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INLEIDING
De verzen van deze verzameling zijn uit het Fransch,
Duitsch, Engelsch, of rechtstreeks uit het Chineesche
leven en landschap overgebracht met vermij ding van
de zijden gewaden, rozen, maneglans, die men in
andere zoo overvloedig vindt, met een voorkeur voor
de bitterheid van het leven, in China overvloediger
gevonden en met meer nuchterheid beleden dan bij
ons.
Voor de liefhebbers van het poëtische, voor de dwepers met het Oosten is zij dus: Yoeng Poe T joeng (van
geen nut).
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WACHTEN
Mijn bootje is van dun riet
Gebonden door vezels van lisch.
Toch bevaar ik den stroom.
Geen wachtlicht op de andere oever
Alleen bewaakt door de poolster.
Kom je niet?
Jouw boot is van sterk hout.
Deze stroom is nog lang niet
De woeste Yang Tse en toch ben je bang.
Kom je niet?
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MIJN ZONEN
of
Kampspoed geeft recht op dronkenschap
Haast al mijn haar is al grijs,
Vol rimpels mijn gezicht.
Toch is het mij goed gegaan:
Geen dochter heb ik en vier zoons,
Maar allen haten papier en penseel.
A Sjoe is achttien;
Alleen in luieren is hij een meester.
A Sji An doet zijn best,
Maar in zijn hart haat hij de Letteren.
Yoeng Twam is dertien.
Maar kan geen zes van zeven onderscheiden.
Toeng Tsoe, toch al negen jaar,
Heeft alleen verstand van lekker eten.
Waar de hemel mij zoo misdeelt,
Heb ik geen recht diep in het glas te zien?
(TAO SJEN)
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FESTIJN
De zalen waren voor 't feest getooid,
De kelders open, de waaiers ontplooid;
Iets fraaiers werd nooit vertoond.
Maar nu 't einde nadert van 't gelag
Roep ik wee en ach,
Wee en ach,
Dat het niet is voortgegaan,
Niet voor eeuwig kon bestaan.
Het is bijna dag.
Waar ik braste stonden vier bokalen,
Zaten nog drie drinkers,
Denkend aan geen dag.
Maar het licht sluipt in de zalen
En de duivel komt ons halen,
Haalde reeds de schenkers
En de nacht verliest den slag.
't Werd nog later;
Aan de beek lig ik, drink water,
En mijn laatste makker

Die mijn schande zag,
Wil gaan werken op zijn akker,
Want de wereld wordt wakker
En behoort den dag.
(Sji KING
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MÁRSCHLIED
Soldaat, je bent mijn bloedverwant,
Mijn naaste in 't gelid,
Wij hebben hond noch kraai noch kind,
Geen vrouw die ons verwacht, bemint,
Een huurling heeft geen vaderland,
Wij loopen in 't gelid.
Soldaat, je bent mijn kameraad,
De vijand zoekt zijn wit,
Heb jij je laatste pijl verspild
Dan zoek je schut onder mijn schild,
Soldaat, je bent mijn kameraad,
Mijn naaste in 't gelid.
Soldaat, je blijft mijn kameraad,
Is ons gebeente eens wit.
De maan beschijnt ons geel en schril,
Een aap slaakt nu en dan een gil,
Wij b lijven na den dood soldaat,
Op 't slagveld in 't gelid.
(Sji KING)

