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AS MEN EFTER IT WURD
As men efter it wurd net de romte fielt
en it weagjen fan de seen en it waeijen fan de winen,
hoe sil it ea de wjokslach krije fan de lagels,
berne Ut de stoarmen en de wetters?
As de tael net mei houwiel en dynamyt arbeidet,
mynwurker yn 'e djipten fan de geast,
aloan deadelik bidrige,
en it gefaer fan ynstoartings hat trochmakke
of de forstikking fan bineare sielen,
hoe sil hja sprekke kinne to de mins,
en tsjiigje fan de hege wearden,
dy't it oansjen ha fan fisioenen?
Earst as men rouwe hat om it forlies fan beste kammeraten,
de stoarne sentiminten en sikers nei it swarte goud,
hwer't men, yn 't swiere wurk, de brogge wol mei briek,
dan wurdt it libben jin in djiir bisit,
en 't sjocht dy swijend yn 'e eagen, Unbikende,
it hat dy hwat to sizzen yn in stil petear,
as it syn han op dines leit,
en bringt dy neijer oan de boarne fan 't bistean,
der't yn in nij bineamen fan de dingen
de leaf de har forburgen oarsprong nimt,
en heimelik de streamen fan it hert
fintspringe Ut de welle fan it wiinder;
de griene bergen sille it fortelle
oan wiidsichtige falleijen,
dat al de nachtelike dreamen gloeije Under 't stjerrefAr.
-
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DE HILLIGE TOCHT
It wiis bidoelen hat gjin oare winsken,
dou silst de wegen fan de iens'men gean,
hja dy't it oansjen sykje fan de minsken,
ha foar de hege stiltmen gjin bistean,
mar ljochtet dy dyn wearde om 'e sliepen,
en giest in man to pearde troch de wrald,
dan bloeije sinneblommen oer dy iepen:
dou stiest yn glanzen fan in hillich wald.

IT HURDE HERT
Gjin dou dy wasket him sa wyt,
gjin raven farvet him sa swart,
as 't libben mei syn readzj end kryt
Us eigen bloedslach kleure hat,
mar docht it herte syn forhael,
it wurdt in spouns sa weak, en fielt,
hoe't wer de se troch 't ald korael
Gods salt getide hinne spielt.

IK STEAN H JIR AS IN STILLE MOARN .
1k stean hjir as in stille moarn
yn 't opgean fan de sinne,
mei ljochtsjend om my hinne
it earste sjongend
dat wynderjend de wjokken slacht
en fjurket Ut 'e finne, —
mar 't rilzjen fan de nacht haldt oan,
it rilzjen fan de nacht
bliuwt donker yn myn bloed.
[s
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WULK
Al hwat it wurd reinboget yn leginden
en der't it wUnder fan de geast troch ljochtet,
sei my dy moarn de rUzing oan it giele stran, —
ik stie mei 't herte fan it libben op 'e han,
in kinkhoarn, fol forhalen fan de se.

DE SIKER
In kristen, toevjend yn it skaed fan kathedralen,
in heiden, dy't syn taflecht siket by de twivel,
sa rint er jimmer yn himselme om to dwalen, —
mar hat ek God net syn konflikten mei de Divel?
En mannich pylger tsjocht nei frjemde lannen,
en wol fortreasting helje Ut it hillichdom,
mar sjocht de Unrest yn syn eagen brannen,
en keart mei fragen yn it wurge hert werom . .

DE RAMP
Nou komme inkeld noch de wurden
Ut it donker roeijen,
en de binearing fan de nacht
is yn de seen en it hert;
as frjemde boaten yn in ivich fear,
sa driuwe hja omhear oer it fordronken lan,
omdat de mins mar ienkear libbet,
omdat de mins wol tsienkear stjert . . .
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OKTOBER
Tusken dea en libben
is der oars net
as dyn amme,
dy't, in teare dize,
hinget om de stille flamme
fan it hjerstich bled.

LIET
Ik bin de dream, ik bin de died,
en fan de earmoed foun,
doe siedde hja, in hanfol sied,
my Ut oer dizze groun,
nou bliedt it bledte en it stiet
tognjidde yn 'e joun . . .

DE JONK
Wylst de joun syn gouden koarde
Utsmyt foar in nachtlik oarde,
sjocht it swijen oer de re;
stilte, dy't de dea bilibbe.
Hwant in jonk, de seilen ribbe
drakeflerken oan de mesten,
sylt de sinne nei it westen;
kaperskip op Giele Se.
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DE LIBRI JE
Stoarj end nei it skiere westen,
seach 'k hoe't grize palimpsesten,
ienris skreaun mei dinnenullen,
ut in lang forline wuollen,
en de dize koe 't net swije,
dit wie ieuwene librije,
hwant troch 't seldsum bledte hinne,
hat in strieling fan de sinne
wer it oerskrift skine litten,
en it skjinne fan dead witten,
oant de tekst syn wiere wezen
libben yn my stie to lezen.

IT PARK
Oer skimergouden skaden skuijele de illeflecht,
by elke wining giene paden stil har wegen,
dat it roek nei wylde roazen,
hwant oan 't wetter siet in kleare sinneblink,
fluitspylster
njonken de fynsjongende fioelen
fan it twiljocht
om 'e reidwal hinne, —
dan kamen der Ut tsjust're stegen
fan it jounsrea
ek noch in pear flinters del
en foelen, duzelich fan minne,
wite orchideen om 'e hals, —
hja hiene wol to djip yn 'e tsj elk sjoen,
dizze dronken skildersgesellen.
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DE FRYSKE KLOK
Wy binne fan dyn wizerplaet
it stjerreskrift en siferbled,
dat wren en de tiden seit
— it blide sjongen fan de 1 jurk —
en acht jowt op it rinnend wurk,
de spanning fan it libbensred,
dat tusken teken en getal
de dagen en de nachten mjit,
dy't us noch skiede fan de dead;
wy binne yn dyn lyts hielal
it sterke en biwegend hert,
hwant swierforkopere gewichten,
sa hingje blinkend us gedichten
dyn wezen oan de ivichheit, —
al telt men amper har bistean,
hj a hawwe yn har tsjinst wol moed,
dat him net mear oerhearre lit,
hwat moannet Ut dyn stille steat:
de klok wol sunder Us net gean,
de djippe klank dy sil fordwine,
as wy, forgetten yn it hjoed,
dy, troch in driuw omhegen laet,
aenst net to nije kreft opwine.
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DE TRI JE WIZEN
Hja kamen fan fierre, mei wijreek en mirre,
en jeften oan klearebaer goud,
de nacht glorearre, hja folgen de stjerre,
as wie dy in himelsk heraut.
Wylst Joazef, de goede, stie stil en oatmoede
bisiden it Bern en de Mem,
brocht elts fan de trije syn eigen weardije
en reizge op Bethlehem.
Mei klaeijing borduere nei lan en natuere,
sa sochten de wizen it Wunder,
al droech har Untfermen biskildere skermen,
en bleau men yn wezen de sunder.
Hwant doe't om it boike it ljocht hinne ruoike,
en swietrook fan keningen dwelme,
forwachte har hulde de tank har forskulde,
as you de oanbidding harselme.
Mar oft hja it pleagen biseach it har eagen,
en learde it doel fan har die,
it kearde syn holle nei ezel en bolle,
dy't dreamden op 't simpele strie.
Hja fielden forlegen har lippen biwegen,
en wisten doe harren Bemis,
de krebbe dy lake, hwant Leaf de hold wake,
en wie nou har herte wol wis.
Hja lieten nei skieding de kernels de lieding,
bitrouwende op har fre,
de moarn joech har tinken it suverste drinken,
de dauw' fan de aloe.
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KRYSTLEGINDE
Nadir wie wol sa stil dy deis,
dat alles stie bitsjoene
en ynkeard to de nacht, —
de himel hie syn blauwe dream
fan hearlikheit foltOge,
in wize stjerre die de wacht,
ticht by in earm gehucht;
it folk to fjilde oan it miel
lei skild're op in ald paniel,
it goud en giel fan harren groun,
en lange nei de ierden kom,
in spize suver foar de siel, —
doe foel in elts de mule stom;
de hannen gear oer it petiel,
hja lieten der har Brea mei frede,
en hja dy't ieten kogen net,
as swei dit amerij in skoft
de eigen bloedslach fan har pert, —
mar ider seach omhegen;
de filgels hongen oan 'e loft
en kamen net fanwegen,
en earne dfize in keppel skiep
mei iepen eagen yn 'e sliep,
dat lulk de skeper dy't har dreau
de han al heve nei it reau,
lykwols, samar ynienen bleau
syn woede machtleas stean, —
gjin bled dat weegle oan 'e beam,
de wyn dy hold de siken yn,
gien' ingels yn de hOven om,
de tiid waerd in foldragen frucht,
en plied de stream, in slilge slang,
fan wjerskyn side en satyn,
tofoaren blynwei nei de fierte,
nou speegle in blinken jin tomjitte,
[ 12 ]

