Ombra o rio non può temprar.
Fortunato il mietitore,
Che da lui si può guardar!

Schaduw en een klaterend beekje
temperen de hitte van de zomerdag;
maar de brandende gloed van de liefde
laat zich door schaduw noch water koelen.
Gelukkig is diegene, die zich daartegen
beschermen kan!

CAVATINA DI ADINA

CAVATINA VAN ADINA

ADINA
Benedette queste carte!
È bizzarra l’avventura.

ADINA
Wat een geweldig boek!
Het is een bizar verhaal.

GIANNETTA, BELCORE & DULCAMARA
Di che ridi? Fanne a parte
Di tua lepida lettura.

GIANNETTA, BELCORE & DULCAMARA
Waarom lach je? Vertel ons…
over dat grappige boek!

ADINA
È la storia di Tristano!
È una cronaca d’amor.

ADINA
Het is het verhaal van Tristan!
Het is een liefdesgeschiedenis.

GIANNETTA, BELCORE & DULCAMARA
Leggi, Leggi!

GIANNETTA, BELCORE & DULCAMARA
Kom op, lees voor!

NEMORINO
A lei pian piano
Vo' accostaarmi, entrar fra lor.

NEMORINO
Stilletjes sluip ik naderbij En sluit me bij hen
aan.

No. 1
INTRODUZIONE

No. 1
INTRODUCTIE

Bel conforto al mietitore,
quando il sol più ferve e bolle,
sotto un faggio, appie' di un colle,
Riposarsi e respirar!

Wat is het een zaligheid
om, als de zon het felste brandt,
in de schaduw van de heuvels
te kunnen uitrusten en herademen!
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ADINA
"Della crudele Isotta
Il bel Tristano ardea,
Né l di speme avea
Di possederla un dì.
Quando si trasse al piede
Di saggio incantatore,
Che in un vasel gli diede
Certo elisir d’amore,
Per cui la bella Isotta
Da lui più non fuggì.”

ADINA
“De mooie Tristan brandde van liefde
voor de wrede Isolde,
maar hij had geen greintje hoop
haar ooit te kunnen bezitten.
Toen richtte hij zijn schreden
naar een wijze tovenaar,
die hem een flacon gaf
met daarin een magisch liefdeselixir,
waardoor de mooie Isolde
hem niet meer kon ontvluchten.”

Elisir di sì perfetta,
Di sì rara qualità,
Ne sapessi la ricetta,
Conoscessi chi ti fa!

Wat een wonderlijk,
uitzonderlijk elixer!
Kende ik het recept maar!
Wist ik maar hoe je het maakt!

GIANNETTA, NEMORINO BELCORE & DULCAMARA

GIANNETTA, NEMORINO BELCORE & DULCAMARA

Elisir di sì perfetta,
Di sì rara qualità,
Ne sapessi la ricetta,
Conoscessi chi ti fa!
Leggi, Leggi!

Wat een wonderlijk,
uitzonderlijk elixer!
Kende ik het recept maar!
Wist ik maar hoe je het maakt!
Kom op, lees door!

ADINA
"Appena ei bebbe un sorso
Del magico vasello,
Che tosto il cor rubello
D'Isotta intenerì.
Cambiata in un istante,
Quella beltà crudele
Fu di Tristano amante,
Visse a Tristan fedele;
E quel primiero sorso
Per sempre benedì.”

ADINA
“Amper had hij een slok
van de toverdrank genomen
of het ijskoude hart
van Isolde smolt.
In een oogwenk
werd die wrede schoonheid
Tristans geliefde.
Ze bleef hem immer trouw;
en voor dat eerste slokje
was zij eeuwig dankbaar.”

Elisir di sì perfetta,
Di sì rara qualità,
Ne sapessi la ricetta,
Conoscessi chi ti fa!

Wat een wonderlijk,
uitzonderlijk elixer!
Kende ik het recept maar!
Wist ik maar hoe je het maakt.

TUTTI
Elisir di sì perfetta,
Di sì rara qualità,
Ne sapessi la ricetta,
Conoscessi chi ti fa!

TUTTI
Wat een wonderlijk,
uitzonderlijk elixer!
Kende ik het recept maar!
Wist ik maar hoe je het maakt.

CAVATINA DI BELCORE

CAVATINA VAN BELCORE

BELCORE
Come Paride vezzoso
Porse il pomo alla più bella,
Mia diletta villanella,
Io ti porgo questi or.
Ma di lui più glorïoso,
Più di lui felice io sono,
Poiché in premio del mio dono
Ne riporto il tuo bel cor.

BELCORE
Zoals de knappe Paris
de appel aan de mooie Venus schonk,
zo geef ik jou deze bloemen,
mijn liefste schat!
Maar ik ben succesvoller
en gelukkiger dan Paris,
want in ruil voor mijn geschenk
win ik jouw hart!
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ADINA
È modesto il signorino!

ADINA
Wat een bescheidenheid!

GIANNETTA & DULCAMARA
Sì, davvero.

GIANNETTA & DULCAMARA
Ja, nou en of.

NEMORINO
Oh! mio dispetto!

NEMORINO
O, wat een frustratie!

BELCORE
Veggo chiaro in quel visino
Ch'io fo breccia nel tuo petto.
Non è cosa sorprendente;
Son galante, son sergente.
Non v'ha bella che resista
Alla vista d'un cimiero;
Cede a Marte, Dio guerriero,
Fin la madre dell’Amor.

BELCORE
Ik zie duidelijk aan je gezichtje
dat ik jouw hart heb veroverd.
Dat is ook niet verwonderlijk:
Ik ben galant, ik ben sergeant!
Geen mooie vrouw kan weerstaan
Aan de aanblik van een uniform.
Voor Mars, de oorlogsgod,
Gaf zelfs Venus zich gewonnen.

ADINA
È modesto.

ADINA
Erg bescheiden!

GIANNETTA & DULCAMARA
Sì, davvero.

GIANNETTA & DULCAMARA
Inderdaad.

NEMORINO
Oh! Mio dolor!

NEMORINO
O, wat een ellende!

BELCORE
Or se m'ami, com'io t’amo,
Che più tardi a render l’armi?
Idol mio, capitoliamo;
In qual dì vuoi tu sposarmi?

BELCORE
Als je van mij houdt zoals ik van jou,
waarom geef je je dan niet over?
Lieveling, geef je over!
Wanneer trouw je met me?

ADINA
Signorino, io non ho fretta;
Un tantin pensar ci vo’.

ADINA
Meneertje, ik heb geen haast.
Ik wil er nog eventjes over denken.

NEMORINO
(Me infelice! s'ella accetta,
Disperato io morirò.)

NEMORINO
Arme ik! Als ze ja zegt,
dan zal ik van wanhoop sterven!

BELCORE
Più tempo, oh Dio, non perdere:
Volano i giorni e l’ore:
In guerra ed in amore
È fallo l’indugiar.
Al vincitore arrenditi;
Da me non puoi scappar.

BELCORE
Laten we geen tijd meer verliezen:
de dagen en uren vliegen voorbij!
In oorlog en liefde
is uitstel fataal!
Geef je aan de winnaar over,
je kunt mij toch niet ontkomen!

ADINA
Vedete di quest’uomini,
Vedete un po' la boria!
Già cantano vittoria
Innanzi di pugnar.
Non è, non è sì facile
Adina conquistar.

ADINA
Wat zijn mannen
toch een opscheppers!
Ze denken al te winnen
nog voor de strijd begonnen is.
Nee, nee, zo eenvoudig is het niet
om Adina te veroveren!
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BELCORE
Idol mio, capitoliamo;
non puoi scappar.

BELCORE
Lieveling, geef je over!
Je kunt niet ontsnappen!

NEMORINO
Pietà potrei trovar.
Un po' del suo coraggio
Amor mi desse almeno!
Direi siccome io peno,
Pietà potrei trovar.
Ma sono troppo timido,
Ma non poss'io parlar.

NEMORINO
Kon ik maar haar meelij wekken.
Was Amor maar zo goed
me wat van zijn lef te geven!
Ik zou zeggen hoezeer ik lijd
en hart doen ontdooien.
Maar ik ben een sukkel.
Ik kan geen woord uitbrengen.