I0

VROEGE SNEEUW
Ik hoor je soms heesch fluisteren,
Om 't bed staat de stilte, de nacht,
De bamboeboschjes kraken zacht,
Buiten in het verdere duister,
Want het gaat sneeuwen in den nacht,
Morgen is de wereld wit,
Wordt het winter.
Onze liefde .... waarom huiver je?
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DE DOODE BEMINDE
Ik hoor niets meer van haar en vroeger
Was 't ruischen van haar gewaad al vreugde,
Leeg en stil staat haar zaal,
Stof hoopt zich op, ongestoord,
Blaren ritselen verlangend langs 't raam
Hoe kan ik haar dan missen?
Daar op dat gordijn
Gleed haar schim er niet langs,
Ruischte haar rok niet?
Kom, kom toch terug!
(Li FOE YEN)
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CHRYSANTHEN
IN DEN OOSTELIJKEN TUIN
Snel gaan de jaren, vroeger wist ik het niet,
Wel in mijn rijpheid, ik weerhield ze niet.
Leed en teleurstelling van al mijn jaren
Kwamen met mij in d'eenzamen tuin hier samen.
In 't midden van een perk sta ik lang stil,
De zonneschijn is dun, de wind giert kil,
Het loover is verrot en uitgeroeid,
De volle zomerboomen uitgebloeid.
Alleen wat tengre bleekzuchtige chrysanthen
Staan door den wind vergeten langs de kanten.
Ik heb een beker boordevol geschonken
Maar merkte nauwlijks dat ik had gedronken.
Hoe in mijn jeugd gemakk'lijk mijn gemoed
Van droevig blij werd, van vertoornd weer goed.
Als ik wijn zag, op elk uur van den dag
Dronk ik hem uit en was één en al lach.
Nu laat de sterkste drank mij nuchter en koud.
Bleeke chrysanth, je bleef niet over om mij
Te troosten in 't droef seizoen, maar wij zijn allebei
Uit beetre tijden over, en beiden nu veeg en oud.
(Po Sju
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HERFST
Dor en stug stierf het jaar; de winter
Verstiet de herst; ik ril, mijn kleed is dun,
Ik zoek zon en beschutting bij de tuinpoort.
Op het zuiden zijn al de vruchten weg,
Op 't noorden liggen rottende takken,
Ik drink het laatste restje uit den beker,
De schoorsteen stoot geen rook meer op,
Gedichten liggen in stapels naast mijn stoel,
Mijn licht gaat uit, ik zal ze lang niet alle
Kunnen lezen voordat het donker komt.
Confucius' nooddruft in Sjen was erger,
Laat ik om mijn wanhoop te lenigen bedenken
Dat de oude wijzen er vaak minder aan toe waren.
(MEI SJENG?)
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DE MOEDE SOLDAAT
Achter de hagen langs de straat
Staan zij in feestgewaad,
Geen schoone kan mij nog wat schelen,
Zij mogen mijn soldij verdeelen!
En ik vereer niet meer de heilige meren
Noch luidt voor mij de avondgong,
Die etter draag van kwade zweren
En nauw den dood ontsprong.
Maar kindren komen aan mijn knie, zij houden
In kleine handjes groote schalen wijn,
Ach laat ik drinken, droomend van hen houden,
En nooit soldaat meer zijn!
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EPITAAF
Aan elke sneeuw ontspruiten anemonen,
Bij oude graven worden kindren groot,
Wij die aan d'aarderand bij bronnen wonen
Zien den zonsopgang voor het morgenrood.