bloes men in kostlik glezen glans
it winder fan syn wezen lans, —
hwant net in weage seach men gean;
en 't drinken dat de geitsjes woene,
it wetter loek har langstme hinne,
de nekke doek al toarstich del,
mar hiene hja to byldwurk tsjinne,
har bekken bleauwen dizze reis
alhiel forstille iinderweis.
Doe naem wer 't libben syn birin.
Wylst Joazef yn gesichten doale,
in hoarnmuoi sykjend, waerd de hoale
oerskade mei in wolk fan gloede,
dy't 1 jochts jende it heil bihoede,
de minsken berne Ut genede, —
dochs wie der twivel yn syn stap,
en drige hy in tel of trije
noch oan 'e wige fan de welle . . .
dan koed er inkeld tankber swije
en seach er op in nij bigjin, —
hy wist him mar in houten nap
tusken it leauwe fan Marije,
de okse en de ezelin.
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DE WELLE
't Wie earne op 'e heide,
dy't joune nei de rest,
de stilte hold Us beide
in ljochte stoune fest,
mar frjemd hat my bikoare
dit nachtelik gesicht,
de iene waerd de oare,
de dichter it gedicht,
en wylst wy der sa stiene,
in ivichheit, in tel,
twa gouden amers giene
geheimich op en del,
en wer wist ik itselde,
it libben en de dea,
ha my de saden melde,
forlitte elkoar nea,
my bugj end oer de ranne,
seach 'k yn de djipte wei
it koele wetter brannen
en blinken as de dei,
doe gie it troch my hinne,
dy welle is 't hielal,
de paden dy't wy rinne,
hj a stige yn har
en komme wy togearre,
de strieling en de fonk,
wy binne sels de stjerre,
dy't Ut de Boarne dronk.
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IT SKIERE LAN
't Wurdt hjerstich oer it fjild
de wrald bistillet to in frjemde dize
pleatsen steane
der forsille hinne
ald en skier
en oan de loft hinget in giele sinne
in grouwe spinne
gluorket nei har but
mar jouns dan fjurket de lansdouwe
soms troch klear forile ljocht
en fonkeljende miggen fleane
finfortocht
yn gouden triedden
web jend ut 'e kime
om de ierde trillet nou
in strieljend net
oerdei lykwols pinsielet in sjineeske wize
alhiel forskime
fyn en tear
syn byltenis op ryspapier
dit binne dagen dat de tiid forstjert
en ivichheden wer har wezen winne
it kriten fan de kobben as in kritend bern
is alles hwat men heart
it bline kriget eagen om to sjen.
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YN IT LAN FAN DE FISK JENDE WIISGEAREN
De joun reaskimerjend in hanfol ljocht
der't it wetter yn libbet
skobbige skynsels fan sulver en goud
in stikmannich fiskers fordreamd mei de groun
sitte de klinten yn reidene mantels dUkt
sjogge skealik en dimmen
de wjittering Fans
hwer't it tilt fan duvelsearen
mimerj end jow ik my del
Under in aide pynbeam
de brune pylgerpij
ien mei de bitse nullen
en oertink de wurden fan de dichter:
wol immen it wezen fan de kweageasten alhiel
bikeare
dy moat it swarte stiel geregeld op 'e slypstien
Bide.
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SEINE
Der hat gjin siinde west,
dy't ik net die,
mar sont ik tanaem yn de kennis,
waerd myn witten lytser, —
de geast, dy't ienris iepen stie
foar 't fynst biwegen
en geheime tekens,
hat Jo Al mear forlern yn it hielal, —
dochs lit ik stil-oerstriele
myn antennes
achtjaen op it wurd
fan siele' stjerrenachten,
om net foarby to libjen
oan it beste.

SELSPORTRET
'k Stean inerlik op 'e lUster
nei it fynste geroft
fan tinzene tred,
dy't de linige gong fan it rofwyld hat,
en fiel it jacht-ynstinkt,
dat ntswerft oer de steppe,
as wie 't myn eigen.

DE GONGELSTOK
Ik bin mar yn dit koart bistean
in iken stef om mei to gean,
bifike fan wol mannich reis,
mar nei it gref al iinderweis,
en moude to myn klean.
[17]

IT LESTE LJOCHT LEIT OP IT BLEDTE
BLONKEN
It leste ljocht leit op it bledte blonken,
en skittert fyn,
itselde hat it wetter yn,
en draecht de dauwe oan dyn eagen mei,
hwant triennen hawwe teare fonken;
der is gjin wyn, —
ik helje stil myn swurden yn,
en alle greate wurden falle wei.

H JA. HEARRE TA IT LYTSE TAL
Hja hearre ta it lytse tal,
dat noch hwat eigens hat to jaen,
dy't alles weagje om it spul
en amperoan de lltslach telle,
har geast en lichem trainend
op id're wjerstan fan it libben en it lot,
en great oan trou en yn stanfestens,
hast eltse tombre op it steilste misbigryp
foroverjend mei striid en bloed.
Lykwols, gjin selsbiklach sil oer de reade Bergen
it paed oanjaen fan har fornederingen,
mar Ut forwar en oanfalskreft
sil men har sterkte kennen leare en har moed, —
hjir is de wil, dy't stigend Fans de kosmyske
[spiralen
fan stjerrebanen en planetestof,
bisibbe oan de leafde en it lijen,
de flok ta seine wikselt,
en it doar op to nimmen tsjin it fatum
18

IT OFFER
Ha mei de tael fan rjochters mar gjin noed,
har wichtich wurd hat wol gewelt — en frasen,
mar o, de dreamers fan it skOgjende forbazen,
hwaens died mei reade inket skriuwt — har bloed!
Hja binn' in hoars allyk, dat wiet fan swift
men wreed de ieren iepent en de dea yn strimet,
hoe't ek it medde herte oer de l'ansgong himet,
wylst har de fuorgen kleurje to in rynsk Unthjit.
Mar rint it libben har ut beide siden,
hja sille stjerrend noch de ikkers ploeije,
de swiere groun bifruchts j end fan de tiden.
Hwant earst it offer lit in takomst groeije,
dy't swide risping jowt oan it forliden,
as strak gielstouwend hjir de fjilden bloeije.
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MARIA MAGDALENA
Hja waerd forhund fan 't miene folk en skriftgelearden,
en it rapalje smiet har smoarge wurden efternei.
Fan alle iju, dy't leaver oaren as harsels bisearden
fleagen de stiennen fan forachting Fans de smelle wei.
Hwant sjoch, dit foarrjocht hat us frommen tekene en merke:
wy silndigje hwat graech tomuk, mar mije 't ljochtskyndei !
In wiif, dat har net steurt oan houlik en oan tsjerke,
dat is dan docks wol bast it alderslimste, nou?
By sa'n ien wurdt men yn it gleone kwea mar sterke,
dat jowe wy us yn 't publyk, mei sokken nea net ou,
en harkje wy, de holle op 'e side, nei de wraek der Farizeen;
hja ommers witte hwat de Heare takomt — en de frou.
,