BELCORE
Su, su, capitoliamo:
A che tardi a render l’armi?
Su, su, bell’idol mio
perché tardiamo a render l’armi?
Al vincitore arrenditi;
Da me non puoi scappar.

BELCORE
Geef je over!
Waarom biedt je weerstand?
Toe, ieveling!
Waarom geef je je niet over?
Geef je aan de winnaar over,
je kunt toch niet aan mij ontsnappen.

ADINA
Signorino, io non ho fretta;
ci vo pensare un po’.
Non è, non è sì facile
Adina conquistar.

ADINA
Meneertje, ik heb geen haast.
Ik wil er nog even over denken.
Nee, nee, zo eenvoudig is het niet
om Adina te veroveren.

GIANNETTA & DULCAMARA
Davver, saria da ridere
Se Adina ci cascasse,
Davver, saria da ridere
daver, daver, daver
ma è volpe vecchia;
E a lei non si può far

GIANNETTA & DULCAMARA
Het zou echt hilarisch zijn
als Adina zich liet strikken
door die patser
boven anderen te verkiezen.
Maar het is een sluw vosje,
ze laat zich niet zomaar vangen.

No. 2
SCENA E DUETTO

No. 2
SCENE & DUET

NEMORINO
Una parola, o Adina.

NEMORINO
Een woord maar, Adina!

ADINA
L'usata seccatura!
I soliti sospir! Faresti meglio
A recarti in città presso tuo zio,
Che si dice malato, e gravemente.

ADINA
Daar gaan we weer.
Dezelfde zuchten! Je zou beter
Je oom gaan bezoeken.
Ik hoor dat hij ernstig ziek is.

NEMORINO
Il suo mal non è niente – appresso al mio.
Partirmi non poss'io …
Mille volte il tentai ...

NEMORINO
Ik ben er veel erger aan toe!
Ik kan hier niet weg …
Dat probeerde ik al zo vaak …

ADINA
Ma s'egli more,
E lascia erede un altro? ...

ADINA
Maar als hij sterft
en zijn erfenis aan een ander nalaat?

NEMORINO
E che m'importa? ...

NEMORINO
Wat kan mij dat schelen.
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ADINA
Morrai di fame, e senza appoggio alcuno …

ADINA
Je zult van honger sterven, helemaal verloren.

NEMORINO
O di fame o d'amor ...
per me è tutt’uno.

NEMORINO
Sterven van honger of van liefde,
dat maakt mij niet uit!

ADINA
Odimi. Tu sei buono, modesto sei,
né al par di quel sergente
Ti credi certo d'inspirarmi a etto;
Così ti parlo schietto,
E ti dico che invano amor tu speri,
Ché capricciosa io sono, e non v'ha brama
Che in me tosto non muoia appena è desta.

ADINA
Luister. Je bent een lieve, bescheiden jongen,
en in tegenstelling tot die patser
neem je mijn hart niet voor vanzelfsprekend.
Daarom wil ik eerlijk met je zijn:
Tevergeefs hoop je op mijn liefde.
Ik ben grillig en wispelturig;
mijn verlangens zijn vluchtig.

NEMORINO
Oh! Adina! ... e perché mai? ...

NEMORINO
Adina! Waarom toch?

ADINA
Bella richiesta!
Chiedi all'aura lusinghiera
Perché vola senza posa
Or sul giglio, or sulla rosa,
Or sul prato, or sul ruscel;
Ti dirà che è in lei natura
L'esser mobile e infedel.

ADINA
Wat een vraag!
Vraag aan de zwoele wind
waarom hij rusteloos rondvliegt
van de lelie naar de roos,
van de weide naar het beekje.
Hij zal antwoorden dat hij van nature
grillig en trouweloos is.

NEMORINO
Dunque io deggio?

NEMORINO
Wat moet ik dan?

ADINA
All'amor mio
Rinunziar, fuggir da me.

ADINA
Hou niet van mij.
Vlucht van me!

NEMORINO
Cara Adina! ... non poss'io

NEMORINO
Lieve Adina! Dat kan ik niet!

ADINA
Tu nol puoi? Perché?

ADINA
Dat kan je niet? Waarom niet?

NEMORINO
Perché!
Chiedi al rio perché gemente
Dalla balza ov'ebbe vita
Corre al mar che a sè l’invita,
E nel mar sen va a morir:
Ti dirà che lo trascina
Un poter che non sa dir.

NEMORINO
Waarom niet?
Vraag de rivier waarom ze zuchtend,
van de bron waar ze ontsprong,
onstuitbaar naar de zee stroomt,
om in haar schoot te sterven.
Ze zal je zeggen dat ze wordt gedreven
door een onvatbare kracht.

ADINA
Dunque vuoi?

ADINA
Wat wil je dan?

NEMORINO
Morir com’esso,
Ma morir seguendo te.

NEMORINO
Net als zij: sterven.
Maar sterven in jouw schoot.

ADINA
Ama altrove: è a te concesso.

ADINA
Hou van een ander: je verdient liefde.

ff

5

NEMORINO
Ah! possibile non è.

NEMORINO
Ach! Dat is onmogelijk!

ADINA
Per guarir di tal pazzia,
Ch'è pazzia l'amor costante,
Ch'è pazzia l'amor costante,
Ogni dì cambiar d’amante.
Come chiodo scaccia chiodo,
Così amor discaccia amor.
In tal guisa io me la godo,
In tal guisa ho sciolto il cor.

ADINA
Om van die waanzin te genezen
- want trouwe liefde is gekheid moet je mijn voorbeeld volgen,
en elke dag van liefje veranderen.
Zoals de ene spijker de andere uitdrijft,
zo verjaag je liefde met liefde.
Zo geniet ik van het leven,
Zo hou ik mijn hart vrij.

NEMORINO
Ah! te sola io vedo, io sento,
Giorno e notte, e in ogni oggetto;
D'obliarti invano io tento.
Il tuo viso ho sculto in petto …
Col cambiarti qual tu fai,
Può cambiarsi ogn'altro amor,
Ma non può, non può giammai
Il primiero uscir dal cor.

NEMORINO
Ach! Jou alleen zie ik en hoor ik
dag en nacht in alle dingen!
Tevergeefs probeer ik je te vergeten.
Jouw gezicht is in mijn hart gegrift.
Je denkt dat liefde inwisselbaar is
zoals je zou verkiezen,
maar nooit, nee nooit, kun je
de eerste liefde uit je hart wissen.

No. 3
CAVATINA DI DULCAMARA

No. 3
CAVATINA VAN DULCAMARA

DULCAMARA
Udite, udite, o rustici;
Attenti, non atate.
È questo l’odontalgico,
mirabile liquore,
Dei topi e delle cimici
possente distruttore.
I cui certi cati autentici, bollati,
Toccar, vedere e leggere a ciaschedun farò.
Per questo mio speci co, simpatico, proli co,
un uom settuagenario E valetudinario,
Nonno di dieci bamboli ancora diventò.
Per questo «Tocca e sana» in breve settimana
più d'un'a litta vedova di piangere cessò.
O voi matrone rigide, ringiovanir bramate?
Le vostre rughe incomode con esso cancellate.
Volete voi, donzelle, ben liscia aver la pelle?
Voi, giovani galanti, per sempre aver amanti?
Comprate il mio speci co, per poco io ve lo do.
Da bravi, giovanotti, da brave, vedette
Comprate il mio speci co,Per poco io ve lo do.
Ei muove i paralitici; Spedisce gli apopletici,
gli asmatici, gli as tici, Gl'isterici, i diabetici,
guarisce i timpanitidi, E scrofole e rachitidi,
E no il mal di fegato che in moda diventò.
Mirabile pe’ cinici,
mirabile pel fegato,
guarisce i paralitici.
Comprate il mio speci co,
voi vedove e donzelle,
voi, giovani galanti,
per poco ve lo dò.