De vloed zal steeds de barre rots ontvluchten,
De maan 's nachts vrouwen lokken aan het glas,
De herfst toont, eeuwig trots, weer purpren vruchten,
Eeuwig de krekel sjirpen zal in 't gras.
Er loopera, paarden leeg met lossen teugel,
Reeds waait de tijd den roem weg van den slag,
Wat blijft van 't heldendom? Een weeke heuvel
Die onkruid voert als flarden van een vlag.
(KONG FOE TSE
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HERFSTWIND
Herfstwind verdrijft de witte wolken,
Ganzen trekken langs het leege zwerk,
Nog geuren chrysanten en bloeien orchideeën,
Kon ik mijn vroeger lief nu vergeten,
Bijna was ik gelukkig,
Met mijn bloemenboot op de Fen-rivier,
Wit schuimt de stroom langs den boeg,
Fluit en trom houden maat met den riemslag,
Onder 't rumoer broeden sombre gedachten,
Jeugd jaagt voorbij, dood staat onwrikbaar.
(Wog TEr)
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ZEILEND IN DEN HERFST
In mijn rieten boot zeil ik heinde en ver,
Mijn hart springt op bij den schok der golven,
Door naakte takken zie ik den tempel in 't woud,
Waar de steenbrug over den stortstroom buigt
Grazen schapen, vlokkend in de oeverwei,
Kraaien en eksters krijschen in den rook van 't dorp,
Dit alles zie ik, hoor ik zeilende.
Ruimtedronken weer thuis leeg ik den beker.
Geesten, om offers krijschend in den avondwind,
Deinzen terug voor mijn luidruchtig leed.
(Lu Yu)
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DE TUIN DER MARTELINGEN
De hooge muren zijn beplant met scherven,
Een diepe gracht gaapt voor de hooge poort.
Zoodat slechts vogel, wolken, sterren,
Zien kunnen hoe zij traag, schoon, sterven.
Hoe het bloed een wit bloembed
Omtoovert in fluweelzacht rood.
Maar ik heb toch menigen gil gehoord.
En 't kermen, zenuwsloopende muziek,
Wanneer de klokken krampverwekkend luiden,
over de leliezachte huiden
Een rilling als een rimpeling verloopt.
Dan komt de beul wel met een reigerwiek
In bijtend zuur gedoopt
En schildert bloesems op de zijde.. .
Hoe moet ik de vogels benijden!
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LANDSCHAP
Heilige reeën
Op tengre pooten,
Drinken uit hun beker, 't binnenmeer,
(Wouden ruischen om hen heen)
Wenden schuw den rug naar verre zeeën,
Hooggeboegde schepen zijn verschenen,
Naadren meer en meer,
(Vogels zwijgen om hen heen)
Enkle herten vlieden ver in 't binnenland,
Andre eten straks den vreemdling uit de hand.
En de geest van 't Eiland mijdt den vijand,
Vaart in wolken heen.
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GELIJKENIS
De Pijnboom, eenzaam,
Op steilen spits,
De storm rolt rotsen
Voorbij zijn stam;
En diep daaronder,
In 't dal, de kruinen
Die vrede aadmen,
In dommel suizlen ,
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WEERKAATSING
De vliet onder laten wind rimpelt alleen om 't riet
Gemengd met avondrood als bloesemwijn,
Een groote golf verdrinkt de drijvende maan
En wentelt een sterrenvracht: schelpen ruischend van licht
(YANG TI)
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TS JTRAK