As immen tsjoent mei eagen as fan harten en fan reen,
of sydlings oanhald siket by in haedman oer soldaten,
dan falt de wierheit foar jin iepen as it gers yn sween,
der hoeve wy net fierders oer to preekjen en to praten.
Hoewol it gauris bart, dat minsken harren lulk forsinne,
de oaren dan altyd, wy net fansels, wy Utforkarde maten . .
Mar just nei har, dy't aloan trape en forned're binne,
en helpleas as in bern har fiele yn dizz' wrede
giet faeks forburgen wysheit ut mei goddelike minne,
it oardiel fan de greate kliber leit har dierb're kald.
Hwant eltse siele, dy't har foar de Leaf de bucht sil dije,
en fynt by har it Libben wer, har oarsprong en bihald.
,

Hoe't ek de heechmoed en de waen har heimelik forspuije,
hja wit forjeffenis by Ien; har nardus is it leauwend herte,
en mei har hier sil se de triennen fan it lijen druije.
[
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ANACHOREET
(fragmint)
Hja tinke: — Hwerom nimt er net in wiif,
en krtipt er yn syn hoale as in dief,
of hat er soms in leaf, dat wy net kennel —
Hy lykwols is ut fAren fierten berne
en yn him brant Gods sinne har ekstasen,
oant, fan in wyt-fortarrend ljocht forbline,
loftspegelingen foar syn Beast forskine
en 't griene oansjen krije fan oasen, —
forlerne paradizen iepenje har tunen,
mar wylst de gouden huningskiven fan de dune:
him seldsum spiizgje mei barmhertichheden,
wurdt hy de balling ut it HOf fan Eden,
dy't alle libben teken joech en namme,
doe't noch de minske yn de finskuld amme,
en by de glans fan beken en rivieren,
de toyer fan de planten en de dieren,
hat Adam sliepende syn siele foun,
de earste frou wie ut syn dreamen woun,
it hearlikst wander fan de skeppingsdagen,
syn eigen wjerbyld sjoen yn 't selsbihagen,
dat oan liar hier de roke joech fan roazen,
hja roun mei wangen, brim as abrikoazen,
en hie de mylde eagen fan gazellen,
as hja him dounsj end folge nei de wellen,
hy seach de wulving fan har jonge boarsten,
de weelden fan har hier, syn hannen doarsten
har amperoan biroere yn de nachten,
as fielden hja de noed fan alle slachten.
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IK SIET TO LEZEN UNDER IN ABEELJE
Ik siet to lezen finder in abeelje
en om my wie it tun in simmerdream,
oerblonken fan folhearlik ljocht,
en boppe my der rissele de beam,
as bledzjend yn it aide evangeelje,
hwant hoe't ik hjir mei fromme iver
it heil fan de genede socht,
dat wit de lotos mei it gouden hert,
de blanke swanneblom by 't pompebled,
dy't bloeide oan de seame fan de fiver;
wylst wannele de frede oer it gea
en hiel it kostlik heechgetide
wjerspegele yn 't kleare wide
fan stille marren en har sier, —
ik lykwols, fier fan de lansdouwe,
in muontsen, dy't de sfinde rouwe,
joech amper acht op mins of dier,
mar doe't de nacht kaem en de sinne,
forwoune fan de wrede dei,
mei strimen nei de kime gie
en bloed liet op de reade wei,
fornaem ik njonken my in wyndering,
as patte immen stom in pea
op 't hillich wurd fan de skriftuere, —
mei seach de joune om him hinne
in gloede brannen oer de dingen,
as you it hjir in lef forrie
en kleure skamte har natuere,
Utsein dan by de wetterleelje,
dy't noch itselde antlit hie
en benedijde tinskuld wie, —
doe't ik nei hus soe en oerein,
mei 't wijde boek noch iepenslein,
foel Fans myn wang in blinkend bled
krekt yn de fuotprint fan myn tred,
[ 22 ]

en 't lei him del by al de oaren,
mar 't wie as wist ik fan tofoaren
it tal der foar my yn it sari,
nou't ik se samle op myn han:
ik telde tritich sulverlingen

IT FRAECHTEKEN
Is judas nouris protestant
en clan wer katholyk,
sa witte wij Us navenant
de joaden soms in gryk,
oant men — de fjouwersprong is fol —
noch apostolysk stjert,
hwant 't krus brant op de tsjerke wol,
mar brant it yn Us hert?

[
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IT GREATE SWI JEN
En soms dan tinkt men
op in dei fan donkere geroften,
dy't stoarmet nei syn imdergong,
och, is der wol sa'n soad oan wei,
as 't hiele minskdom nou ris stoar,
hwat bin ik sels, hwat is in oar,
mar hinget jouns it ljocht
wer ryp en gouden,
suver in genede,
oer it wetter hinne,
en sjocht men hoe't in elts
syn herte siket Ut de skaden,
der't noch tofoaren al de beammen
wyld mei filsten nei de himel stiene,
de driging fan in flok yn har gebeart,
en glanzget stilte op it bledte
inkeld mar de frede,
wylst yn it oansjen fan de dingen,
seldsum spegelgles,
biswarrend in trochsichtich skynsel leit,
dan kriget dizze wrald in frjemde klearte
en heimelike fragen
geane hjir forhoalen om,
dat hja it wander net iintwije op har pylgertocht,
de ierde ammet yn folsleine rest,
allyk de boarsten slomje fan in frou,
dy't wol har wezen hoedet tinder tichte teisters, —
har hannen sliepe nest har as in dou,
biskale yn de mylde strieling fan har bier;
bytiden teantet der in licht forwegen
mei filgelfuotsj es oer it gers,
de wynd'ring fan in moannefear,
amper tippend oan 'e groun, —
faeks wennet earne wol in hjerremyt
en lest de ald skriftuere fan de nacht,
[24 J

hwant earst yn eagen fan in wize en in Bern
bigjint de nije hearlikheit fan it hielal:
it greate swijen soudert him mei stjerreloften,
de paden springe rank as gemzen by de bergen op.