DULCAMARA
Luister! Luister, lieden!
Opgelet en mondje toe!
Dit wonderbaarlijke drankje
is heilzaam tegen kiespijn
en is tevens een krachtige verdelger
van muizen en luizen!
Het is geautoriseerd en gecerti eerd,
zoals jullie zelf zullen vaststellen.
Door dit smakelijke en werkzame brouwsel
werd een kwakkelige zeventigjarige
nog grootvader van tien kinderen!
Door dit onfeilbaar wondermiddel
worden weduwen in nog geen week vrolijk!
Mevrouwtje, wilt u een verjongingskuur?
Uw storende rimpels zijn zo weggevaagd.
Jongedames, willen jullie een zijdezachtehuid?
Jonge heren, willen altijd liefjes hebben?
Koop mijn brouwsel, quasi gratis en voor niks.
Toe maar, jongedames en vrijgezellen,
koop mijn brouwsel, quasi gratis en voor niks!
Het geneest paralysie en verhelpt apoplexie,
geneest astma, asfyxie, hystericie en diabetes,
doofheid, klierkoorts en rachitis!
En zelfs de leverkwaal, die nu zo in de mode is.
Een wondermiddel tegen luizen,
en heilzaam voor de lever!
Heilzaam tegen paralysie.
Koop mijn brouwsel,
weduwen en jongedames,
en jullie, jonge heren,
ik geef het haast gratis weg.
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DULCAMARA
Sì sì, per poco ve lo dò.
Ecco qua: così stupendo,
Sì balsamico elisire,
Tutta Europa sa ch'io vendo
Niente men di nove lire:
Ma siccome è pur palese,
Ch'io son nato nel paese,
Per tre lire a voi lo cedo:
Sol tre lire a voi richiedo;
Così chiaro è come il sole,
Che a ciascuno che lo vuole
Uno scudo bello e netto
In saccoccia io faccio entrar.

DULCAMARA
Ja, ja, u krijgt het haast voor niets.
Heel Europa weet,
dat ik dit kostelijke elixer
nooit verkoop
voor minder dan negen lire:
Maar omdat ik
in deze streek geboren ben
krijgt u het voor een vriendenprijs!
Slechts drie lire vraag ik u.
Het is dus zonneklaar,
dat iedereen die het maar wil,
mooi wat wisselgeld
in mijn hand kan stoppen.

ADINA, GIANNETTA & BELCORE
È verissimo: porgete.
Gran dottore che voi siete!
Noi ci abbiam del vostro arrivo
Lungamente a ricordar.

ADINA, GIANNETTA & BELCORE
Wis en zeker, geef maar hier!
Je bent werkelijk een groot genezer!
Jouw komst zal
ons leven veranderen!

DULCAMARA
Ah! di patria il caldo a etto
Gran miracoli può far.

DULCAMARA
Ach! Warme vaderlandsliefde
kan wonderen verrichten!

No. 4
RECITATIVO, SCENA E DUETTO

No. 4
RECITATIEF, SCENE & DUET

NEMORINO
Dottore, perdonate
È ver che possediate
Segreti portentosi?

NEMORINO
Dokter, excuseer …
Is het waar dat je
wonderbare geheimen kent?

DULCAMARA
Sorprendenti.
La mia saccoccia è di Pandora il vaso.

DULCAMARA
Verbijsterende geheimen!
Mijn tas is een doos van Pandora.

NEMORINO
Avreste voi per caso
La bevanda amorosa della regina Isotta?

NEMORINO
Heb je dan toevallig …
de liefdesdrank van koningin Isolde?

DULCAMARA
Ah! ... che? ... che cosa?

DULCAMARA
Hoe? … Wat?

NEMORINO
Voglio dire ... lo stupendo
Elisir che desta amore …

NEMORINO
Ik bedoel… Het geweldige
elixer dat liefde opwekt.

DULCAMARA
Ah! sì, sì, capisco, intendo,
Io ne son distillatore.

DULCAMARA
Aha! Ik snap het!
Dat distilleer ik zelf!

NEMORINO
E a vero?

NEMORINO
Echt waar?

DULCAMARA
Se ne fa
Gran consumo in questa età.

DULCAMARA
Daar is tegenwoordig
heel veel vraag naar.

ff
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NEMORINO
Oh fortuna! e ne vendete? …

NEMORINO
O, wat een geluk! Is het te koop?

DULCAMARA
Ogni giorno a tutto il mondo.

DULCAMARA
Elke dag, voor iedereen.

NEMORINO
E qual prezzo ne volete?

NEMORINO
En wat kost het?

DULCAMARA
Poco ... assai ... cioè ... secondo …

DULCAMARA
Weinig… Veel …al naar gelang…

NEMORINO
Un zecchin ... null'altro ho qua …

NEMORINO
Hier! Meer heb ik niet.

DULCAMARA
È la somma che ci va.

DULCAMARA
Dat is precies de prijs!

NEMORINO
Ah! prendetelo, dottore.

NEMORINO
Alsjeblieft, dokter.

DULCAMARA
Ecco il magico liquore.

DULCAMARA
Hier is je wonderdrank.

NEMORINO
Obbligato, ah! sì, obbligato!
Son felice, son beato.
Elisir di tal bontà,
Benedetto chi ti fa!

NEMORINO
Dank je, Dank je!
Wat ben ik gelukkig!
Wat een fantastisch elixer,
gezegend is de maker ervan!

DULCAMARA
Nel paese che ho girato
Più d'un gonzo ho ritrovato,
Ma un eguale, in verità,
Non si trova, non si dà.

DULCAMARA
Overal waar ik kom,
kom ik vele dwazen tegen,
maar zo eentje als deze, waarlijk,
heb ik nog nooit gezien.

NEMORINO
Ehi … Dottore … un momentino …
In qual modo usar si puote?

NEMORINO
Eh … dokter … momentje
Hoe moet ik het precies gebruiken?

DULCAMARA
Con riguadro; pian, pianino
La bottiglia un po' si scuote …
Poi si stura ... ma si bada …
Che il vapor non se ne vada.

DULCAMARA
Heel voorzichtig, rustig, zachtjes.
Een beetje schudden voor gebruik …
Maar pas op …
dat het niet vervliegt.

NEMORINO
Ben …

NEMORINO
Prima…

DULCAMARA
Quindi al labbro lo avvicini
E lo bevi a centellini,
E l'e etto sorprendente
Non ne tardi a conseguir.

DULCAMARA
Breng je lippen dichterbij
En geniet met mate.
Het verrassende e ect zal
niet lang op zich laten wachten.

NEMORINO
Sul momento?

NEMORINO
Meteen?

ff
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DULCAMARA
A dire il vero,
Necessario è un giorno intero.
(Tanto tempo su ciente
Per cavarmela e fuggir.)

DULCAMARA
Eerlijk gezegd
duurt dat een hele dag.
(voldoende tijd dus
om me uit de voeten te maken!)

NEMORINO
E il sapore?

NEMORINO
En de smaak?

DULCAMARA
Egli è eccellente …

DULCAMARA
Fantastisch!

NEMORINO
Eccellente?

NEMORINO
Fantastisch?

DULCAMARA
Eccellente …
È Bordò, non elisir.

DULCAMARA
Fantastisch!
(Het is een placebo, geen elixer).

NEMORINO
Obbligato, ah! sì, obbligato!
Son felice, son contento;
elisire dital bontà
Benedetto qui ti fa!

NEMORINO
Dank je, dank je!
Wat ben ik zielsgelukkig!
Wat een fantastisch elixer,
gezegend is de maker ervan!

DULCAMARA
Gonzo eguale in verità
Non si trova, non si dà.
un eguale non si dà
Non si trova, non si dà.
ma un eguale in verità
Non si trova, non si dà.
un eguale non si dà
Va, mortale avventurato;
Un tesoro io t'ho donato:
Tutto il sesso femminino
Te doman sospirerà.

DULCAMARA
Zo’n idioot als deze,
Heb ik waarlijk nog nooit ontmoet!
Eentje als deze,
die vind je nergens, die is er niet.
Zo eentje als deze echt waar,
die vind je nergens, die is er niet.
Zo gek vind je ze echt niet.
Ga heen, gelukkige sterveling.
Ik heb je een schat gegeven:
Heel het vrouwelijk geslacht
ligt morgen aan je voeten.