De stroom Tsjirak
Kronkelt door donkere bergen.
Als een tentdak
Grauw, laaghangend
Valt de hemel rondom de steppen.
De storm bewoont het woeste grasvlak
Van het land Tsjirak
Waar schaarsche kudden in de verten zweven.
(AL TOEN
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DRONKEN IN DE LENTE
Dronken zat ik onder den amandelboom.
Blaren vielen in de plooien van mijn kleed.
Ik merkte het niet,
Totdat ik opstond en mijn kleed straksloeg,
Toen vielen de blaren rondom,
Zoodat ik mij afvroeg:
„Heb ik gebloeid zonder het zelf te weten?
Kon ik genieten en heb het niet gedaan?
Vervloekte wijnroes!"
Maar toen ik mijn loonre oogen opsloeg,
Zag ik den boom zijn blaren verliezen,
In mijn kruik wat wijn nog.
„Jij, oude, verliest je bloei als de herfst komt
En moet tot het volgende voorjaar wachten
En ik hoef alleen mijn kruik weer te vullen
En ben weer zalig."

24

VAN DEN OVERKANT
I
Morgen
Ik lag in 't oeverriet aan d'overkant
En tuurde naar haar raam in den buitensten paleismuur,
Ik kon niet zien dat zij verscheen
Want de nevel dreef over de rivier.
Maar de hemel achter mij bloosde van kim tot kim
Zoodat ik wist dat zij naakt voor haar raam moest staan.
II
Avond

Het zwerk wordt wit en rood, het landschap groen en geel,
Onder een wolk aarzelt de morgenster,
Achter een raam waakt de ster van mijn nacht.
Over den stroom, die mijn boot voorbijsleurt,
Begroeten elkaar de beide sterren,
Over mij heenziend.
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RIET PLUKKEN
Wij moesten riet gaan plukken,
Lang riet waar wind in ritselt
Waarvan men manden vlecht.
En mochten in een boot
't Vijfvoudig meer bevaren,
Bereikten 't eiland lang voor noen.
Wij lagen 's avonds nog in 't gras,
En hadden niet één handvol riet
Geplukt om mee naar huis te gaan.
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ZUIDLAND
In het Zuidland zingen vogels schril,
De meeste steden zijn ontwald.
Roovers trekken rond, de markten worden stil.
Bergdorpen heeten naar verdwenen stroomen,
Ze zijn gebouwd van schelpkalk en bazalt.
Giftige misten dampen uit het zand.
Vijands muren glimmen door den regennacht.
Er zeilt geen schip, alleen de parelvisscher
Ziet men zijn boot door het laag water boomgin;
Eenmaal per jaar gaat hij heen van het Zuidland.