DE MIGGEN DOUNS JE
It libben kriget wer in doel,
de miggen dounsje by de poel,
fansels, de boereplof is 't net,
al sjongt it gea ut hiel syn hert,
mar 't foarjier hat it waer ris skoge,
de himel wurdt in fidelboge,
en 't kostet dy gjin heale sint,
gjin f ugel dy't mei 't petsje rint,
dit past dyn folk, de tiid is djiir,
en 't haldt der licht in liet fan oer.
,
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DREAM
Forsille yn it fjild
karbouwen,
en der't de kampongs koere,
hawwe douwen wol har wezen, —
dwers troch de reiden,
't wylde bamboe,
giet de sinne om,
en hoeden tred
it linige biwegen fan de wyn, —
of rinne,
Under fear en bled,
soms wrede tigerprinten op us ta?
Lykwols, wy lizze feilich yn de frede
fan in grienbiskille kreek, Sarina,
der't men de tiid forjit
by it geniet fan dyn bikoarlikheden, —
de joun wol dy syn moaiste sarong weve,
har siere mei de djipste gloeden.
It donker hier,
dat oer dyn skouders wierket,
hat it aroma yn fan de tjempaka-blom, —
de flinters dounsje dronken
it 1 jochtsjen fan de bergen wei
en wjokje suver op dy del, —
hja bringe dy de hulde
fan har lytse flammen.
Dyn boarsten binne jonge klapperdoppen,
sjongt de dichter,
ek seit de Javaenske poezije,
de pisangskyl dy hat dyn wangen kleure
en dyn teare hud trochgeure, —
in stille blidens
silzelt tat 'e himel wer har blossems
nei de ierde.

ut

[ 26 1

Fielst wol hoe't mylde glanzen
har foreale oer dyn holle bilge?
Hearstou it swijen fan de filgelfluiten
om us hinne?
Mar kom, geweltich greate weagen,
steane de fulkanen yn it gea,
sterk floeijend wurdt it aloan tsjuster
lans de dining fan de hichten, —
in blauwe dize,
nimt de nacht de kleare kimen mei.
Wylst libbet it fan fonken
yn 'e delten, —
fjUrmiggen,
swevet der wol stjerrestof, —
de juny-moanne lit har sichte
oer de sawahs blinke, —
wis sil hja foar dyn folk de padi snije.
Of is it dochs in dream,
dy't yn de prauwen toevet,
sa't iepen tsjilken
driuwe op in lotosfiver,
en hat de toyer fan dyn eagen
it my oandien,
hjir by de igge fan 'e mar?
Hwant sjoch, nou wit ik my allinne
noch de mimerjende tfike fan in wylgebeam,
inkeld de wetterslach dy bounzet tsjin it boat,
as wie 't myn eagen hert . . .
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LYTSE BALLADE
Der left er dan, de hampelman,
dat bonkerak fol leuzen,
in hopeleas stik ilnforstan,
mar warber as de geuzen.
Hoewol, hy wie ek op syn tiid
in skriklik loaije miter,
dan fregen froulju al syn piid,
fortsjinne hy gjin fiter.
Fan party minsken sei er: — Bah!
Dy jildwolven, dat naesje! —
en stjfirde har in heiling ta,
sa rekke 'r
graesje.
Hy hie imbidich fantasije,
mar ivich brek oan sinten,
jongfammen mocht er tige lije,
syn spegelnet die rinten.
Lykwols, hy woe himselme trouwe,
en dat foldie har min,
doe lieten se de fint mar sjouwe,
en krige hy syn sin.
Nei boeken hat er amper taeld,
dy koed er sels wol skriuwe,
krityk der hat er net om maeld,
koe men mar lebjen bliuwe.
Hy hie in stjilch en koppich aerd,
en joech oan nimmen bod,
de frijheit roun er fier mei fuort,
mar minder fier mei God.
Dy skoep de wrald him al to bryk,
en ek in bytsje wreed,
hy socht syn treast yn de muzyk,
dat myldere syn iced.
Leafst makke 'r him fan alles ou,
en liet de rein mar reine,
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mar mei in skilderjacht en figetou
koe men him altyd heine.
Hy hold net fan de kafferkrael,
it kreauwen en gesnetter,
mar o, de marren en har tael,
syn hest dreau op it wetter.
Mids tuorrebout en plomj end reid,
en 't gounzj en fan de miggen,
as simmertwirren soms pagaeid'
of boarten lans de iggen.
Gjin se, dy't him net widze hie,
Ahoy! foar 't salte skaei,
oant 't Needlot op de falreep stie,
bye bye, Popeye, bye bye!
Hy wie foar alle wurk to stom,
en teach nei eltse merke,
dit libben is mar bras en skom,
sa learde him de tsjerke.
Hy hat op alle boargers spuid,
Utsein de bodder Job,
de oaren hat er jiske oer struid,
syn tank dat wie in skop.
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VAE SOLI !
God, —
in fraechteken fan reek,
spiraeljend op 'e kym,
Utfage en forwiske fan it tinken
en inkeld noch oanwezich yn 'e dream.
De minsken, —
in pak stjonkende kranten,
der't de frase yn rottet.
Men sil op jinsels passe,
sizze de realisten,
in oar docht it net,
en hja witte de slachters 'naris skoan to finen,
der't de idealisten oan 'e reksta hingje,
en fykje har part der wol
as 't mes net to koart is, —
hurddraver en wjerk6ger kin men altyd noch wurde,
as de need oan 'e man komt,
mar hwer 't it mei har hinne giet,
dat sjocht men oan de hynders en de kij,
hja meitsje allegear deselde gymnastyk.
Dat nim it der mar fan yn 't ierdske paradys,
ear't it to let is om to learen,
hwat it winliks ynhat mei it figebled.
Kaldgnyskjend sil de dive! jin foarbygean,
as de wanhoop op 'e banjo spilet,
en oeral der't men om in hurdste siket,
is de gloede fan in winterloft,
dy't weistjert yn 'e nacht;
in sleeper oer syn earmtlik bisit,
it bleate libben,
sa reizget ider nei syn leste doel.

[ 30

DOCH DYN PLIGHT...
PLIGHT
Doch dyn plicht
en lit de lju mar rabje;
in slatter yn 'e sleat,
in modd'ren man,
sa stiest hjir oan 'e lodde, —
it siden himdke sjocht dy net
en fytst dy fiis foarby, —
't mynhearke siket bettere kopij;
dou lykwols, bodder, griis fan slyk,
en mei dyn reade fodde, wiet fan swit,
hast gjin affearen op 'e dyk,
mar d'hiele polder to fintwyk,
de fjuren fjilden fan de sinne, —
gesichten flier leit der it ran
to brannen yn 'e gleone dei, —
in siele sunder rest,
dy't iensum doarmet troch de hel,
fladdert de wyn, allinne en forstate,
tusken de greate, griene flammen fan de greiden,
mar binnen dizze wallen fan forachting
en dyn hets'ge hate,
de skeane skanzen om dyn wil,
in stille, steile sitadel,
is dochs de bloedslach fan it hert
noch as in lest unthjit, —
de groun dy haldt dy yn de holte fan syn han
en finderierdske streamen fan it libben
geane aenst yn oare wei,
hwant mei dyn dieden en dyn dreamen
nimme hja in nij birin, —
doch dou dyn plicht
en lit de lju mar rabje, —
har wurd is neat
en geil as kikkertsdril;
it sliket wol wer ticht.
31 ]

MISTIGE KOERTS
In kalde dize hat de 1 jochten dove oan 'e himel;
it is forgees,
dat men it blinkfjur siket fan syn beakens —
allinne heart men earne fier in brulboei aljen,
reiddomp yn 'e nacht,
mar rounom is it spoeketsjuster
hjir op ierde.
En oeral, nou't it ebbe wurden is,
de slinken en de slufters, de banken en de guilen,
ivy hawwe noch in pear fiem wetter under us —
dat sille wy de seilen mar net leaver strike
en it anker smite?
Sa farre wy mei bline eagen;
it wurdt in nuodlik Undernimmen,
wachtsje wy de Hoed net of,
keargong wol to'n goede,
dy't wer de weagen djipte en bitrouwen jowt, —
ek lizze wy mei springstof laden op it merk.
De measten dy forgeane yn it sicht al fan de kust —
yn folle se, by iepen loft,
dan rekket men sa licht net oan 'e groun,
hoewol — de stoarmen en it iingemak
is men der likemin altiten treast,
mar dizze damp, dizze damp . . .