NEMORINO
Ah! dottor, vi do parola
Ch'io berrò per una sola:
Né per altra, e sia pur bella,
Né una stilla avanzerà.

NEMORINO
Ach dokter, op mijn woord,
voor mij is er maar één!
Voor een ander, hoe mooi ze ook is,
heb ik geen geen druppel over.

DULCAMARA
(Ma doman di buon mattino
Ben lontan sarò di qua.)

DULCAMARA
(Bij het opkomen van de zon
ben ik hier ver vandaan!)

NEMORINO
Ah! dottor, vi do parola
Ha costui mandata qua.

NEMORINO
Waarlijk
Het lot heeft hem op mijn pad gebracht.

ffi
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No. 5
DUETTO

No. 5
DUET

NEMORINO
La rà, la rà, la rà, la rà

NEMORINO
La rà, la rà, la rà, la rà

ADINA
Bravissimo!
La lezïon ti giova.

ADINA
Prachtig!
Mijn lesje heeft gewerkt.

NEMORINO
È ver; la metto in opera
così per una prova.

NEMORINO
Inderdaad! Ik breng het in de praktijk,
gewoon om het te proberen.

ADINA
Dunque il so rire primiero?

ADINA
En je vroegere verdriet dan?

NEMORINO
Dimenticarlo io spero.

NEMORINO
Dat hoop ik te vergeten.

ADINA
Dunque l’antico foco?

ADINA
En je oude vuur dan?

NEMORINO
Si estiguerà fra poco.
Ancora un giorno solo,
E il core guarirà.

NEMORINO
Dat zal spoedig gedoofd zijn.
Nog maar één dagje
en mijn hart is genezen!

ADINA
Davver me ne consolo
Ma pure ... si vedrà.

ADINA
Oh ja? Dat doet me plezier …
Niettemin … we zullen zien.

NEMORINO
Un giorno solo

NEMORINO
Slechts één dagje.

ADINA
Si vedrà

ADINA
We zullen zien.

NEMORINO
Esulti pur la barbara
Per poco alle mie pene!

NEMORINO
Laat die harteloze nog maar even
lachen om mijn ellende!

ADINA
Spezzar vorria lo stolido,
Gettar le sue catene;

ADINA
Denkt hij werkelijk
me zò snel te kunnen vergeten?

NEMORINO
Domani avranno termine,
Domani mi amerà.

NEMORINO
Morgen is het voorbij,
morgen houdt ze van me!

ADINA
Ma gravi più del solito
Pesar le sentirà.

ADINA
Maar het zal hem zwaarder
vallen dan hij denkt!

NEMORINO
Esulti pur la barbara
Per poco alle mie pene!
Domani avranno termine,
Domani mi amerà.

NEMORINO
Laat die harteloze nog maar even
lachen om mijn ellende!
Morgen is het voorbij,
morgen houdt ze van me!

ff
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ADINA
Spezzar vorria lo stolido,
Gettar le sue catene;
Ma gravi più del solito
Pesar le sentirà.

ADINA
Denkt hij werkelijk
me zò snel te kunnen vergeten?
Maar het zal hem zwaarder
vallen dan hij denkt.

NEMORINO
Un giorno solo.

NEMORINO
Slechts één dag!

ADINA
Davvero?

ADINA
Echt waar?

NEMORINO
Uno sol.

NEMORINO
Eentje maar.

ADINA
Sì? Sì?

ADINA
O ja…?

NEMORINO
Esulti pur la barbara
Per poco alle mie pene!
Domani avranno termine,
Domani mi amerà.

NEMORINO
Laat die harteloze nog maar even
lachen om mijn ellende!
Morgen is het voorbij,
morgen houdt ze van me!

ADINA
Spezzar vorria lo stolido,
Gettar le sue catene;
Ma gravi più del solito
Pesar le sentirà.

ADINA
Kan hij mij echt
zo snel vergeten?
Het zal hem heus zwaarder
vallen dan hij denkt.

TERZETTO

TRIO

BELCORE
Tran tran, tran tran, tran tran.
In guerra ed in amore
L'assedio annoia e stanca.

BELCORE
Tran tran, tran tran, tran tran.
Zowel in oorlog als in liefde
zijn belegeringen saai en vermoeiend.

ADINA
A tempo vien Belcore.

ADINA
Belcore komt als geroepen!

BELCORE
Io vado all'arma bianca
In guerra ed in amor,
tran tran, tran tran.

BELCORE
Zowel in oorlog als in liefde
strijd ik met mijn beproefde zwaard.
Tran tran, tran tran.

NEMORINO
È qua quel seccator.

NEMORINO
Daar heb je die ellendeling!

ADINA
Ebben, gentil sergente,
La piazza vi è piaciuta?

ADINA
En, lieve krijger,
heb je het hier naar je zin?

BELCORE
Difesa è bravamente
E invano ell'è battuta.

BELCORE
De verdediging is dapper,
elke aanval is tevergeefs.

ADINA
E non vi dice il core
Che presto cederà?

ADINA
En zegt je hart je niet
dat overgave nabij is?
11

BELCORE
Ah, lo volesse Amore!

BELCORE
Ach, als Amor dat maar wilde!

ADINA
Vedrete che vorrà.

ADINA
Dat zullen we zien…

BELCORE
Quando? saria possibile!

BELCORE
Wanneer? Is dat mogelijk?

NEMORINO
(A mio dispetto io tremo.)

NEMORINO
(Ik beef – het is sterker dan mezelf()

BELCORE
Favella, o mio bell’angelo;
Quando ci sposeremo?

BELCORE
Zeg me, mijn mooie engel,
wanneer gaan we trouwen?

ADINA
Prestissimo.

ADINA
Zeer binnenkort.

NEMORINO
(Che sento?)

NEMORINO
(Wat?!)

BELCORE
Ma quando?

BELCORE
Maar wanneer dan?

ADINA
Fra sei dì.

ADINA
Over zes dagen.

NEMORINO
Ah! Ah! Ah! Ah! Va ben così.

NEMORINO
Ah! Ah! Mooi zo!

BELCORE
O gioia! son contento.
(Che cosa trova a ridere
Cotesto scimunito?
Or or lo piglio a scopole
Se non va via di qua.)

BELCORE
Wat een vreugde!
(Wat valt er te lachen
voor die malloot?
Hij krijgt een mep
als hij niet snel verdwijnt!)

NEMORINO
Ah! ah! … va ben.

NEMORINO
Ah! Ah! … Mooi zo!

ADINA
(E può sì lieto ed ilare
Sentir che mi marito!
Non posso più nascondere
La rabbia che mi fa.)

ADINA
(Waarom is hij zo vrolijk
nu hij hoort dat ik ga trouwen?
Ik kan niet langer verhelen
hoe woedend me dat maakt.)

NEMORINO
(Gradasso! Ei già s’imagina
Toccare il ciel col dito:
Ma tesa è già la trappola,
Doman se ne avvedrà.)

NEMORINO
(De blaaskaak! Hij waant zich
al haast in de zevende hemel;
maar de strik is al gespannen,
morgen merkt hij het wel!)
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FINALE

FINALE

GIANNETTA
Signor sergente, signor sergente,
Di voi richiede la vostra gente.

GIANNETTA
Meneer de sergeant!
Ze zijn naar jou op zoek.

BELCORE
Son qua: che è stato? perché tal fretta?

BELCORE
Hier ben ik: wat is er? Wat is zo dringend?

DULCAMARA
Son due minuti che una sta etta
Non so qual ordine per voi recò.

DULCAMARA
Twee minuten geleden kwam er
een of ander dringend bevel binnen.

BELCORE
Il capitano! ... ah! ah! va bene.
Su, camerati; partir conviene.

BELCORE
De kapitein! Juist, ja, alles duidelijk.
Vrienden, ik moet vertrekken.

ADINA, GIANNETTA, NEMORINO & DULCAMARA

ADINA, GIANNETTA, NEMORINO & DULCAMARA

BELCORE
Doman mattina.

BELCORE
Morgenochtend.

ADINA, GIANNETTA, NEMORINO & DULCAMARA

ADINA, GIANNETTA, NEMORINO & DULCAMARA

O ciel, sì presto!