27

IN HSIEN YANG
Zoolang ik als vreemdling in Hsien Yang woonde,
Beleefde ik geen dag zonder regenstroomen.
De zon brak zelden die grijze vloek,
In zware slaap bracht ik mijn tijd te zoek.
Het meer reikt tot de kim en wil niet slinken,
De wolken zakken, dreigen te verdrinken.
Ik hoor den wind de oeverwilgen wringen,
Achter de mist onzichtbare visschers zingen.
'k Zie witte spoken in de grauwe wijlen.
Wat zijn 't? Verdoolde vogels? Natte zeilen?
(Po S Ju I)
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REIZEND NAAR N JOE TSE WANG
Weinig slaap en lange wacht na middernacht,
Reizen en staren in den zwarten nacht,
Een strand ligt blank in de maan, zelf in wolken
Onzichtbaar, nimmer door den wind ontbloot.
De zeilen kraken hard en stijf bevroren.
De golven zoeken winterslaap, ijsschotsen
Brijzelt de boeg, wij voeren veertig dagen
Door nevelen en nog geen Njoe Tse Wang.
(Po S Ju I)
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AAN DEN REIZIGER
Steden spinnen wegen,
Webben tusschen kerkers.
Zwerf of geef je over.
't Ravijn bant den blik,
De vlakte verstrooit ze.
Bespring rotstrappen, zweefblokken naar uw drift.
Laat in de vlakte uw veerende voetzool
Liefkoozen door het vochtige gras.
Rust in stilte van rumoer,
Doch niet te lang:
De zwerver wet zijn eenzaamheid op de menigt'.
Reken op geen rustplaats.
Een duurzame deugd is voos.
Zoekt het venijn dat ophitst tot hartstocht.
Waarin de deugden verbranden, de dorste het snelst.
Zonder leidster, rustplaats, liefde, lof,
Als niet bestaande in het bestaande,
Belandt gij niet in het moeras der zaligheid
Maar blijft vlot op den maalstroom van het Noodlot.
(NAAR SEGALEN)
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PELGRIMSTOCHT
Naar Tsjing Tsjao Foe was ik verbannen, ver
Van Tsjang An waar het leven bloeit aan 't water
Het volk verhaalde dat een lotusvijver
Achter de bergen in de vert' moest zijn.
Ik trok door de woestijn, de stofstorm woei
Mijn huid, mijn oogen droogden uit ... ik vond
Een wed in 't midden van een zoutmoeras,
Daarin de reine lotus van Tsung Hai
Die wegstierf in het scherpe zoute water.
Als stollend bloed lag op de witte bladen
Rood zand dat de woestijnwind liggen laat.
Het lot des menschen is 't in ballingschap
En staag v ervreemd te leven van de plaats
Waar zij 't best kunnen aadmen, 't vruchtbaarst leven,
Of hij vertoornt toch een of de andre macht:
De goden of de geesten of de keizer.
Maar dat een vlekkelooze lotusbloem
Die enkel leeft om reinheid te bewijzen
Om door den zachten wind gestreeld te worden,
Om wandlende jonkvrouwen 't oog te streelen,
Moet groeien in met zout verzaden grond,
In 't midden van een grauw en doodsch moeras,
Geschonden door den korzeligen wind,
Nimmer genaderd door een vrouw die glimlacht,
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Dat is een lot met 't mijne niet vergeli jkbaar.
Ik ben niet meer om ballingschap verbitterd,
Als offer laat ik mijn verlangen achter,
Keer onverschillig weer naar Tsjing Tsao Foe.
(Po Tsju I)
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HET NACHTASYI, TE HANG S JOW
Een uitgestrekte vacht bedekt ons allen.
Door een der honderd gaten steekt ons hoofd.
De lijven koestren in gesloten warmte.
Ongaarne halen wij het hoofd uit 't gat,
Maar voor zonsopgang, bij den derden gongslag,
Rolt zich de deken naar de zoldring op.
Vanmorgen kon een oude zwerver zich
Niet worstlen uit zijn slaap, hij werd gehangen:
Zijn mager lichaam bengelt in de lucht.
Zijn geest vlood plotseling naar 't schimmenrijk,
Een zaalge dood, zelfs wierook werd zijn deel,
Een roover die zijn slag sloeg, gaf de stokjes.
Wanneer ons 't geld voor 't nachtverblijf ontbreekt
Moeten wij sterven; bij het ochtendgloren
Vindt men ons doodgevroren bij een boom.
(Als wij niet slapend in een vijver zakten.)
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UITZICHT
Onbeweeglijk de wolken
Aan de aarde vastgeregend,
Alle windstreken even grijs,
Traag trekt de stroom door de zanden.
Maar ik heb wijn
En drink aan 't oostlijk venster,
Uitziend naar bezoek.
Geen boot verheft zijn zeil,
Geen kar rolt daavrend aan.
(TAO SJEN)
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MIJN KIND GOUDKLOKJE
Bijna veertig, kreeg ik een dochter;
Een naam bedacht ik voor haar: Goudklokje.
't Is nu een jaar geleden dat zij kwam,
Zitten kan zij al, maar nog niet praten.
Ik schaam mij voor mijn hart waarin
Zelfzucht en traagheid samenhokken,
Daardoor hang ik nog aan de werkelijkheid,
Nu ik het geluk heb van deze kleine.
Als 't leed dat zij jong sterft mij wordt bespaard,
Dan heb ik weer de moeite haar te doen huwen,
Mijn plan om achter de heuvlen te gaan leven,
Dient weer voor tien of twaalf jaar uitgesteld.
(Po S Ju I)
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NA GOUDKLOKJE'S