[ 32 ]

IT IS ALLANG FORLINE WURDEN, MAR...
Noch heucht my klear us earste moeting, Nijedjip —
de wenten mei de stikken ruten en de bline planke.
Hwat soe my yn dy tryste en forgetten oarde wanke?
Hja like wol it dek fan in bisketten oarlochsskip . . .
Dochs gie ik stil oan board dy jouns — de razing fan de se
wie tichteby — in stomme, frjemde driuw woe hja my sizze:
Falt ek it helleflar hjir fan de himel ou, bliuw dizze
havene kusten trou, oant frijheit ankert op 'e re.
De dei sil ienris komme, hald dy hoop yn 't hert,
dan wurdt de tirannij forslein en moat fordwine, —
en is 't dyn leste reis, hwerom in oar wol en dou net? —
Mar 't minste wurdt soms sparre en it beste stjert
wol gauris, as de lotsbistArder fan de fleanmesine,
de Dea, mei hurde knokkels tokkelt op syn mandoline . .
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ROMBOM .. .
Rommerdebom,
rommerdebom,
rommerdebommerdeb6m.
De dea dy strunt de strjitten Fans,
de dea dy spoeket om.
Nou docht de nacht de blinen
ticht, it 1 j ocht is tat de lampen stoarn,
en efter swiere rougordinen
sjocht de iensumens harselme oan.
Gjin laits sil oer de drompel gean
fan 't hus, der't men de triennen druit;
aenst wurdt de jiske fan 't bistean
oer wetters en oer stiennen struid.
Mar 't boarst foarUt en selsfoldien
giet waenwiis en mei lege geast
humhummes op it idel hoars
oer herte' pun, troch plond're sted . • •
Oars lykwols is in elts forslein; net ien
fynt yn it skeinde libben treast —
alhiel forkuolle, sunder bled,
stiet by de swartbirikke bermen
fortwiveling mei wanhoopsearmen.
Rommerdebom,
rommerdebom,
rommerdebommerdeb6m.
De dea dy strUnt de strjitten lans,
de dea dy spoeket om.
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DE JOADE JACHT
Al wurdt dit hert forrinnewearre
en skopt men it ek withoefier,
it hat geduld, hwant let of ier
fielt men de skuld fan de forspeinen
sels brannen oant de fingerseinen,
en printet him yn eltse han
in merle fan moard en fan fordjer,
wylst lit us neitins oer it 15,n
in teken trape to in skriuwen,
dat langer libbet as de ieuwen
en ien fan jimme allegear, —
mar as in stjerre keart it wer.
15 APRIL
Doe kaem de yntocht fan de Kanadezen
en mei foel de binearing fan us wei,
de strjitten jubelen in heech j uchhei —
hwa tocht jit oan de widdouwen en wezen?
Lykwols, har `vie it op bifrijingsdei,
as hiene hja net nt, gewelt en frezen,
en roun der hjir noch yn it libben stees
in skrouwing fan de dea jin efternei.
,
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LEGINDE
Soms sjocht men wol in haven
fan de se forlitten, —
droechfallen is de groun
in greide wurden foar it fe,
dat weidet yn it griene djip,
en boppe bloeit de hagedoarn, —
mar skermje hjir by joun
de kobben om,
de wylde wjokken fjochtensre,
in degen,
dy't syn skaedbyld slacht,
en wint it tij oan fan de nacht,
dan rilzet it fan raven, —
wylst brant it kustljocht wer opnij
en wiist in taflecht foar de stoarmen,
in spoekefjfir haldt stil de wacht;
oant hiel dit swarte ste
syn seldsume leginden
berget yn it lege rom,
bilkdelling fan in machtich skip,
hwant sluchtred komt de moarn fanwegen,
blaukile boer,
en docht de hynders en de kij
to witten dat it daget, —
sa wikselt alles oer
nei oare foarmen.
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UNTWYK
Kom hjir mar, bern,
dou hoechst alhiel net bang to wezen;
ik bin sa hearlik en fol stilte,
dat de harten troch my hinne dwale.
De simmer draech ik op myn earmen nei dy ta,
en dou meist wenje yn de koelte fan myn boekebledden.
In frisse wjittering is us de leaf de,
dy't elts bigearen wasket mei har suverheden;
de Beek wurdt ta in kleare springfontein fan lust,
as wy yn fjilr en wetter baeije
en nt dyn eagen boartlikwei de wille flonkert, —
it lok rest sillich oan de gerz'ge oerde,
en woltomoede is de frede fan it rintfear.
Wiestou it sels, sa koezet nou de wyn,
mei waerme wangen;
de sinne is in laitsjend fanke,
goudhierrich dounsjend troch de bock.
Ik wist it wol, dat it wer keare soe yn 't herte,
dit wilnderteare,
der't blommen en de Hinters diel oan ha;
it libben bloeit sa sierlik,
dat men alle striid forjit, —
de himel hat syn Blau noch net forlern.
Mar der't dat bilnte rokje wappert
fan in filgel op it moas,
sjoch ik in iikhoarntsje nijsgjirrich dwaen
en dan fordwinen Under 't beamte, —
is it dochs wier dus,
dat kabouters hjir hat- slilkerswaer forbergje?
0, dit is wis in oarde, der't hwat iitheefd wurdt,
sa stikem giet it alles om en ta, —
ik bin mar bliid, dat ik dy neist my wit,
mei sokke skelmen yn it nuteh6f,
dy't it foarsjoen ha op it glanzich oefte fan dyn jonkheit,
hwant yn myn geast der hast in feilich en in frij fintwyk.
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ALDE ROMANTYK
ByFans de wei
sjongt earne wer de geal
de leaf de yn de ikewal.
In ruter, ridend op in dampend hoars,
sa komt de joun,
mei njonken him in hakkenei,
ornearre foar de edelfrouwe.
Dan nimt de nacht it seal
en smyt in dek oer 't hymjen fan de dei;
de ridder giet troch holle gongen
nei 't heech fortrek,
bihongen mei de stjerrekleden.
Har sierlik stal stiet him to reden
yn 't kleare blinken fan de dauwe
op 't swarte stiel, syn foars bistek,
dat hamm're fan de wapensmid — de moanne,
har oansjen draecht oer affaers groun.
Har graesje is in sulv'ren kanne,
foreale op har eigen preal,
stilglanzj end 1 jocht tinkt yn har nei —
hy sjocht har eagen djipforwielen
iepenbloeijen ut de strielen:
in blauwe akkelei.
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TOREADOR
De iepen rounte ringsom kringje reinbOgen fan kleuren;
efter in wyndering waeijers rinkelet in laits, in narrebel.
Oer moaije froulju bloeije blommen feestelike geuren;
manilla-sjaels, de ryk-biwurke, floeije by de balustrade del.
Der rint, breedskonkich, stomwei, mei syn hoarnen
[wapentoai,
in bolle de arena yn, wylst aenst de flugge picadores,
wynredde ruters, ridders yn in sierlik, fonkeljend tournoai,
en banderillos, sinne-prinsen, skermje op de plaz' de toros.
De noasters snuve it gefaer; by fielt de st61( al, dy't him
[terget —
mar wylder is de tonger troch syn Hid, de wjerljocht
[yn syn eagen Hein,
as him de reade, swaeijende muleta op de einstriid ferget.
Hy stroffelt, fan de lange degen rekke, mar strilst pilrrazen
[wer oerein;
dan stekt it stiel him jitris yn 'e nekke — 't bliedend libben
[berget
syn fjochtensre en lest forwar . . .
nou fan diestro Dea, de matador, forslein.
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SIGEUNERLEAFDE
De joun is in sigeunerkamp;
it fjfir brant logjend tsjin de loft, —
de kime gloedet,
dat it fonket oan de gerzen, —
boartelike bern,
mei ilndogensk glinsterjende eagen,
springe wyld de sprankels yn it roun.
De greiden skimerje to steppen;
skaedbylden drave oer de groun
of weidzje fredich op de puszta,
oant de nacht se hellet
en syn swarte hynders
ynspant foar de stjerreweinen, —
sa reizgje de nomaden fan de ierde
troch de greate himelfjilden.
Wolkens flamje reade hertstocht Ut
en litte bilnte rokken waeije;
de kleuren fan har omslachdoeken
skild're oer de skouders slein,
dounsje hja in csarda mei de sudelike wyn.
Mar yn de wjitt'ring fan it alfold
siddert stille freze,
by 't blinkend flitsen fan in mes . .
Hoe doar sok folk it dochs bistean
en kom nei dit gewest,
it koele heitelan fan it birekkene gebeart,
inkeld kloek yn 't frijen om de winst?
Folmakke deugden kuijerje bylans de wei
en skodholje mismoedich oer de seden en de &linden;
soms stiket it petear in amerij
en bliuwe hja forbjust're stean,
as yn in frjemde en bitsjoende wrald, —
it jowt gjin foech en doocht net, wol men ha,
sa'n libbene utwrydskens.
[ 40