Wat, zo snel al!

NEMORINO
(A litta è Adina.)

NEMORINO
(Adina lijkt overstuur.)

BELCORE
Espresso è l’ordine,
Non so che far.

BELCORE
Het bericht is urgent.
Wat moet ik doen?

DULCAMARA
Maledettissima combinazione!
Cambiar sì spesso di guarnigione!

DULCAMARA
Wat een verdomde pech!
Je moet alweer vertrekken!

GIANNETTA & DULCAMARA
Dover la amante abbandonar.

GIANNETTA & DULCAMARA
En je liefje achterlaten.

BELCORE
Carina! Udisti? domani, addio!
Almen ricordati dell'amor mio.

BELCORE
Lieveling! Hoor je het? Morgen is het vaarwel!
Vergeet tenminste mijn liefde niet.

GIANNETTA
Dover la amante abbandonar!
Partir!

GIANNETTA
En je liefje zomaar achterlaten!
Vertrekken!

BELCORE
Doman mattina.

BELCORE
Morgenochtend.

NEMORINO
(Sì, sì, domani ne udrai la nuova.)

NEMORINO
(Ja, ja, wacht maar tot morgen!)

ADINA
Di mia costanza ti darò prova:
La mia promessa rammenterò.

ADINA
Ik blijf je trouw.
Ik vergeet je belofte niet.

NEMORINO
(Doman!)

NEMORINO
(Morgen!)

Partire e quando?

Vertrekken? Wanneer?

ff

ff
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BELCORE
Lieve schat!

NEMORINO
(Sì, sì, domani te lo dirò.)

NEMORINO
(Morgen zal je wat beleven!)

BELCORE
Se a mantenerla tu sei disposta,
Ché non anticipi? che mai ti costa?
Fin da quest'oggi non puoi sposarmi?

BELCORE
Als je je belofte wilt houden.
Waarom dan niet eerder?
Kan je niet vandaag al met me trouwen?

NEMORINO
(Fin da quest'oggi! …)

NEMORINO
(Vandaag al!?)

ADINA
(Si turba, parmi.)
Ebben, quest'oggi ...

ADINA
(Hij vreet zich op, lijkt me.)
Goed dan, vandaag nog!

NEMORINO
Quest'oggi! o Adina!
Quest'oggi, dici? ...

NEMORINO
Vandaag! O, Adina!
Zeg je vandaag?

ADINA
E perché no? …

ADINA
En waarom niet?

NEMORINO
Aspetta almeno …

NEMORINO
Wacht tenminste …

ADINA
Perché?

ADINA
Waarom?

NEMORINO
n domattina.

NEMORINO
tot morgenochtend!

BELCORE
E tu che c'entri? vediamo un po’.

BELCORE
Waar bemoei jij je mee? Hoor’s even.

NEMORINO
Fin domattina, n domattina
Adina! quest’oggino.

NEMORINO
Tot morgenochtend, tot morgenochtend …
Adina! Vandaag?!

NEMORINO
Adina, credimi, te ne scongiuro …
Non puoi sposarlo ... te ne assicuro …
Aspetta ancora ... un giorno appena…
Un breve giorno ... io so perché,
Domani, o cara, ne avresti pena;
Te ne dorresti al par di me.

NEMORINO
Adina, geloof me, ik zweer je …
Je kunt niet met hem trouwen …
Ik verzeker je, wacht nog één dag maar.
Éen dagje … ik weet waarom.
Morgen, liefste, zul je het berouwen,
zal je net zo veel spijt hebben als ik.

BELCORE
Il ciel ringrazia, o babbuino,
Che matto, o preso tu sei dal vino!
Ti avrei strozzato, ridotto in brani,
Se in questo istante tu fossi in te.
In n ch'io tengo a fren le mani,
Va via, bu one, ti ascondi a me.

BELCORE
Je mag van geluk spreken, aap,
dat je ofwel beneveld bent of gestoord!
Ik had je gewurgd, in mootjes gehakt,
als je bij je volle verstand was!
Voor ik mijn geduld verlies:
Opgehoepeld, idioot, maak dat je wegkomt!

fi
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BELCORE
Cara!

ADINA
Lo compatite, egli è un ragazzo;
Un malaccorto, un mezzo pazzo.
Si è tto in capo
ch'io debba amarlo,
Perch'ei delira d'amor per me.
(Vo' vendicarmi, vo' tormentarlo,
Vo' che pentito mi cada al pie’.)

ADINA
Vergeef hem, hij is nog jong;
een losbol, een halvegare.
Hij heeft het in zijn hoofd gehaald
dat ik van hem moet houden,
omdat hij zelf stapel op mij is.
(Ik wil me wreken, wil hem kwellen.
zodat hij vol spijt aan mijn voeten valt.)

NEMORINO
Ah! Dottore!
Oh Adina!
Me infelice!
Domani for se,
Domani te ne doresti al par di me.

NEMORINO
Ah! Dokter!
Oh Adina!
Arme ik!
Morgen is het zover,
morgen voel jij wat ik nu voel!

GIANNETTA & DULCAMARA
Vedete un poco quel semplicione!
Ha pur la strana presunzïone;
Ei pensa farla ad un sergente,
A un uom di mondo, cui par non è.
Oh sì, perbacco, è veramente
La bella Adina boccon per te!

GIANNETTA & DULCAMARA
Moet je die sukkel toch zien!
Wat verbeeldt hij zich wel niet.
Hij meent dat hij die macho kan aftroeven,
een man van de wereld, een heel andere rang.
De mooie Adina is echt,
te hoog gegrepen voor jou!

BELCORE
Va via bu one …
va via … babbuino!
In n ch'io tengo a fren le mani,
Va via, bu one, ti ascondi a me,
Babbuino!
Il ciel ringrazia, o babbuino,
che preso forse tu sei dal
Vino, va via, bu one,
t’ascondi a me
ringrazia il cielo,
po’ quel semplicione!

BELCORE
Ga weg, idioot …
Ga weg, aap!
Voor ik mijn geduld verlies:
Opgehoepeld, idioot, maak dat je wegkomt!
Aap!
Je mag blij zijn dat je
zover heen bent, aap!
Ga weg, idioot!
Maak dat je wegkomt!
Dank de hemel,
dat je een sukkel bent!

ADINA
Andiam, Belcore.
Si avverta il notaro.

ADINA
Kom mee, Belcore.
We gaan naar de notaris.

NEMORINO
Dottore! Dottore …
Soccorso! riparo!

NEMORINO
Dokter! Dokter …
Help me, red me!

ADINA, GIANNETTA, BELCORE & DULCAMARA

ADINA, GIANNETTA, BELCORE & DULCAMARA

ADINA
(Me l'hai da pagar.)
A lieto convito,
Amici, v’invito.

ADINA
(Ik zet het je betaald!)
Vrienden, ik nodig jullie uit
voor een vrolijk feest!

BELCORE
Giannetta, ragazze, Vi aspetto a ballar.

BELCORE
Giannetta, meisjes, ik vraag jullie ten dans.

GIANNETTA, BELCORE & DULCAMARA
Un ballo! un banchetto!
Chi può ricusar?

GIANNETTA, BELCORE & DULCAMARA
Dansen! Feesten!
Wij zeggen geen nee!

È matto davvero.

Hij is echt gek.

ff
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ADINA
Amici, v’invito,
a lieto convito,

ADINA
Vrienden, ik nodig jullie uit
voor een vrolijk feest.

NEMORINO
Dottore! Riparo! Dottor!
Mi sprezza il Sergente,
mi burla l’ingrata,
Zimbello alla gente
mi fa la spietata.
L'oppresso mio core
più speme non ha.

NEMORINO
Dokter! Help me! Dokter!
die patser scho eert me.
Wreed lacht zij mij uit,
genadeloos maakt zij mij
tot het mikpunt van spot.
Mijn bedrukte hart
heeft geen hoop meer.

ADINA, GIANNETTA, BELCORE, DULCAMARA

ADINA, GIANNETTA, BELCORE, DULCAMARA

ADINA & GIANNETTA
Ei perde la testa
da rider mi fa ah.

