Liedteksten ‘Jaarringen’
Sulina - Albert Wissink
Groen is de gong
groen is de watergong
waterwee, watergong
groen is de gong van de zee
Sulina, Braïla
Sulina, Brest
Sulina, Singapore
achter de vest
Stem die mijn slaap doorzong
waterklok, watertong
koperen long van de zee
Sulina, Braïla
Sulina, Brest
Sulina, Senegal
wijd van het nest
Hang die mijn ziel doordrong
waterdroom, watersprong
loeiende gong neem mij mee
Sulina, Braïla

Sulina, Brest
Sulina, Zanzibar
buiten is best
Groen is de gong
groen is de watergong
waterwee, watergong
groen is de gong van de zee

Jaarringen - Albert Wissink

1. Mijmering
Vocalise op ‘aah..’

2. Maart
Vanwaar ik stond zag ik twee vissen gaan,
de snelle stroom met wendingen trotseren
en bij een woud van waterplanten keren,
Met waaierende vinnen waakzaam stáán.
Toen raakten ze elkander éven aan:
een lichte schok. Naderen en afweren.
Het rommelde. Met zwarte regensperen,
met steigerend licht brak zich het voorjaar baan.
(Ida Gerhardt, uit Vijf vuurstenen; hieruit: Autochtoon)

3. Zomeravond
Langzaam over het land
in de avond de trompet
van de andere boerderij.
Het spreken op de bank
sterft uit, de witte roos
laat stille bladeren vallen.
Het kind, te bed gebracht,

slaapt niet, achter het hart
der luiken luistert het.
(Ida Gerhardt: uit Schlüszli)

4. September
De vlieger
boven toppen bontkleurig loof,
ziet reikhalzend uit naar het kind
aan het eind van het touw.
Het schenkt een gulle lach en
korte ruk terug.
De buiteling,
onverwachte duikeling
met scherpe bocht
recht naar beneden
doet het ergste vermoeden.
Maar statig veert uit purperen heide
de vlieger.
Strekt zich,
schudt licht,
bolt stevig in zengende wind.
En met een knipoog naar het kind,
ik zag het van opzij gebeuren,
verheft hij zich in wondere kleuren
boven ons allen.
Klaar,
om opnieuw niet dood te vallen.
(Albert Wissink)

5. Winternamiddag
In nevelen gehuld de winterdag.
de aarde, pijnlijk wit,
weerspiegelt niet mijn aangezicht
en niet het licht der dag,
maar slechts mijn overpeinzen en de nacht.
En hoor en zie het krakend blad
dat aan mijn zolen plakt bij elke stap.

Bevroren,
stijf en kartelig de rand,
niet langer meer herkenbaar van de boom.
De nerven,
vroeger bronnen van nieuw leven,
tekenen intense ouderdom.
Verwijzen naar de plek
Waar het blad zal breken
bij elke stap.
(Albert Wissink)

If my time - Albert Wissink
If my time should come,
I’d like no one to entice me,
not even you.
No need for those sobs and cries.
I’m but a wild animal
cut from its kind.
And I should care even less;
I want to live another thousand years.
Though bullets should pierce my skin,
I shall still strike and march forth.
Wounds and poison shall I take aflee,
Till the pain and pang should disappear.

Als mijn tijd gekomen is,
wil ik van niemand rouw,
ook niet van jou.
Niks geen gesnik en gesnotter.
Ik ben een eenling geworden
uitgestoten uit de horde.
En ik zal er nog minder om geven;
ik wil nog duizend jaar leven.
Laat kogels mijn huid doorboren,
Ik blijf tekeer gaan en schoppen.
Wonden en gif voer ik mee op mijn vlucht,
tot de schrijnende pijn zal verdwijnen.

Quatre Chansons Naturelles - Albert Wissink
1. L’été
L’été, lorsque le jour a fui,
de fleurs couverte
la plaine verse au loin un parfum enivrant;
Les yeux fermés,
l’oreille aux rumeurs entrouverte,
On ne dort qu’à demi
d’un sommeil transparent.