Oan 'e griene side fan de dyk
sjocht in fanke yn 'e fierte,
mimerjend liar eigen dream, —
har wangen ha de glans fan donker nutehout;
hja left der, foar it taestend ljocht to rOf,
in snaertUch, yn 'e sinne, —
forgetten fidel,
dy't bispile wurde moat.

DE READE RISPINGE
It kommunisme hat syn dreamers en profeten,
hja dy't it earlik miene mei de mins,
mar 't hat syn skoften ek en syn proleten,
hja dy't gjin fieling hawwe foar de grins
fan frijdom en de steat fan slavernije,
al spat liar 't bloed bytiden to de strop,
it hat in reade risping jown yn hongarije,
hwerdat de robots rieden troch it not!
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OERAL FYNT MEN IT WEROM
't Spielt om de noardkaep fan us langstme
in skimering fan oerbisef;
de marren jowt it blinkend ljocht,
de gletsjers harren glinstering,
syn bifak is yn griene lichten
en op koele hichten;
de stoarmwyn makket it striidfeardich as in viking, —
it is it Nide kriten fan de kobben,
delsaijend op 'e kust;
ek wennet it yn leaf de' djippe fjorden,
in glezen spegelskrift;
't waeit om de ranke bjirke fan in famkesstal
en skattert ut de jongeslaits;
de moanne slydjaget it de himel Fans,
sniewite nachten;
it rendier hat it yn syn sterk gewei
en 't barnstien fan syn eagen,
as it op de tovertromme fan de toendra roffelt;
de wolven Buie 't hongerich nei de fierten,
trekfilgels skriuwe 't yn har runetekens;
it jubelt op de twigen en dauwet oer it gers
ta dounsjende juwielen,
de heuvels en de dellingen sieret it mei spjirremantels;
in boartlike forel,
sa springt it tsjin de berchstream op;
de harders hoedzje 't yn har tinten,
it is de nawlstring tusken mem en bern;
manlik en moedich sjongt it ut de heltelieten,
dat it oargelt oer de wylde se, —
de balladen binne der mei wapene;
it libbet op ien tij
mei fiskers nei de Beast,
eltse dei opnij
wurdt it yn flammen berne,
syn stjerren is inkeld ta forrizenis;
[ 42

de myriaden sielen,
opflitsend en iltfilnkj end,
hja tsjiigje der fan,
en de reade herten, de reade herten,
formearre Ut ierde en f j itr,—
oeral fynt men it werom . . .
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IT KLEASTER
Spylman op it aventar,
swalkje wy as troubadour
fan de leafde, us getide,
troch it jubeljier, it swide:
't sil it libben bliid bifrije
Ut syn deade slavernije,
sont it oan de kimen tilt, —
kreauwe oaren om it jild,
sjongers dwale mei de wyn
soargeleas de fjilden yn,
ear't de moarnsdage lemieret
en de loften Fans parearet
mei in pauwich selsbihagen, —
rintfear kriget kanten kragen,
reidwal ruzet mei syn leaven,
fagelt ropt en hiele skeaven
strielen draecht men yn 'e fierte
ljochtsjend Biel it gea tomjitte,
en wy fid'lje us meldijen
feestlik tusken blom en bijen
of de flinters yn har gloeden
hingjend oan strewel en krilden,
oant de skimeringen swealje,
dan kinn' wy us hert ophelje,
't wetterlan wiist bunte glezen,
hjir ha muontsen wol har wezen,
wierlik giet, as wy net flouwe,
der yn grize pij de dauwe,
't gouden wijreekfet, de sinne,
swaeit er swijend oer de finne,
sjoch, dy griene singel moatte
wy troch hinne nei de poarte,
— Wolkom !
seit de keldermaster,
wakker rodzich om it noaster,
't gers hat al in droege kiel,
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joun set us in dampend miel,
men finthellet jin op kost,
wie 't kapittel hjoed to Bast,
ider bled dat blinkt en sulvert,
wylst in seldsum fjurkjen pulvert
troch de ruten fan it ref er
en 't lit brande kleuren efter
by syn bycht yn de kapel, —
nou daelt frede oer de sel
oant it kraeijen fan de hoanne,
ulen fleane Ut de moanne

[45]

DANSE MACABRE
Hwat ik hjir melde moat, is wol in frjemde dream:
Ik stie to meanen op in min stik Jan, myn eigen hert,
en kaem doe oan de skieding fan de greide foar in stream,
dy't by de joun syn sulver wiksele to goud; it wie al let,
en suver ing, as hie hja blet, sa kleure har de sinne rea,
mar drOgjend om my hinne lei de stilte fan it gea.
Wol snie de seine skerp syn sjongend lud soms by it harjen,
en die in keardel yn de floed itselde nei, om my to narjen,
mar elk gebearte, dat h y makke, bleau in swijend teken,
as preke der in muonts Ut in abdij foar stomme leken.
De miggeswarmen en it 'Ante fugelt, dat hwat nei-petearre,
steurden de frede net; wylst skittere de earste stjerre.
Hwant dOven ek de flammen nt, it fjurkjen dat woun oan,
as rOven alle smidsen fuort de fonken foar de moarn,
en letter, doe't it tsjustere, mar flikk're as in hear,
hie elk soldaet forbjustere in stjerre op syn spear,
mar ien, dy't wol in drysten wie en wylde sprankels skeat,
foel trystich by de gaeljebeam del yn de toversleat .. .
Dan, tinsjend op in winsk, wylst ik de wal Fans pandere,
forrif'le my in donk're pream, dy't mei syn wjerbyld andere,
in skrale man mei roukleed om siet mym'rjend oan it roer,
mar net in drove skimerklank of groet'nis weau my oer.
Forheard seach 'k in piano stean en wachte sa in wile,
mar 't &Umber skepsel sei my neat en liet him achtleas sile,
earst njonken my op 't tabouret en bilgjend oer syn ynstremint,
trof my it meager silhouet, as weiknipt Ut in aide print,
en 'k woe al roppe nei 't skelet en swaeije mei de reade
mar hold my skril en skrutel yn, as soe de swarte Dea de toetse
hjir liede nei it noateskrift en wie ik sels de komposysje,
mar 't simpele fantoom oan board naem fan de wanler gjin
[notysje.
Mei sloech der glanzj end in akkoard, sa rein en klear op it
[klavier,
dat it troch hiel de seale klonk as hie dy in kristallen flier,
en hoe't it glinst'rjend wetter blonk, dat sil ik noait forjitte,
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sa bylkjend tripken yn it brat de moaiste wizen my tomjitte,
en teanten keken in kadans of walsten rilzjend melodijen,
as swalken earne troubadours bylans har leafste amerijen.
De krage risseljend woe 't reid al weegljend foar de spegel gean,
dy't fragen klearjend as in heit, har segele mei djip forstean,
de seine lei ik as oerstallich ark forgetten oan 'e griene dyk,
myn fuotten fielden har bisnaerd en hien' de maetgong fan muzyk,
gjin ranke fearring fan de harpe, triljend yn syn houten hal,
of 't nund'rjend fanke, myn binearing, dounse dy op 't nachtlik
[bal,
oant wynderjend wy beide swierden nei it ritme fan de raeijen,
en de himel mei de ierde op it feest bigoun to draeijen.
Mar ynienen koe 'k wol gule, doe't in raven by de toer
akelik syn wreed oktaven kraste troch it moannefjilr,

