
Herfsttij van de eeuw 
 
Hij had beter moeten zijn dan de voorgaande, 
die twintigste eeuw van ons. Dat haalt hij niet meer, 
zijn jaren zijn geteld, 
zijn tred wankel, 
zijn adem kort. 
 
Er is al te veel gebeurd, 
dat niet had moeten gebeuren, 
en wat had moeten komen 
kwam niet. 
 
Hij had de lente moeten brengen 
en geluk, onder meer. 
Angst had de bergen en de dalen moeten verlaten. 
De waarheid had sneller dan de leugen 
af moeten gaan op haar doel. 
 
Een paar kwaden hadden 
niet meer moeten geschieden, 
bijvoorbeeld oorlog 
en honger enzovoort. 
 
Geacht zouden moeten worden, 
de weerloosheid der weerlozen, 
vertrouwen en dergelijke. 
 
Wie zich over de wereld had willen verheugen, 
staat voor een opgave 
die onuitvoerbaar is. 
 
Domheid is niet om te lachen. 
Wijsheid is niet vrolijk. 
 
Hoop 
is niet langer dat jonge meisje 
et cetera, helaas. 
 
God had eindelijk moeten geloven in de mens - 
goed en sterk, 
maar goed en sterk 
zijn nog steeds twee mensen. 
 
Hoe moet ik leven - werd me in een brief gevraagd 
door iemand die ik van plan was 
datzelfde te vragen. 
 
Opnieuw en zoals altijd, 



zo ziet men maar weer, 
bestaan er geen dringender vragen 
dan naïeve vragen 
 
W. Szymborska 
 
 
 
DE HERINNERING 
 
De rivier stroomt onder mijn ziel 
door, mij ondermijnend. 
Nauwelijks ben ik nog in staat 
stand te houden. De hemel 
houdt me niet vast. En de sterren 
houden mij voor de gek. Nee, niet daar boven 
zijn ze, maar daar beneden in de diepte... 
 
Ben ik? Ik zal zijn! 
Word tot golf 
in de rivier van de herinnering... 
 
Met jouw, stromend water! 
 
Onze glans zal stralen, geen licht, geen liefde gaat verloren. Daarom is 
het moment, is elk moment zo kostbaar, onvergetelijk. Wij, wij zijn de 
kinderen van het licht, Gods'glans, elke dag die komt. Het is alleen de 
blindheid die ons anders wil doen geloven, die ons anders wil doen 
handelen.  
 
 
UTOPIA 
 
Het eiland waar alles wordt opgehelderd. 
 
Hier kan men op vaste bewijsgrond staan. 
 
Er zijn geen andere wegen dan de toegangsweg. 
 
De struiken buigen door van alle antwoorden. 
 
Hier groeit de boom van het Juiste Vermoeden 
met eeuwig ontwarde takken. 
 
De verblindend simpele boom van het Begrijpen 
bij de bron die Ah Dus Zo Zit Het heet. 
 
Hoe dieper her bos in, des te breder 
het Dal der Vanzelfsprekendheden. 



 
Rijzen er twijfels, dan verjaagt de wind ze. 
De Echo neemt ongeroepen het woord 
en verheldert graag de geheirnen van de werelden. 
Rechts de grot waar de Betekenis ligt. 
Links het  meer van de Diepe Overtuiging. 
De Waarheid maakt zich los van de bodem en drijft zachtjes omhoog. 
 
Boven het dal torent de Onwankelbare Zekerheid op. 
Vanaf haar top strekt zich het Wezen der Dingen uit. 
 
Ondanks al deze verlokkingen is her eilland onbewoond 
en de vage voetsporen die je op de kusten ziet 
wijzen zonder uitzondering in de richting van de zee. 
 
Alsof men hiervandaan alleen vertrekt 
en onherroepelijk in het diepste onderzinkt. 
 
In een leven dat niet te doorgronden is. 
 
Wyslawa Zsymborska, Einde en begin, Gedichten 1957-1997, 
Meulenhoff, Amsterdam, 1999. Vertaald uit het Pools door Gerard 
Rasch. p. 193-194 
 
 
 
ENIGE WOORDEN OVER DE ZIEL 
Een ziel heb je nu en dan. 
Niemand heeft haar ononderbroken 
en voor altijd. 
 
Dagen en dagen, 
jaren en jaren 
kunnen zonder haar voorbijgaan. 
 
Soms verwijlt ze alleen in het vuur 
en de vrees van de kinderjaren 
wat langer bij ons. 
Soms alleen in de verbazing 
dat we oud zijn. 
 
Zelden staat ze ons bij 
tijdens slopende bezigheden 
als meubels verplaatsen 
en koffers tillen 
of wegen afleggen in knellende schoenen. 
 
Bij het invullen van formulieren 
en het hakken van vlees 



heeft ze doorgaans vrij. 
 
