A winter dawn
Above the marge of night a star still shines
and on the frosty hills the somber pines
harbor an eerie wind, that crooneth low
over the glimmering wastes of virgin snow.
Through the pale arc of orient the morn
comes in a milk white splendor newly born.
A sword of crimson cuts in twain the gray
banners of shadow hosts and lo, the day!

Winter Mountain morning
Glimmering veil,
All covering grail,
Paints morn’ mystery pale.
Winter moan cuts to the bone.
Winds so blown make mountains groan.
Slowly the mist’s unveiling,
Night creatures all are quailing,
What ‘neath winter’s lament’s wailing,
Only mighty mountain peaks prevailing.
Snow so cold makes mountains bold.
Heart of stone o’r centuries grown.
Oh mighty peaks undying
For ever worlds allying
All elements unifying
Time, even death itself defying!
Mountain morn’.
Maiden snow worn.
Winter’s newly born.

Op het randje van de nacht schijnt nog een ster
en op de bevroren heuvels huizen de sombere
naaldbomen het griezelige wind die zacht huilt
over de schitterende uitgestrekte maagdelijke sneeuwvlaktes.
Door de bleke oosterboog wordt de morgen in
een melkwitte pracht opnieuw geboren.
Een donkerrood zwaard snijdt de grijze
spandoeken die de schimmen huizen in twee en
kijk, de dag breekt aan.

Een schitterende sluier, alles bedekkende graal
kleurt de ochtend een mysterieus vaal.
De winterwind snijdt door merg en been,
doet de bergen kreunen als nooit voorheen.
De mist ontsluiert langzamerhand,
terwijl de nachtschepsels angstig de dag ontvluchten,
wat onder Winters klaagzang ligt te zuchten:
enkel de machtige bergtoppen houden stand.
De sneeuw zo koudbloedig, maakt de bergen stoutmoedig.
Hart van steen, gegroeid over eeuwen heen.
O machtige pieken het eeuwig leven gegeven
die sinds eeuwen werelden naar verbondenheid doen streven
en alle elementen tot één weet te weven
de tijd, ja zelfs de dood kunnen doen beven.
Bergketens in het ochtendgloren
onder maagdelijke sneeuw bijna verloren.
De winter is opnieuw geboren.

