
Ik weet haast niets meer 
van alles wat ik eens heb 
willen zeggen. 
Ik wil haast niets meer 
zeggen. 
Alleen iets van het licht. 

Wat kan een hamer  
die spijkers in het licht 
slaat? 

De val  
uit het lichaam 
en de angst 
omdat het licht 
het niet houdt. 

Het lachen van het licht 
en van de eindeloze 
echoos 
van het lachen van het 
licht. 

Het lachen van het licht 
omdat het alles 
kan zien. 

In de holten 
van het licht 
past het allemaal 
Wel: 
Steen, 
Boom,  
Dier, 
Mens. 
Alleen 
slaat nu al 
dodelijk licht 
daardoorheen. 

Alle woorden 
om het licht heen 
zijn er te zacht voor, 
bloembladen 
om een zon heen 

die ook onze harde dood 
sterft 
aan licht dat niet beweegt. 

Ik grens  
aan twee kanten 
aan het licht: 
ik word verwekt 
en ik ga dood: 
een spiegel 
kijkt in een spiegel 

Zoveel  
bogen  
van licht, 
maar ook zoveel  
luiders 
van klokken. 

Hans Andreus 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Schliesslich brauchen sie uns nicht mehr, die 
Frühe-entrückten, man entwöhnt sich des lrdischen 
sanft, wie man den Brüsten
milde der Mutter entwächst. Aber wir, die so grosse
Geheimnisse brauchen, denen aus Trauer so oft
seliger Fortschritt entspringt-: könnten wir sein 
ohne sie? 

Rilke

Waar zon is en gapende kust, 
de tijd weer rijp voor rouw,
Waar wind is en schamele aarde,
Daar werd hij wie hij is:
Een denkende, denkende dode

ik ben een zoon van hen, die slapen, 
hun harde oog, dat
der schimmen schaduw langzaam wekken wil.
O, sombre zonnen, die mij zacht verlichten;
nog zoeken zij de glans van onafwendbaar sterven:
vraag niet, waag niet te reppen over wraak.
wee hen, die zonder wonden zijn.

na eeuwen zal 't verleden gaan tot
zacht geboren, het wordt als dood genoten.
’t Zal onschuld zijn, niet angst,
het wil nog weten dat de toekomst is.
zo zal het zeker zijn.

en de daad, als was het een ontmoeten, 
wordt hem vergolden.
de wraak werd hem als kind gegeven.

geef hem het woord na jaren medeweten
wolken vormen woorden, bewogen beelden boven
versteende orde.
de wind waait over lege akkers: duizenden en 
duizenden
staan klaar.

zie, zij kwamen haastig.
hier schroomt de schoonheid niet: wat sterft
zal eeuwig worden,
hij heeft het overleefd.

de doden vragen licht en groei, zij ploegen
wachtende akkers;
Iaat hen als kaf herrijzen.

zie, zij kwamen haastig.
werp uw netten uit, werf uw naaste en
vernietig hem,
hij zal uw leegte Ieren.

Armando
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Ein Märchen 

Ein Mensch wandert 
Von Land zu Land 
Van Stadt zu Stadt 

Er sucht einen Ort 
Ohne Streit ohne Hass 

Ruhelos 
Wandert er 
Durch die Welt 
Und sucht 

Ein Märchen  

Gib mir 

Gib mir 
Den Blick 
Auf das Bild  
Unser Zeit 

Gib mir 
Worte 
Es nachzubliden 

Worte 
Stark 
Wie der Atem 
Der Erde 

Rose Ausländer 
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DE VIERDE 
Herinneringen kennen drie getijden.
't Eerste is als de dag van gisteren. 
De ziel schuilt onder hun gezegend dak, 
Het lichaam is gelukkig in hun schaduw. 
De lach weerklinkt nog en de tranen stromen, 
De inktvlek op 't bureau is niet gewist,- 
Op 't hart als een stempel nog de kus, 
Die onvergetelijke kus bij 't afscheid... 
Maar dit is allemaal van korte duur... 
Er is geen dak meer boven 't hoofd, 
maar ergens 
Op een verlaten plek een eenzaam huis, 
Waar 't 's winters koud is, 
in de zomer gloeiend, 
Waar 't stoffig is, met grote spinnenwebben, 
Waar liefdesbrieven liggen te vergaan, 
Waar men portretten heimelijk vervangt, 
Waar mensen heengaan of 't een kerkhof is. 
Bij thuiskomst wassen ze met zeep hun 
handen 
En pinken nog een vluchtig traantje weg 
Van hun vermoeide ooglid - zuchten diep ... 
Maar 't klokje tikt steeds door, 
een nieuwe lente 
Vervangt de oude en de lucht wordt roze, 