dat it grize tsjerkjeIv're en mei kearsen kandelabre,
oft der spoeken op de sarken dounsen harren danse macabre . .
En doe hearde ik fan fierren noch it lest de marche funebre,
ear't ik skaette ut de twirren fan 't bistean, in cause Mare,
hwant foroardiele to 't libben, lyk as ik myselme tocht,
helle dy artyst fan ribben my ut finzenis nei 't 1 jocht,
yn de koelte fan de feart,
dat ik duzle blyn en
dy't har as in glezen deaf et hast biskamme om my sleat,
mar foardat de minske einde en syn died to resten dwile,
wist ik fan it liet de namme en de tsjoender dy't it spile.

[
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OP IN JOUNTIID
Men dObbert Fans de strjitte
en giet stille wegen,
mar dan ynienen dounset in meldije
troch de joun,
hwant earne spilet wol in fanke de piano,
der't in kastanje wiid him twiget yn 'e loft
en twiget yn 'e group, —
hja seit har siele oan de toetsen
en har djipste aerd,
as seach men yn de strieling fan har eagen,
en ut it wilnderlik biwegen fan har hannen
fiel ik har geheimste wezen bloeijen;
graech soe ik har hwat
rank fan klank, en inkeld
klear as 't gloeijen fan in stj erre,
hwant Venus is in felle filnk yn it hielal,
libelle fan kristal,
mar 't wetter sjocht my stroef fansiden oan
en lat syn antlit al yn tearen
by dy winige gedachte,
dat ik panderje mar fierder,
eltse fuotstap read fan skamte
nei dat blauwe aventhr;
ach ja, dit bliuwt wol by in boask
fan inket en papier,
al wurdt it dan ek brannend op it bledte skreaun.
Aenst komt it noch safier,
dat men fanwegen al de hilligen
de himel net mear sjocht,
glimket de moanne,
mei in ljochte sirkel om 'e holle.
In skipper swalket sjongend foar my ut,
de dining weaget yn syn gong noch nei;
dy sylde wol bylans in oargeljende kust,
sa oan syn stim to hearren.
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Gjin noed, lykwols, in foarse boekebeam
115.1dt seinjende syn earmen oer in pearke,
dat de pjisken priuwt,
en efkes letter gean' twa minsken my foarby,
wiisgearrich yn 't disp6t,
kin 'k skoan fornimme.
. . . och, oars net as in earme f ugel wol ik ha,
dy't waeit nei Gods genedich hert, —
hear ik in wyndering petearjen.
Nou, soks slacht net op my,
dat stiet wol Berge-fest,
mar moai wis doelt dit sizzen op in aide dwaes,
dy't siket om syn heil;
ne dominy, jo kinne alle kanten mei my lilt,
mar leaver net omheech, —
der binn' myn inglewjokjes spitich noch to lyts ta.
Hawar, it is fansels mar in ide,
mar is de wrald dan winliken hwat oars?
Hwant sjoch, nou rinne hja forskime, beide learden,
as hiene hja alhiel gjin eigen libben en bistean,
en sels har Hid is tsjin de ivichheit kapotslein.
Dochs wol bigreatlik, tinkt my,
foar sok folk,
dat suver alles hwat hja billeblaze troch de geast,
opwasemt en fordampt as wie it neat.
Mar noait stie noch de stilte fan de nacht
sa machtich swijend en Untsachlik om my hinne.
,
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IT NARRESKIP
De weagens stouwe hetsich skomj end tsjin de boech,
en houwe hurd mei filsten, dat it bruzj end bier
wurdt dronken puozze oer it dek, de houten flier;
matroazen mei in flinke stamper yn 'e kroech.
Soms tinkt men dat der immen leit to sliepen,
it frjemde rilzjen fan de se is yn 'e seilen,
mar komt men tichter by de eagen mei de neilen,