ADINA & GIANNETTA
Hij verliest zijn verstand,
ik lach me kapot.

BELCORE & DULCAMARA
Presente alla festa Amore sarà.

BELCORE & DULCAMARA
En Amor feest ook mee!

ATTO 2

AKTE 2

BELCORE
La donna è un animale stravagante davvero.
Adina m’ama, Di sposarmi è contenta, e di erire
Pur vuol no a stasera!

BELCORE
Vrouwen zijn onbegrijpelijke wezens.
Adina houdt van me, en wil met me trouwen.
Maar toch wil ze het uitstellen!

NEMORINO
(Ecco il rivale!
Mi spezzerei la testa di mia mano.)

NEMORINO
(Daar is mijn rivaal!
Ik kan me wel voor mijn kop slaan.)

BELCORE
(Ebbene, – che cos'ha questo baggiano?)
Ehi, ehi, quel giovinotto;
Cos'hai che ti disperi?

BELCORE
(Wat scheelt die mafkees toch?)
Hé jongeman,
waarom zo vertwijfeld?

NEMORINO
Io mi dispero
Perché non ho denaro …
Né so dove trovarne.

NEMORINO
Ik ben radeloos,
omdat ik geen geld heb.
Ik niet weet waar ik het vandaan moet halen.

BELCORE
Ehi! scimunito!
Se denari non hai,
Fatti soldato... e venti scudi avrai.

BELCORE
Hé! Stommeling!
Als je geen geld hebt,
word dan soldaat … en je krijgt twintig flappen!

NEMORINO
Venti scudi?

NEMORINO
Twintig flappen?

BELCORE
E ben sonanti.

BELCORE
Contant in je hand!

Fra lieti concenti, gioconda brigata,
Vogliamo contenti passar la giornata;
Presente alla festa Amore sarà, si sarà.

Omringd door goede vrienden,
willen wij feestend de nacht ingaan.
En Amor feest ook mee!

No. 7
SCENA E DUETTO

No. 7
SCENE & DUET

ff

ff
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NEMORINO
Quando? adesso?

NEMORINO
Wanneer? Nu?

BELCORE
Sul momento.

BELCORE
Nu meteen.

NEMORINO
(Che far deggio?)

NEMORINO
(Wat moet ik doen?)

BELCORE
E coi contanti Gloria e onore al reggimento.

BELCORE
Bij het geld horen ook roem en eer.

NEMORINO
Ah! non è l’ambizïone,
Che seduce questo cor.

NEMORINO
Ambitie is niet
wat mijn hart begeert.

BELCORE
Se è l'amore, in guarnigione
Non ti può mancar l’amor.

BELCORE
Als het om de liefde gaat:
als rekruut zal het je aan liefde niet ontbreken!

NEMORINO
Ah, no … ah, no … ah!
(Ai perigli della guerra
Io so ben che esposto sono.

NEMORINO
Ah, nee!
Mijn hart verkeert
al in oorlogsgevaar.

BELCORE
Venti scudi.

BELCORE
Twintig flappen!

NEMORINO
Che domani la patria terra,
Zio, congiunti, ahimè! abbandono …

NEMORINO
Zal ik morgen mijn thuis
en geliefden vaarwel zeggen?

BELCORE
E ben sonanti.

BELCORE
In klinkende munt!

NEMORINO
Ma so pur che, fuor di questa,
Altra strada a me non resta
Per poter del cor d’Adina
Un sol giorno trïonfar.
Venti scudi!

NEMORINO
Ik besef dat dit
De enige manier is
om Adina’s hart te winnen.
Al was het maar voor één dag.
Twintig flappen!

BELCORE
Su due piedi.

BELCORE
Voor wat, hoort wat.

NEMORINO
Ebben, vada. Li prepara.

NEMORINO
Vooruit dan. Hier ermee!

BELCORE
Ma la carta che tu vedi
Pria di tutto dêi segnar.
Qua una croce.

BELCORE
Eerst moet je dit papier
onderteken.
Hier een kruisje.

NEMORINO
(Dulcamara volo tosto a ricercar.)

NEMORINO
(Nu moet ik Dulcamara zien te vinden.)
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BELCORE
Qua la mano, giovinotto,
Dell'acquisto mi consolo:
In complesso, sopra e sotto,
Tu mi sembri un buon gliuolo.
(Ho ingaggiato il mio rivale:
Anche questa è da contar.)

BELCORE
Geef me je hand, jongeman!
Ik ben blij je aan boord te hebben.
Welbeschouwd, al met al,
lijk jij mij wel een aardige kerel.
(Ik heb mijn rivaal gestrikt
Dat kan tellen!)

NEMORINO
(Ah! non v'ha tesoro eguale
Se riesco a farmi amare.)

NEMORINO
(Een grotere schat is er niet,
als ik zo haar liefde kan winnen.)

No. 8
DUETTO

No. 8
DUET

GIANNETTA
Sappiate dunque che l'altro dì
Di Nemorino lo zio morì,
Che al giovinotto lasciata egli ha
Cospicua, immensa eredità …
Ma zitte ... piano, per carità.
Non deve dirsi.

GIANNETTA
De oom van Nemorino
is zojuist gestorven
en liet hem
een enorme erfenis na.
Maar sst! … Zachtjes, alsjeblieft!
Niet verder vertellen!

DULCAMARA
Non si dirà.

DULCAMARA
We houden het stil.

GIANNETTA
Non deve dirsi.

GIANNETTA
Niet verder vertellen!

DULCAMARA
Non si dirà.

DULCAMARA
We houden het stil.

GIANNETTA
Piano.

GIANNETTA
Stil houden!

DULCAMARA
Piano.

DULCAMARA
Stil!

GIANNETTA & DULCAMARA
Or Nemorino è milionario …
È l'Epulone del circondario …
Un uom di vaglia, un buon partito …
Felice quella cui a marito.
Ma zitto… piano... per carità.
Non deve dirsi, non si dirà.
Zitto, Zitto
Non deve dirsi, non si dir`.

GIANNETTA & DULCAMARA
Nemorino is nu miljonair …
Hij is de rijkste van ons allemaal …
Een goede vangst
om aan de haak te slaan.
Maar stil … ssst, alsjeblieft!
Niet verder vertellen, hou het stil.
Zwijg, zwijg!
Niet verder vertellen, we houden het stil.
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No. 9
QUARTETTO

No. 9
KWARTET

NEMORINO
Dell'elisir mirabile
Bevuto ho in abbondanza,
E mi promette il medico
Cortese ogni beltà.
In me maggior del solito
Rinata è la speranza;
L'e etto di quel farmaco
Già, già sentir si può.
ah! capisco:
è questa l’opera del magico liquor,
capisco, capisco, è il magico liquor.
del liquor lignor, da signor!

NEMORINO
Ik heb meer dan genoeg
van dat magische elixer gedronken.
Volgens de dokter kan ik nu
elke mooie vrouw kan krijgen.
Sterker dan ooit
is in mij de hoop herboren!
Ik voel volop het e ect
van het medicijn.
Ik snap het al:
Ik weet het zeker,
dit is het e ect
van die toverdrank.

GIANNETTA & DULCAMARA
(È ognor negletto ed umile:
La cosa ancor non sa.)
Davvero ch'egli è amabile; Ha l'aria da signor.

GIANNETTA & DULCAMARA
(Hij is nog steeds lief en bescheiden,
hij weet nog van niets.
Echt waar, hij is een schat, een echte heer.)

ADINA
Che vedo?

ADINA
Wat zie ik?

NEMORINO
(Io già m'immagino che cosa brami;
Già senti il farmaco, di cor già m’ami;
Le smanie, i palpiti di core amante
Un solo istante – tu dêi provar.)

NEMORINO
Ik weet al wat je wilt zeggen!
Je voelt het tovermiddel al, je houdt al van me!
Het smachten, het beven van een verliefd hart
moet je maar eens even goed voelen.

ADINA
(Oh, come rapido fu il cambiamento:
Dispetto insolito in cor ne sento.
O Amor, ti vendichi di mia freddezza;
Chi mi disprezza – mi è forza amar.)

