Rusalka – průvodní list k poslechu:
1. Hou, hou, hou
Na paloučku rozpustile dovádějí lesní žínky a laškují s vodníkem.
2. Měsíčku na nebi hlubokém
Nad jezerem skrytým v lesích vychází měsíc a jeho paprsky ozařují třpytivou vodní hladinu.
Vodníkova dcera Rusalka je smutná, protože se zamilovala do prince, který často přichází
k jezeru. Rusalka se touží stát člověkem a získat tak lidskou duši, aby mohla být svému
milému stále nablízku.
3. Celý svět nedá ti, nedá
Vodník Rusalku před světem lidí varuje. Sám totiž ví, jak je lidská láska nestálá.
4. Čury mury fuk
Rusalka si ale své rozhodnutí nedá vymluvit, a tak ji vodník pošle za Ježibabou, protože ona je
jediná, kdo jí může pomoci. Ježibaba souhlasí, že Rusalku promění v lidskou dívku, žádá si za
to ale nemalou cenu – v lidské podobě bude Rusalka němá, a pokud si nedokáže princovu
lásku udržet, stane se navěky bludičkou.
5. Vidino divná, přesladká
Princ na lovu přijíždí opět k jezeru. Na louce potkává němou Rusalku a odvádí si ji na svůj
zámek.
6. Vám v očích divný žár se zračí
Na zámku jsou v plném proudu přípravy na princovu svatbu s Rusalkou. Přijíždí i cizí kněžna.
Svou smyslnou krásou se snaží upoutat princovu pozornost.
7. Jářku, jářku
Sloužící na zámku vše sledují s obavami, Rusalky se bojí, připadá jim divná.
8. Květiny bílé po cestě
Svatebčané se scházejí při svatební polonéze, zazní sbor Květiny bílé po cestě.
9. Již týden dlíš mi po boku
Princ podlehne vyzývavosti cizí kněžny a začne se jí dvořit. Rusalka se bojí o svou lásku a utíká
pro radu k vodníkovi.
10. Ubohá Rusalko bledá
Vodník sledoval vše zpovzdálí, viděl Rusalčino trápení. Vybízí Rusalku, aby o svou lásku
bojovala, ale už je pozdě. Princ zcela podlehl kouzlu exotické kněžny a Rusalku zavrhuje.
Vodník slibuje pomstu.
11. Mám zlaté vlásky, mám
Rusalka by se ráda vrátila mezi své sestřičky vodní víly, ale nemůže.
12. Líbej mne , líbej
Rusalka se vrací ke svému jezeru. Je teď bludičkou, lákající poutníky do bažin a smutní nad
svým osudem. Ježibaba jí nabízí východisko – pokud zabije toho, kdo jí ublížil, stane se opět
vodní vílou. Rusalka však odmítá, protože prince stále miluje. Ale ani princ není šťastný.
Exotická kněžna ho odmítla a on teď bloudí kolem zámku a hledá ztracenou lásku.
Vrací se k jezeru a volá Rusalku. Ta se zjevuje, ale varuje ho – její polibek mu přinese smrt. On
však nechce bez ní dál žít a vrhá se v její smrtící objetí. Vodník smutně oznamuje Rusalce, že
oběť je marná – Rusalka neprolila princovu krev a zůstane tedy navždy bludičkou. Přesto
princovi v posledních slovech opery všechno za jeho lidskou lásku promíjí.