DOOD

Arm en zieklij k, maar half in het leven geslaagd,
Met een lief, onschuldig kind van drie,
Geen jongen, maar 't was toch beter dan niets,
Wat teederheid, van tijd tot tijd een kus.
De dag kwam zij werd van mij weggenomen,
Haar geestje zweeft nu ik weet niet waar,
Als ik gedenk hoe vlak voor haar dood
Zij vreemde geluiden kraaide en woorden zocht,
Dan weet ik dat de banden van vleesch en bloed
Ons een steen van smart om den hals binden,
Maar ik dacht mij terug in den tijd die ligt
Voor haar geboorte en smoorde zoo het leed.
Mijn hart vergat haar, de dagen gingen voorbij,
Driemaal werd het winter, driemaal lente,
Deze morgen sprong de wond weer open
Toen ik op straat haar min tegenkwam.
(Po S Ju I)
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HERFST
Achter den herfst ademt de geest der koude,
De Noordewind, verkillend, verdorrend.
Mijn leed is groot genoeg voor lange nachten,
De sterren staan voor mijn starende oogen,
Ze zagen de maan vol, den twaalfden dag,
En zijn gelaat leeg, den twintigsten dag.
Een vreemde uit het verre land kwam tot mij,
Hij haalde uit zijn kleed een langen brief
Die aanhief met: Vergeet mij niet —
Het blad was verder leeg, aan 't eind
Stond: Voor eeuwig vaarwel.
Ik borg hem in de plooi van mijn gewaad,
Drie jaren lang verbleekte het schrift niet,
Mijn hart is leeggebleven als de brief.
Zul je het weten of vermoeden?
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NACHT
De kleine maan werd door den nacht verslonden.
De sterren gingen onder in de wolken,
Achter gesloten luiken slapen allen,
Ik waak alleen -- waarom -- als allen slapen?
Ik teekende karakters zonder achting,
Verteeren zal de hand die schrijft en 't blad
Dat op zich neemt de klacht van dezen nacht.
Het regent redeloos, droef, vanwaar,
Waarom en waartoe zijn mij deze reeglen ontvallen?
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VERLANGEN NAAR EENZAAMHEID
Ik wilde alleen zijn met mijn droefenis
En ik verberg mij in het hooge gras:
Vergeefs! mijn tranen stroomen; een smal beekje
Loopt van zijn hol naar het bewoonde dal.
Mijn smartkreet omsluit den roep der vogels.
Waarom kan men niet lij den ongehoord
En ongezien, terwijl men toch alleen,
Alleen den langen levensweg moet gaan
En toch nooit leven kan alleen? Altijd
Zijn ouders, broeders, zusters, zoons en dochters
Aanwezig en bewijzen zorg en aandacht.
Ontvlucht men in een tempel, dan moet men
Voorouders offers brengen, aandacht wijden
Om door demonen niet omstuwd te worden.
0, alle mijn goedren wilde ik offeren
Om met mijn droefenis alleen te zijn.
(Tu Tu)
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ZELFZUCHT
Door de poort kon ik de reiger bij den poel zien staan,
En de maan lag er midden in.
Als stille derde toefde ik aan den rand,
Twee nachten sleet ik in den tempelbouwval,
Blij was ik eindelijk weer alleen te zijn.
Geen vriend of vrouw om mij af te leiden
Van mijn zelfzucht; nu ik weer alleen ben geweest
Begrijp ik niet dat ik gezelschap zocht .. .
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DE WIJZE
Mijn huis is vuil, mijn kinderen, talrijk, krijschen.
De varkens wroeten ronkend in den hof.
Maar bergen, blauw en ver verheven, eischen
Mijn aandacht op, die stijgt uit stank en stof.
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DE LUIAARD
Het water is als gepolijst metaal.
Karpers dommelen in het koele diep.
Ik ben een luiaard, ik schuif mijn hengel uit
En laat mijn haak afhangen in den vliet.
Een zachte wind blaast mijn snoer in een bocht.
Mijn lichaam zit te wachten bij het aas.
Mijn ziel zweeft in de verre werelden.
Lang geleden zat een witharig man
Zijn leven lang bij den Weistroom te visschen,
Niet om karpers te vangen, maar op een vorst te wachten.
Eerst op zijn zestigste ving hij Wen Wang,
Dien hij beraadde tot het heil der menschheid
Die is weer even ver als voorheen.
Ik heb de hoop opgegeven,
Ik aas niet op visschen of vorsten,
Geniet van 't grijze licht op 't herfstig water;
Als ik er genoeg van heb, haal ik den hengel op,
Ga naar huis, wentel mij weer op bed en slaap.
(Po S Ju I)
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OP ZIJN KALEN KOP