De steden krijgen steeds een andere naam, 
En van wat was zijn geen getuigen meer 
Om samen mee te huilen, te gedenken. 
En langzaam gaan de schimmen van ons weg, 
We roepen ze niet langer, want hun terugkeer 
Zou veel te angstaanjagend voor ons zijn. 
En op een dag, wanneer we wakker worden, 
Zijn we de weg naar 't eenzaam huis vergeten, 
Stikkend van toorn en schaamte rennen we 
Er heen, maar (net als in een droom gebeurt) 
Alles is anders: mensen, dingen, muren, 
En niemand kent ons – we zijn vreemdelingen. 
We zijn niet waar we wezen moeten... God!
En dan begint het allerbitterste: 
We kunnen het verleden, zien we, niet 
Binnen de grenzen van ons leven plaatsen, 
't Verleden is voor ons haast even vreemd
Als het voor onze naaste buurman is,
we zouden onze doden niet herkennen, 
En zij die God van ons gescheiden heeft,
redden zich heel goed zonder ons -en zelfs
Nog beter ook... 

5 februari 1945, Leningrad
Anna Achmatova- 

Vertaling M. Berg en M. Wiebes 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SNEEUW 

Een schuine muur van sneeuwen 
komt leunen aan mijn schouder, 
geduwd door broeder winter 
en zuster stilte, - zou er 
nog tijding wezen, ginter 
achter het witte scherm, dan vlokken, 
sneeuwvlokken, klokken, koele kilte 
over de wereld en een hart, 
elkaar gelijk in den winternacht. 

Gerrit Achterberg 
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El ángel ángel 
   

 Y el mar fue y le dio un nombre  
y un apellido el viento  
y las nubes un cuerpo  
y un alma el fuego.  
 
   La tierra, nada.  

   Ese reino movible,  
colgado de las águilas,   
no la conoce.  

Nunca escribió su sombra  
la figura de un hombre.  
     
Rafael Alberti 

De engel engel 

En de zee was en gaf haar een 
voornaam 
en de wind een naam 
en de wolken een lichaam 
en het vuur een ziel. 

De aarde, niets. 

Dit wankele koninkrijk 
dat aan de arenden vasthangt 
kent haar niet. 

Nooit schreef haar schaduw 
de vorm van een mens. 

Vertaling Willy Spillebeen 
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Salz und Brot 

Nun schickt der Wind die 
Schienenvoraus, 
wir werden folgen in langsamen Zügen 
und diese Inseln bewohnen, 
Vertrauen gegen Vertrauen. 

In die Hand meines ältesten Freunds leg 
ich 
mein Amt zurück; es verwaltet der 
Regenmann 
jetzt mein finsteres Haus und ergänzt 
im Schuldbuch die Linien, die ich zog, 
seit ich seltener blieb. 

Du, im fieberweissen Ornat, 
holst die Verbannten ein und reisst 
aus dem Fleisch der Kakteen einen 
Stachel 
- das Zeichen der Ohnmacht, 
dein wir uns willenlos beugen. 

Wir wissen, 
dass wir des Kontinentes Gefangene 
bleiben 
und seinen Kränkungen wieder verfallen, 
und die Gezeiten der Wahrheit 
werden nicht seltener sein. 

Schläft doch im Felsen 
der wenig erleuchtete Schädel, 
die Kralle hängt in der Kralle 
im dunklen Gestein, und verheilt 
sind die Stigmen am Violett des Vulkans. 

Von den grossen Gewittern des Lichts 
hat keines die Leben erreicht. 

Ingeborg Bachmann 
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MEER IN DINGEN DAN IN MENSEN 

Omdat de dood in mensen huist 
de buitenkant van dingen is 
kan ik alleen in dingen leven zien 

Hun stug en tegendraads bestaan 
hun onverminderd staren in het zicht 
van de mij toegemeten jaren 

Daarom zie ik meer in dingen dan in 
mensen 
die ene mens die in mij groeit 
in richting en in zwijgen naar hen toe. 

SEDIMENT 

Sneeuwbuien van skeletjes 
trekken over de bodem van de zee 
sediment dat eeuwig in beweging blijft 

Een val van een dak 
een gooi naar het hoogste 
in dezelfde warreling opgenomen 

Thermiek en golfstroom staan mij 
mild een marge toe, een levenslijn, 
en laten die dan los. 

Bernlef 
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