ADINA
(O, wat kwam de omslag snel:
wat een ongekende felheid.
O Amor, je straft me voor mijn kilheid.
Je dwingt me te houden van wie mij veracht.)

NEMORINO
Le smanie, i palpiti
haida provar.

NEMORINO
Het smachten, het beven,
voel het maar!

DULCAMARA
(Sì, tutte l'amano, oh maraviglia!
Cara, mirabile la mia bottiglia!
Cara, carissimma!
Già mille piovono zecchin di peso;
Comincio un Creso – a diventar.)

DULCAMARA
Ja, allemaal zijn ze verliefd, o wonder!
Kostelijk, wonderbaarlijk is mijn fles!
Mijn schat!
Ik zie het geld al binnenstromen.
Weldra ben ik rijk als Croesus!

GIANNETTA
(Di tutti gli uomini del suo villaggio
Costei s'immagina avere omaggio:
Ma questo giovane sarà, lo giuro,
Un osso duro – da rosicchiar.)

GIANNETTA
Zij verbeeldt zich dat
alle mannen haar aanbidden.
Maar aan deze jongen
zal ze nog een hele kluif hebben.

NEMORINO
Le smanie, i palpiti

NEMORINO
Voel nu ook maar dat smachten!

ADINA
Oh, come rapido fu il cambiamento:
mi è forza amar.

ADINA
O, wat kwam de omslag snel:
ik moet wel van hem houden.

ff

ff
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No. 10
DUETTO

No. 10
DUET

ADINA
(Quanto amore! ed io, spietata!
Tormentai sì nobil cor!)
Spietata! Spietata!

ADINA
Zoveel liefde!
Waarom kwelde ik een zo goed hart?
Waarom was ik zo genadeloos?

DULCAMARA
(Essa pure è innamorata:
Ha bisogno del liquor.)
Bella Adina! qua un momento …
Più dappresso ... su la testa.
Tu sei cotta ... io l’argomento
A quell'aria a litta e mesta.
Se tu vuoi? …

DULCAMARA
(Zij is ook verliefd:
Zij heeft mijn medicijn nodig!)
Mooie Adina! Kom eens hier …
Wat dichter bij… kop op!
Jij bent verliefd! Dat zie ik
aan die gekwelde en droevige blik.
Als je wilt ?…

ADINA
S'io vo? che cosa?

ADINA
Als ik wil? Wat dan?

DULCAMARA
Su la testa, schizzinosa!
Se tu vuoi, ci ho la ricetta,
Che il tuo mal guarir potrà.

DULCAMARA
Kop op, kieskeurig meisje!
Als je wilt, heb ik het middel
dat jouw kwaal kan genezen!

ADINA
Ah, Dottor, sarà perfetta,
Ma per me virtù non ha.

ADINA
Het is vast perfect…
maar bij mij helpt zoiets niet.

DULCAMARA
Vuoi vederti mille amanti
Spasimar, languire al piede?

DULCAMARA
Wil je duizend minnaars
aan je voeten zien smachten en kwijnen?

ADINA
Non saprei che far di tanti;
Il mio core un sol ne chiede.

ADINA
Waarom zou ik zoveel minnaars willen?
Mijn hart verlangt maar naar één.

DULCAMARA
Render vuoi gelose, pazze
Donne, vedove, ragazze?

DULCAMARA
Wil je alle vrouwen en
meisjes gek van jaloezie maken?

ADINA
Non mi alletta, non mi piace
Di turbar altrui la pace.

ADINA
Dat interesseert me niet, ik verstoor
niet graag andermans rust.

DULCAMARA
Conquistar vorresti un ricco?

DULCAMARA
Wil je een rijke man veroveren?

ADINA
Di ricchezze non mi picco.

ADINA
Ik geef niets om rijkdom.

DULCAMARA
Un contino? Un marchesino?

DULCAMARA
Een graaf? Een Markies?

ADINA
No, non vo' che Nemorino.

ADINA
Nee, ik wil alleen Nemorino!

DULCAMARA
Prendi, su, la mia ricetta,
Che l'e etto ti farà.

DULCAMARA
Neem dan toch mijn medicijn,
je zult zien dat het helpt.

ff

ff
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ADINA
Ah! Dottor, sarà perfetta,
Ma per me virtù non ha.

ADINA
Het is vast perfect,
maar bij mij helpt zoiets niet.

DULCAMARA
Prendi, su, la mia ricetta,Sciagurata!
E avresti core Di negare il suo valore?

DULCAMARA
Neem toch mijn elixer, brutale meid!
Heb jij het lef, om de kracht ervan te ontkennen?

ADINA
Io rispetto l’elisire,
Ma per me ve n'ha un maggiore:
Nemorin, lasciata ogni altra,
Tutto mio, sol mio sarà.

ADINA
Geen kwaad woord over het elixer,
maar voor mij is er maar één middel:
Nemorino geeft alle anderen op
en zal helemaal alleen de mijne zijn.

DULCAMARA
(Ahi! Dottore! è troppo scaltra:
Più di te costei ne sa.)

DULCAMARA
(Zij is gewiekst:
zij weet meer van de liefde dan ik!)

ADINA
Una tenera occhiatina,
Un sorriso, una carezza,
Vincer può chi più si ostina,
Ammollir chi più ci sprezza.
Ne ho veduti tanti e tanti
Presi, cotti, spasimanti,
Che nemmanco Nemorino
Non potrà da me fuggir, no.
La ricetta è il mio visino,
In quest'occhi è l’elisir.

ADINA
Een tedere blik,
een glimlach een liefkozing
kan ook de meest harteloze winnen,
kan zelfs de meest hooghartige doen smelten.
Er zijn voor mij al zovelen gevallen,
stapel, smachtend en zuchtend,
ook Nemorino kan de
dans niet ontspringen.
Het wondermiddel is mijn gezicht,
het elixer zit in mijn ogen.

DULCAMARA
Sì, briccona.

DULCAMARA
Ja, deugniet!

ADINA
Una tenera occhiatina,
Un sorriso, una carezza,
Vincer può chi più si ostina,
Ammollir chi più ci sprezza.
Ne ho veduti tanti e tanti
Presi, cotti, spasimanti,
Che nemmanco Nemorino
Non potrà da me fuggir.
In quest'occhi è l’elisir.

ADINA
Een tedere blik,
een glimlach een liefkozing
kan ook de meest harteloze winnen,
kan zelfs de meest hooghartige vermurwen.
Er zijn voor mij al zovelen gevallen,
stapel, smachtend, zuchtend,
ook Nemorino kan de
dans niet ontspringen.
Het elixer zit in mijn ogen.

DULCAMARA
Si, lo vedo, bricconcella,
Ne sai più dell'arte mia;
Bricconcella! Bricconcella!
Ah dottore,
Si, lo vedo, bricconcella,
Questa bocca così bella
È d'amor la spezieria:
Si, hai lambicco ed hai fornello bricconcella!
Ah! vorrei cambiar coi tuoi
I miei vasi d’elisir.

DULCAMARA
Ah, ik zie het, kleine deugniet,
jij weet hier meer van af dan ik;
Deugniet!
Oh Dokter,
Ja, ik zie het, kleine deugniet,
De woorden uit jouw mond
zijn als liefdeskruiden,
jouw ogen doen het toverwerk.
Ah! Graag zou ik mijn elixer
tegen het jouwe willen ruilen.
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No. 11
ROMANZA

No. 11
ROMANCE

NEMORINO
Una furtiva lagrima
Negli occhi suoi spuntò …
Quelle festose giovani
Invidïar sembrò …
Che più cercando io vo?
M'ama, lo vedo.
Un solo istante i palpiti
Del suo bel cor sentir …
I miei sospir confondere
Per poco a' suoi sospir! …
Cielo, si può morir;
Di più non chiedo.

NEMORINO
Een stille traan
welde op in haar ogen …
Zij leek de vrolijkheid
te benijden …
Wat wil ik nog meer?
Ze houdt van me, ze houdt van me!
Kon ik maar één ogenblik het kloppen
van haar lieve hart voelen …
Eén ogenblik mijn zuchten
met de hare vermengen!
Dan zou ik gelukkig kunnen sterven.
Meer wens ik niet!