Aan één op de duizend gesprekken 
neemt ze deel, 
maar zelfs dan doet ze niet echt mee, 
want ze zwijgt liever. 
 
Wanneer ons lichaam begint te lijden en lijden, 
verlaat ze stilletjes haar post. 
 
Ze is kieskeurig: 
ziet ons liever niet in de massa, 
onze strijd om hoe dan ook te winnen, 
onze radde woordenvloed wekken haar afkeer. 
 
Vreugde en verdriet 
zijn voor haar geen verschillende gevoelens. 
Alleen als deze zich verbinden, 
is ze bij ons. 
 
We kunnen op haar rekenen, 
wanneer we nergens zeker van zijn, 
maar alles willen weten. 
 
Wat materiële zaken betreft, 
houdt ze van klokken met een slinger 
en van spiegels, die vlijtig hun werk doen, 
zelfs als niemand kijkt. 
 
Ze vertelt niet waar ze vandaan komt - 
en wanneer ze weer van ons verdwijnt, 
maar lijkt zulke vragen beslist te verwachten. 
 
Het ziet ernaar uit, 
dat net zoals wij haar 
ook zij ons 
ergens voor nodig heeft. 
 
W. Szymborska 
 
 
Niets cadeau gekregen, alles te leen. 
Ik zit tot over mijn oren in de schulden. 
Ik zal met mezelf 
voor mezelf moeten betalen, 
mijn leven voor mijn leven geven. 
 
Het is nu eenmaal zo ingericht 
dat het hart terug moet 



en de lever terug moet 
en elke vinger afzonderlijk. 
 
Te laat om het contract te verbreken. 
De schulden zullen worden geïnd, 
het vel over de oren gehaald. 
 
Op de wereld loop ik rond 
in een menigte van andere schuldenaren. 
Sommigen zijn verplicht 
hun vleugels af te betalen. 
Anderen moeten of ze willen of niet 
hun blaadjes afrekenen. 
 
Aan de debetzijde 
staat elk weefsel in ons. 
Geen trilhaartje, geen steeltje 
mogen we voorgoed behouden. 
 
De lijst is uitputtend 
en het ziet ernaar uit 
dat we met lege handen zullen achterblijven. 
 
Ik kan me niet herinneren 
waar, wanneer en waarom 
 
ik zo'n rekening 
heb laten openen. 
 
Het protest ertegen 
noemen we de ziel. 
En dat is het enige 
wat niet op de lijst staat. 
 
Wat moet je doen? 
Je moet een aanvraag indienen 
en bij die aanvraag een c.v. insluiten. 
 
Ongeacht de lengte van het leven 
moet het c.v. kort zijn. 
 
Bondigheid en selectie zijn verplicht. 
Vervang landschappen door adressen 
en wankele herinneringen door muurvaste data. 
 
Van alle liefdes volstaat de echtelijke, 
en van de kinderen alleen die welke geboren zij 
 
Wie jou kent is belangrijker dan wie jij kent. 



Reizen alleen indien buitenslands. 
Lidmaatschappen waarvan, maar niet waarom. 
Onderscheidingen zonder waarvoor. 
 
Schrijf zo alsof je nooit met jezelf hebt gepraat 
en ver uit je eigen buurt bent gebleven. 
 
Ga zwijgend voorbij aan honden, katten en vogels, 
rommeltjes van vroeger, vrienden en dromen. 
 
Liever de prijs dan de waarde, 
de titel dan de inhoud. 
Eerder de schoenmaat dan waarheen hij loopt, 
hij voor wie jij doorgaat. 
Daarbij een foto met één oor vrij. 
Zijn vorm telt, niet wat het hoort. 
Wat hoort het dan? 
Het dreunen van de papiervernietigers. 
 
W. Szymborska 
 
 
De drie wonderlijkste woorden 
 
Wanneer ik het woord Toekomst uitspreek, 
Vertrekt de eerste lettergreep naar het verleden. 
 
Wanneer ik het woord Stilte uitspreek, 
Vernietig ik haar. 
 
Wanneer ik het woord Niets uitspreek, 
Schep ik iets dat in geen enkel niet-bestaan past. 
 
 
IK BEDENK DE WERELD  
 
Ik bedenk de wereld, tweede uitgave,  
tweede verbeterde uitgave,  
voor de dwazen om te lachen,  
de tobbers om te tobben,  
de kalen om te kammen,  
de katten om te klagen. 
  
Hier is het hoofdstuk  
'De taal van plant en dier',  
met voor elke soort  
de relevante woordenschat.  
Alleen al door een gewone groet,  
uitgewisseld met een vis,  



zullen jij, de vis en iedereen  
sterker in het leven staan.  
 
 
Je hebt het lang voorvoeld:  
het bos begint te spreken,  
plots zijn de woorden wakker.  
Wat een epiek van uilen!  
Wat een aforismen van de egel!  
Hij bedacht ze zelf,  
terwijl wij zeker wisten: hij doet niets,  
hij ligt gewoon te slapen.  
 