Bij 't opstaan zuchtte ik dat mijn haar grijs werd,
En dat het uitviel bij het slapen gaan.
Mijn laatste lokken koesterde ik als kostbaarheden,
Nu zijn ze weg en ik ben opgelucht.
Ik hoef nu nimmermeer mijn haar te wasschen,
Ik leg mijn kam weg, een verouderd wapen,
En, zucht elkeen bij zwoel en drukkend weer,
Dan is mijn kale kop zoo heerlijk koel.
Geen zware haarknot drukt mijn achterhoofd,
Ik heb koud water in een zilveren kan,
En laat het voluit op mijn hoofdhuid plassen,
Zooals een nieuw door Boeddha's wet gedoopte
Herleef ik door dit water op mijn schedel.
En weet waarom de priester rustbehoevend
Zijn hart bevrijdt door eerst zijn hoofd te scheren.
(Po Sju I)
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DE OUDE
In ziekte en lediggang verloopt mijn leven,
Als er geluk komt kan ik het niet genieten,
Als een gedicht wil, kan ik er niet toe komen
De inksteen te wrijven en het penseel te voeren.
Eindelijk zwicht ik als het al te laat is,
En het gedicht wordt slap en dood geboren.
Zelfs mijn vrienden vinden het belachelijk,
Geletterden vinden het rhythme te vlak,
Hofpoëten het rijm banaal of gezocht.
Ik zeg het voor mij zelf op en ben er mee voldaan:
Ach, een oud kindsch man speelt nog wel eens met de popi
Die hij terug vond in de rommelkast!
Ik houd maar liever alles voor mij zelf,
De gouverneurs van Soe Sjow en Peng Tse zouden
't Bewonderd hebben, maar ze zijn al dood.
Nu is er niemand meer dan Yuan Sjen,
Maar die is ook verbannen naar Sjan Lang,
Drieduizend mijlen van mij af, hij kan het niet hooren.
(Po Sju I)
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DE HOED DOOR LI TSJIEN AAN DEN

DICHTER GEGEVEN
Lang geleden, jij was al grijs
En ik nog jeugdig, gaf je mij
Een zwarten vilthoed tot geschenk.
Soms, nu ben ik al grijs,
Draag ik hem nog.
Jij bent al ver achter de bronnen.
De hoed is oud maar kan nog worden gedragen,
Maar jij bent al vergaan en komt nooit terug.
Vannacht schijnt op je grafheuvel de maan
Door kale boomen die de herfstwind wringt.
(Po Sju I)
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OVERWEGINGEN VAN PO S JU I
I

Als ik niet uit Soe Sjow was weggegaan,
Dan was ik rijker geweest dan nu.
Als ik Wilgentak had weggedaan,
Was ik ouder geweest dan nu.
2

Als ik niet van Soe Sjow was weggegaan,
Had ik de lente in Lo Yang niet beleefd.
Als ik Wilgentak had weggedaan
Niet duizendmaal die verukking beleefd.
3
Als ik in Soe Sjow gebleven was,
Zou ik nu niet arm en eenzaam veroudren,
Maar met veel kindren mijn eerbiedwaardig ras
Voortgezet hebben, volgens de oude orde.
4
Als ik in Soe Sjow gebleven was
En Wilgentak op tijd had weggestuurd,
Dan lag ik nu niet lui met haar in 't gras,
Maar in een praalgraf met marmer rijk versierd.
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5

Nu weet ik zeker: Lo Yang is 't eind
En Wilgentak voorgoed mijn vriendin.
Nog aan Soe Sjow te denken heeft geen zin
Toch: prefect van Soe Show, was dat geen beter eind
6

Maar als ik toch naar Lo Yang had verlangd!
Kiezen wij zelf -- of zijn wij wankle dwazen
Door 't toeval hier en weer heen geblazen,
Tot wij blijven liggen waar de stilte ons vangt?