In de zomer, als de dag is gevlucht,
en bedekt met bloemen
de vlakte bedwelmend geurt;
de ogen gesloten,
het oor halfopen voor het gedruis,
slaap je maar half
een lichte slaap.

Les astres sont plus purs,
l’ombre paraît meilleure;
Un vague demi-jour teint le dôme éternel;
Et l’aube douce et pâle,
en attendant son heure,
Semble toute la nuit
errer au bas du ciel.

De sterren zijn zuiverder,
de schaduw lijkt fijner;
een vaag halflicht kleurt het eeuwige gewelf;
en de zachte, bleke dageraad,
wachtend op zijn uur,
lijkt de hele nacht
onderaan de hemel te dwalen.

2. Pâle fleur
Pâle fleur, timide pervenche
Je sais la place où tu fleuris,
Au pied des monts, ton front se penche
Pour mieux charmer nos yeux épris!

Lichtkleurige bloem, verlegen maagdenpalm.
Ik ken de plek waar je bloeit.
Aan de voet van de bergen buig je je hoofd
Om onze verliefde ogen te kunnen betoveren.

C’est dans un sentier qui se cache
Sous ses deux bords de noisetiers
Où pleut, sur l’ombre qu’elle tache
La neige des blancs églantiers

Het is een pad verborgen
Onder twee rijen hazelnootbomen,
Waar, tussen de schaduwplekken,
het witte wilde rozen sneeuwt.

Une source tout près palpite
Où s’abreuve le merle noir;
Il y chante et moi je médite
Souvent de l’aube jusqu’au soir.

Daar vlakbij ruist een bron
Waar de zwarte merel zijn dorst lest.
Hij zingt er en ik denk er na
Van de dageraad tot de avond.

O fleur, que tu en dis des choses
A mon amour, quand je reviens,
Quand tu me parle
à lèvres closes,
Et que mon coeur écoute le tien...

O bloem! Wat beantwoord je
mijn liefde, wanneer ik er ben,
wanneer je tegen me spreekt
met gesloten lippen,
En mijn hart naar het jouwe luistert.

3. Au bord de la mer
La lune de ses mains distraites
A laissé choir, du haut de l’air,
Son grand éventail à paillettes
Sur le bleu tapis de la mer.

De maan heeft uit haar onoplettende handen
Van grote hoogte, haar glitterwaaier
op het blauwe tapijt van de zee laten vallen,
daar aan de kust.

Pour le ravoir elle se penche
Et tend son beau bras argenté;
Mais l’éventail

Om deze terug te krijgen buigt ze zich voorover
En strekt haar mooie zilveren arm;
maar de waaier,

fuit sa main blanche,
Par le flot qui passe emporté.

door het gaande tij meegenomen,
Ontvlucht haar witte hand.

Au gouffre amer pour te le rendre,
Lune, j’irais bien me jeter,
Si tu voulais du ciel descendre,
Au ciel si je pouvais monter

In de bittere diepte zou ik me willen werpen,
Maan, om je hem terug te geven,
Als jij van de hemel zou willen neerdalen,
Als ik naar de hemel zou kunnen stijgen.

4. Petite perle cristalline
Petite perle cristalline
Tremblante fille du matin.
Au bout de la feuille de thym
Que fais tu sur la colline.

Pareltje, helder als kristal
trillende dochter van de ochtend.
Aan het puntje van het tijmblad.
Wat doe je op de helling?

Avant la fleur, avant l’oiseau,
Avant le réveil de l’aurore,
Quand le vallon sommeille encore
Que fais-tu là sur le coteau?

Voor de bloem, voor de vogel,
nog voor het ontwaken van het morgenrood,
Wanneer het dal nog dommelt.
Wat doe je daar op de heuvel?