 
De tijd (hoofdstuk twee)  
mag zich overal mee bemoeien,  
met goed en kwaad, maakt niet uit.  
Maar -de tijd die zeeën verplaatst,  
die bergen verplettert en sterren  
laat draaien, heeft: geen enkele macht  
over geliefden, want zij zijn te naakt,  
te innig omhelsd, ziel opgeschrikt,  
als een mus op hun schouder.  
 
De ouderdom is alleen de moraal  
die hoort bij een misdadig leven.  
Aha, dus allen blijven jong!  
Het lijden (hoofdstuk drie)  
maakt het lichaam niet te schande.  
De dood komt als je slaapt.  
 
Dan zul je dromen  
dat ademhalen niet meer hoeft,  
dat stilte zonder adem  
heel aardige muziek is.  
Als een vonk zo klein  
Doof je in de maat.  
 
Zo is de dood. Het deed meer pijn 
toen een roos in je vinger prikte.  
Je onderging een grotere schrik  
toen je een blaadje vallen zag.  
 
Zo is de wereld gewoon. En zo  
leef je. En doodgaan is niet meer.  
Al het andere is als Bach,  
die eventjes gespeeld wordt  
op een zaag.  
 



2000 EN VERDER... 
... 
Er is al te veel gebeurd, dat niet had moeten gebeuren, 
en wat had moeten komen kwam niet. 
 
Hij had de lente moeten brengen en geluk, onder meer. 
Angst had de bergen en de dalen moeten verlaten. 
De waarheid had sneller dan de leugen af moeten gaan op haar doel. 
 
Een paar kwaden hadden niet meer moeten geschieden, 
bijvoorbeeld oorlog en honger enzovoort. 
... 
God had eindelijk moeten geloven in de mens - 
goed en sterk, maar goed en sterk zijn nog steeds twee mensen. 
 
Hoe moet ik leven - werd me in een brief gevraagd 
door iemand die ik van plan was datzelfde te vragen. 
 
Opnieuw en zoals altijd, zo ziet men maar weer, 
bestaan er geen dringender vragen dan naïeve vragen 

W. Szymborska 
 
 
Kinderen van onze tijd 
 
Wij zijn kinderen van onze tijd, 
en onze tijd is politiek. 
 
Al jouw, onze, jullie 
dagzaken, nachtzaken 
zijn politieke zaken. 
 
Of je nu wilt of niet, 
je genen hebben een politiek verleden, 
je huid een politieke kleurnuance, 
je ogen een politieke gezichtshoek. 
 
Waarover je praat heeft weerklank. 
waarover je zwijgt spreekt voor zich 
en is zus of zo ook politiek. 
 
Zelfs zwervend door de bossen 
zet je politieke stappen 
op een politieke grond. 
 
Apolitieke gedichten zijn ook politiek, 
en boven ons schijnt de maan, 
een object dat niet maanachtig meer is. 
Zijn of niet zijn, dat is de kwestie. 



Wat voor kwestie, antwoord, mijn beste! 
Een politieke kwestie. 
 
Je hoeft zelfs geen menselijk wezen te zijn 
om politiek iets te betekenen. 
Het is genoeg als je aardolie bent, 
vervoer, een afvalproduct. 
 
Of anders een onderhandelingstafel met een vorm 
waarover maanden is getwist: 
aan wat voor een tafel onderhandelen over leven en dood, 
een ronde of een vierkante. 
 
Intussen kwamen mensen om, 
stierven dieren, 
branden huizen af 
en verwilderden velden, 
als in lang vervlogen tijden 
met minder politiek. 
 
W. Szymborska 
 
een ui 
 
een ui is wat anders  
hij heeft geen ingewand  
is ui uit-en-ter-na  
de uiterste uiachtigheid  
uivormig van buiten  
uiig tot in zijn kern  
zou hij zonder schrikken  
in zichzelf kunnen blikken  
  
in ons is het wild en uitheems  
nooddruftig met huid overdekt  
in ons is intern het inferno  
de onstuimige anatomie  
terwijl in uien uien huizen  
en geen kronkeldarmen kruipen  
uiennaaktheid is veelvuldig  
is diep en dergelijke  



  
een consistent zijnde, de ui,  
geslaagde schepping, door en door  
in de ene zit een andere  
in de grotere een kleinere  
en zo ook alle volgende  
de derde, vierde, verdere  
een fuga, inwaarts draaiende  
een echo, vormende een koor  
  
een ui begrijp ik tenminste:  
's werelds bevalligste buik  
die zichzelf tot eigen glorie  
met aureolen omwikkelt  
in ons - verten, strengen, aders  
slijm en geheimzinnigheden  
en wij zijn afgesneden  
van die perfectie-idiotie  
  
Wislawa Szymborska    
 