47

LO YANG, DE GEZEGENDE
Hao, Hao, Lo Yang is een voorname stad;
Men hoeft slechts 's goeverneurs paleis te aanschouwen
En weten dat hij leeft met duizend vrouwen,
Opdat men haar op rechte waarde schat.
Hao, Hao, Lo Yang is een rechtvaardige stad;
Ya Men doet iedren roover snel onthoofden,
En laat grootmoediglijk den snoodberoofde
Behouden wat hij na den roof bezat.
Hao, Hao, Lo Yang is ook een veilige stad;
Twaalf meter hoog zijn de eerbiedwaardige wallen,
Wel zijn ze voor driekwart tot puin vervallen,
Er komt geen oorlog meer, wat hindert dat?
Hao, Hao, Lo Yang is een gezonde stad;
Men kan er vrij en frisch op straat verkeeren,
De pest verhoedt, streng als politie, dat
De krotbewoners zich te snel vermeeren.
Hao, Lo Yang is een wonderschoone stad;
De paarlstroom glanst en doet jonken wieglen,
't Water wordt wel gebruikt als vuilnisvat,
Maar blijft toch theetuin en paleismuur spieglen.
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Lo Yang is een verrukkelijke stad;
Wie zou niet voor 't geluk om er te leven
— Binnen haar muren — alles willen geven
Aan boetes en belasting wat hij had?

49

OP DEN HERBERGMUUR
Ik heb een ruw gedicht op den herbergmuur gegrift,
Door vogelvuil en woekrend mos half uitgewischt,
Totdat een gast *) kwam; een die staat bij den Troon,
Hij veegde met zijn zijden mouw de steenen schoon
En las en weende, hij wist:
Po Sju I is balling weer, verdreven door zijn drift.
(Po Sp I)

*) Yuan Sjen.
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HET STEENVISCHMEER
Hoe gaarne doolde ik doelloos aan uw oevers,
Turend naar het rotseiland, een visch gelijk;
In zijn rug gaapt een put: de wijnbekergrot.
De visch omspoelen rustlooze golven,
De knapen laten kleine scheepjes zeilen,
Elk is beladen met een beker wijn.
Op 't eiland lossen drinkers in een teug
De lading, zenden vlug het schip weerom.
Bochtige krochten oopnen in zijn flanken.
IJskoude stroomen spoelen in en uit.
Hoe zalig was het, door den wijn verhit,
Gelaat en handen in die kom te koelen.
Ambten begeer ik niet,
Rijkdom bezit ik niet,
Liefst leefde ik eeuwig in en om het meer,
Starend en drinkend op de steenen visch.
(YUAN SJEN)

5I

TAOISME

Een zwerver van den overkant
Verhaalde 't vreemdste wat hij zag:

In een landplooi langs zee
Staat in een feeëntempel,
Op den hoek van een toren,
Een poort steeds wijd open voor
Den intocht van Lo Tien.
Reiziger, ik vorschte lang
In menige „ledige poort",
Aan feeën geloof ik niet,
Het verhaal dat je hebt gehoord
Is een fabel of een lied.
Nooit zullen heuvlen aan zee
Lo Tien's huis zijn.
Als ik doodga zal ik hem vinden
In den hemel; als hij is moet het dààr zijn.
(Po Sju I)
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NA

SJEN'S DOOD

Zijn stift zal geen gedicht
Meer doen ontluiken,
De oude liggen in 't stof
Van toegevallen kisten.
Laatst hoorde ik een jonkvrouw
Zingen een vers van Sjen.
Snel wilde ik het griffen.
Mijn hand kon niet.
(Po Sju I)
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LAO TSE
„Die het weten spreken niet,
Die spreken weten het niet.
Deze woorden, werd mij verhaald,
Zijn door Lao Tse uit de stilte vertaald,
Hoe weten wij dat hij wist?
Twaalf boeken schreef de wijze.
Heeft hij zich dus vergist,
Die ons het pad zou wijzen?
(Po S Ju I)
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