No. 12
RECITATIVO ED ARIA

No. 12
RECITATIEF & ARIA

ADINA
Dimmi: perché partire,
Perché farti soldato hai risoluto?

ADINA
Vertel me: waarom ga je weg?
Waarom heb je je laten rekruteren?

NEMORINO
Perché ... perché ho voluto tentar se con tal
mezzo il mio destino Io potea migliorar.

NEMORINO
Omdat… Omdat ik wilde proberen
mijn lot te verbeteren.

ADINA
La tua persona …
La tua vita ci è cara ...
Io ricomprai Il fatale contratto da Belcore.

ADINA
Jij als mens …
Jouw leven is mij dierbaar …
Ik heb dat contract met Belcore afgekocht.

NEMORINO
Voi stessa!
(È naturale: opra è d’amore.)

NEMORINO
Jij!
(Natuurlijk, dat komt door de liefde.)

ADINA
Prendi; per me sei libero:
Resta nel suol natio,
Non v'ha destin sì rio,
Che non si cangi un dì.
Qui, dove tutti t’amano,
Saggio, amoroso, onesto,
Sempre scontento e mesto
No, non sarai così.

ADINA
Hier, je bent vrij.
Blijf waar je thuishoort.
Zelfs het vreselijkste lot
kan op een dag veranderen.
Blijf hier, waar iedereen van je houdt,
omdat je slim, liefdevol en eerlijk bent.
Je zal niet altijd
zo ongelukkig en triest blijven.

NEMORINO
(Or, or si spiega.)

NEMORINO
(Nu gaat ze het zeggen…!)

ADINA
Addio.

ADINA
Vaarwel.

NEMORINO
Che! mi lasciate?

NEMORINO
Wat?! Ga je weg?

ADINA
Io ... sì …

ADINA
Ik … ja …
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NEMORINO
Null'altro a dirmi avete?

NEMORINO
Heb je me verder niets te zeggen?

ADINA
Null'altro.

ADINA
Nee, niets.

NEMORINO
Ebben, tenete.
Poiché non sono amato,
Voglio morir soldato;
Non v'ha per me più pace
Se m'ingannò il dottor.

NEMORINO
Alsjeblieft dan!
Omdat je niet van mij houdt
wil ik sterven als soldaat.
Voor mij is er geen rust meer
als dat medicijn bedrog was.

ADINA
Ah! fu con te verace,
Se presti fede al cor.
Sappilo al ne, ah! sappilo,
Tu mi sei caro e t’amo:

ADINA
Ah! Het was geen bedrog,
als je vertrouwt op je hart.
Eindelijk moet je het weten:
Ik heb je lief, ik hou van je.

NEMORINO
Io!

NEMORINO
Van mij?

ADINA
Si, mi sei caro e t’amo.

ADINA
Ja, ik hou van je!

NEMORINO
Tu m’ami?

NEMORINO
Je houdt van me?

ADINA
Si, t’amo, t’amo.

ADINA
Ja, ik hou van je, ik hou van je!

NEMORINO
Oh! gioia inesprimibile!

NEMORINO
O! Onuitsprekelijk geluk!

ADINA
Quanto ti fei già misero,

ADINA
Wat heb ik je ongelukkig gemaakt!

NEMORINO
Tu m’ami?

NEMORINO
Je houdt van me?

ADINA
Farti felice io bramo:

ADINA
Nu wil ik je net zo gelukkig maken!

NEMORINO
Non m’inganno il dottor.

NEMORINO
Het medicijn was geen bedrog!

ADINA
No!

ADINA
Nee!

NEMORINO
Oh! gioia inesprimibile!

NEMORINO
Onbeschrijfelijk geluk!

ADINA
Farti felice io bramo:

ADINA
Ik wil je gelukkig maken!

NEMORINO
Oh! gioia!

NEMORINO
Oh wat een vreugde!

fi
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ADINA
Il mio rigor dimentica;
Ti giuro eterno amor.

ADINA
Vergeef me mijn kilheid.
Ik beloof je eeuwige trouw.

NEMORINO
Non m'ingannò il dottor.

NEMORINO
Het medicijn was geen bedrog!

No. 13
RECITATIVO, ARIA E FINALE II

No. 13
RECITATIEF, ARIA & FINALE II

BELCORE
Alto! ... fronte! Che vedo?
al mio rivale L'armi presento!

BELCORE
Halt! … Stop! Wat zie ik daar?
Ik wil mijn rivaal te lijf gaan.

ADINA
Ella è così, Belcore,
E convien darsi pace ad ogni patto.
Egli è mio sposo: quel che è fatto …

ADINA
Het is niet anders, Belcore.
Je kunt er maar beter vrede mee hebben.
Hij is mijn lief! Wat gebeurd is …

BELCORE
È fatto.
Tientelo pur, briccona.
Peggio per te! Pieno di donne è il mondo;
E mille e mille ne otterrà Belcore.

BELCORE
… is gebeurd!
Je mag hem houden, troela!
Pech voor jou! De wereld is vol vrouwen,
en Belcore krijgt er nog duizenden!

DULCAMARA
Ve le darà questo elisir d’amore.
Ei corregge ogni difetto, ogni vizio di natura,
Ei fornisce di belletto la più brutta creatura;
Camminar ei fa le rozze,
Schiaccia gobbe, appiana bozze,
Ogni incomodo tumore
Copre sì che più non è …

DULCAMARA
Met dit liefdeselixer is succes verzekerd!
Dit middel verhelpt elk gebrek van de natuur.
Het schenkt zelfs schoonheid aan de lelijkste.
Het laat de manken weer lopen,
bochels en bulten verdwijnen
en elk zorgwekkend gezwel
als sneeuw voor de zon verdwijnen.

NEMORINO & BELCORE
Qua, dottore, a me, dottore …
Qua, due … qua, tre …

NEMORINO & BELCORE
Hier, dokter! Voor mij, dokter!
Hier, twee! … Hier, drie!

ADINA & GIANNETTA
Un vasetto … due …tre …

ADINA & GIANNETTA
Een flesje! … Twee! …Drie!

DULCAMARA
Prediletti dalle stelle,
Io vi lascio un gran tesoro.
Tutto è in lui; salute e belle,
Allegria, fortuna ed oro.
Rinverdite, ri orite,
Impinguate ed arricchite:
Dell’amico Dulcamara
Ei vi faccia ricordar.

DULCAMARA
Gunstelingen van de sterren,
ik schenk jullie een grote schat.
Alles zit erin: gezondheid, schoonheid,
vreugde, geluk en goud,
eeuwige jeugd, bloeiende schoonheid,
rijkdom en fortuin.
Moge het u aan uw vriend
Dulcamara herinneren!

ADINA, GIANNETTA, NEMORINO & BELCORE

ADINA, GIANNETTA, NEMORINO & BELCORE

NEMORINO
Io gli debbo la mia cara.

NEMORINO
Aan hem dank ik mijn liefste!

ADINA
Per lui solo io son felice!

ADINA
Aan hem dank ik al mijn geluk!

Viva il grande Dulcamara,
possa presto a noi tornar.

Leve de grote Dulcamara,
moge hij hier snel terugkeren!

fi
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ADINA & NEMORINO
Del suo farmaco l’e etto
Non potrò giammai scordar.

ADINA & NEMORINO
Nooit zal ik de werking
van zijn toverdrank vergeten.

BELCORE
Ciarlatano maledetto,
Che tu possa ribaltar

BELCORE
Vervloekte kwakzalver,
val toch dood.

GIANNETTA
Possa presto a noi tornar.

GIANNETTA
Moge hij hier snel terugkeren!

DULCAMARA
Addio!

DULCAMARA
Vaarwel!

BELCORE
Che tu possa ribaltar.

BELCORE
Val toch dood.

ADINA, GIANNETTA, NEMORINO &DULCAMARA

ADINA, GIANNETTA, NEMORINO &DULCAMARA

Addio!

Vaarwel!

Het Nederlands libretto is gebaseerd op een vertaling van
Janneke van der Meulen en is voor deze productie
hertaald door Joep Hupperetz en Waut Koeken.
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