ynienen flitse hja as messen iepen.
Hjir ha de driften elts har wiere antlit krige
en wit men hiel de wrild in beestespul, —
hawar, in tigerkop dy sil dit aerd net lige.
Lykwols, de mandril hjit it flauwekul !
De swipe slacht in hoep en lit dy foar him nige:
dan springt de kritikus ek troch de nul . . .
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REISFORHAEL
In lange rige bultige kamielen,
de koppen heech, yn tideleaze gong,
sa is de se
in karavaen by nacht,
dy't reizget troch de woastenij
en minsk'ne siele pylgert iensum mei, —
wylst blinkt de heale moanne
Cinder striidb're stjerren.
It skip rint even Ut it roer,
en 't slaende seil, in wylde ruter, rydt de mest, —
mei loevet it wer strak, as yn ekstase;
in palm, by wyndering fan waeijerfearren,
hong kletterjend syn kromme klingen
oer tinten fan de Bedouinen, —
ek keare fan in koele boarne
noch wetterdraechsters wigende nei ierden klinten,
har folle krilken op de holledoeken, —
hja tOgje sierlik en mei los gebeart
har lot as wie 't de lichte lest
fan in forgonkelike stoune
en net in wicht dat ieuwen helle;
men toevet wol yn in oase,
der't sont de rike gloeden fan 'e joune
de wren drogjend wachten oan de welle?
De tocht giet fierder mei de tred
fan weagens, wanljend lans it firmamint, —
it doel komt dizich neijeroan.
Dan wiist in han de dei,
forblinend riist de sted
Lt gouden fjilren fan de moarn.
Ynienen klinkt in liet, —
't is oft de stim fan Mohammed
nou brannend opstiicht oer de griene tunen
en blanke koepeldakken fan de dunen,
ear't it gewimel fan de Beast bigjint
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en earst oan stille sikers nei it heil
de wil fan Allah leart yn de Koeraen,
dy't skreaun waerd op it skouderbled
fan bergen en woastinen;
de muezzin ropt to gebet,
syn rad stiet steil,
in minaret,
foar de blauwe moske
fan de himel.
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MOETING
Ienkear haw ik dyn antlit skOge
en efkes tichte by dy stien
— de brege draeide ou,
de Wetterpoarte spegele de skiednis fan in folk,
har wulving bogj end oer 't forline —
mar yn de spanning fan dit swijen wie it my,
as hie ik jierren mei dy gien;
noch driuwt somtiden wol in reiden koer foarby,
dy't in forburgene bitsjutting berget
en har in keningsdochter tabitroud.
De mimering doalt stille wegen,
inkeld de wyn, Utlitten spylman as er is,
kriget ynienen nocht om dy
to noegjen to in douns, freondinne, —
by sjocht it blije waeijen fan dyn pier
en mei hat er bits joene dyn forskining
yn de foreale swier fan syn fioele helle;
sont wint it word, dat nea net komme woe,
dyn hearlik stal werom as in genede, —
der geuret fjild om dy yn dizze stoune,
de opslach fan dyn eagen hat it blauwe
fan simmernachten, sCaljend oer de mar,
mei ljochte skittering fan stjerrefonkels,
en op dyn lippen leit in frage, fris en suver
as it getide fan 'e risping sein oan de linsdouwe, —
is dizze moeting in werkenning?
Yn hokker fiigellannen ha wy beide libbe,
oan streamen fan deselde fieling,
dat wy Us neibisibbe witte yn us djipste wezen?
Wy halde riedsels yn us hannen,
as hiene hja in wylgen widze skomm'le
yn in earme went' fan gers
en unneigeanbere biskikking fan it lot
us dreamen gearbrocht foar in amerij.
Der strielet in Unneamber teare klearte fan dy Ut,
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dy't rest jowt oan de siel', —
de ealste langstmen dwale skou
en sierlik troch dyn hege, blanke dei, —
it seinjende gebearte fan de heuvelingen,
de skrutene bikoaring fan de frou,
har benedijde foarmen,
bimant'ljend mei de mylde sfear
fan in forhoalen oerbisef,
iinthjit de dieren treastelike frede
en driften wurde boartelik as bern,
hwant op har trochtocht drinke der de ieuwen
as swerfske harten oan de beken en de wellen,
en yn it risseljende bledforwegen fan dyn klean is eat,
dat oan de rook fan skimerige bosken tinken docht,
dy't hoeden harkje nei de illeflecht.
Ik ha dy nest my stean as myn gewisse
en Bid mei dy in heimelik petear, —
oan elts bigearen frjemd, yn sill'ge driuw forlern,
wurdt troch de glanzing fan it ptirste witten,
hjir by de griene kreek, biseame fan de minne,
oer aldforgetten dingen en langforstoarne dieden
de unskuld fan de earste bloei uthongen,
prieljend mei herinneringen, —
de iere jonkheit ammet wer de teisters wiet,
noch iinbiroere as de dauw', fan diggelfjfir bilezen,
oant men, oerfloeijende en blinkende fan lok,
jit riker as foarhinne is,
en der in tankber sjongen yn jin tsjoitert as in liet;
it kin net misse, of de leanen op 'e luster,
hja hawwe harren ear nei alle oarden iepen, —
in wite klank foel helder tat de beammen wei
en fleach dan oer syn jubeljende sprankels fuort,
op swingen fan in seldsum brannend koloryt, —
in tsjuster smeulen gloeide triljend op de twigen;
doe fladdere in wylde fear him efternei,
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dy't kleure wie mei it azUr fan Unformoede fierten;
soks wiist op in bireizge geast yn us kontreijen, —
men hat jin mar yn acht to nimmen,
wol men net earnehwer in bunt bistean yn syn forhalen
[aventUrje.
Mar dit wiist oars, —
hwa komt der oer de klingen op us ta?
It is mar goed, dat ek de fynste Widen
unwezentlik forile wurde,
en al Us tinzen twiivlich fan kontour,
by 't skieden fan it ljochte tij, —
as nou mar net yn 't sinnetuoljen
in reade gloed' us donker nei de wangen stiicht
en him in klop j end hert forseit, de dryste Jager.
Mar ne, by is it paed wol bjuster rekke yn 'e joun,
wy binne him op tiid UntskUle,
en net in sanwei, dy't us printen draecht.
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OERJEFTE
Hja lizze tichtforstringele, —
himdert ieuwen krilpe elkoar oan,
it is de fire fan ilntfinzenis;
syn lippen huldigje har mfile,—
hja biedt de woldied fan de reade wyn,
in kostlik drinken, yn har pea;
hy fielt de beevjende forwachting fan har jonge boarsten,
en speurt by eltse trilling oan har lea
de spanning fan de heechtiid,
as bispile hy in harpe;
mar skruten fanke, hwer't it dimmen bloed troch nundert,
dat aenst de donkere meldije kriget
fan in fiere en forgetten wrald,
aeiket hja him swijend oer de holle,
biwuolle yn de weelden fan har bier, —
dan skommelt er har ealtsjes hinnewer,
de widze fan in bern.
Har skoat is re en tidet op de siedding fan it wilnder,
de delling fan har heupen bidet al de bloei, —
har langstme blossemet mei ierde' slachten,
in dream dy nesket oan de heuvelingen.
Har lichem is in hOf fan toverkrilden,
dat noeget mei de teare rook fan 't ilnbiroerde, —
in swiid bikoaren ammet Ut har sfear en wezen;
syn hannen wurde flinters,
oer de nektar fan it libben wjokjend, —
hja hawwe mijene ynstinkten yn 'e teisters.
Har foarmen flije, om in streling flaeikj end,
syn skille is har bed en groun, —
hja lit har jerne nodzje en hwat yn 'e earen insfrje;
brilzjende beekjes dounsje glinsters nei har eagen
en douwen koere nt har kiel, —
har antlit blierket sillich fan geniet.
Dan nimt har de bisieling fan de greate hertstocht op,
in imbidimb're driuw, dy't de foltoging winsket,
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en hat har waerm en ynlik woun, de breid,
seft soeijend har forwar;
sa wurdt in blanke wolken fan it ljocht omearme
en trochgloede fan ekstase.
Oermoedich, stil en sterk, yn hoed'ne twang,
fintslut in myld en magysk wollen nou har fammich
[heimenis, —
hja jowt har yn bitrouwen oer oan syn bigearen.
Allyk de moanjes fan in sierlik hynder,
sa hinget los de siden gloarje fan har lokken,
de greatske ruter, dy't it ride sil,
streaket it glanzjende bihang,
koezet de slanke hals, it leave wang,
of treastelik de slaende siden;
hja sette fearjend gong
en yn har klopjend herte is it wjerlild fan de hoefslach;
it ripe not dat ruoiket op de sinne-flilden,
geweltich is de brulloft fan it gea,
de simmergloeden bilge har oer ieren,
folrfize fan it himelsk lok,
dat har de nachten learden en de stjerrelieren;
en dan wer binne hja by dun en stran, —
men sjocht de se blaustrieljend iepenwaeijen nt 'e kym,
en wurdt foriene mei de weagens,
dy't har yn streamen fan opteinens Unbiskromme baeije,
trochspield fan sidderjende floeden fan forrassing, —
de dining draecht har blydskip as in skomjend aventilr,
dat ntsylt yn de boppelanske oarden fan de mins.
Ek dwaelt men troch it wijde fjiir wol fan in jounich bosk,
en dukt yn weake wettertinten, —
sa wint men sels in skynsel en in skittering
fan 't wize ljocht, dat earne gloeit,
en sweeft elkoar tomjitte, —
de djipte boasket mei it Unbikende;
mar dan ynienen wit men wer, hja toevje yn in mearkewald,
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swietrokich fan de balsamike bloisels, —
twa orchdeenjagers, touterjend oan slingers fan lianen;
ut dilzeljende hichten fan forhugenis
poeijert in transparant en flonk'rjend goudstof del, —
hwat hearlik is it hjir en iinutsizber moai,
in hoare stiltme siizet troch de loft, —
mar nou en dan klinkt jubeljend in filgelrop.
Hja lizze tichtforstringele, —
syn tank sjongt yn har as in liet;
de breugeman hat houliksblommen yn har skerte struid, —
de leaf de legert geurich oan har side.
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IT TEKEN
It docht der neat net ta,
moat ik de smelle dei fan myn bistean
forlitte,
de minste fan de skeps'len,
dy't har hill'gen hongen oan it hout,
en aenst de greate, stille nacht yngean,
sont ik dit sjongen
hearre mock t,
in wite lyster yn 'e hOving
fan de joun,
de grien' en goudene.
Hwant leaf de gloeit har trouwe wacht,
wylst in forhoalen smert
de swarte bier fan dingen dekt
mei djipfeletten skaden, —
it swierbihongen kleed
oer us tokoart,
dat wennet yn de rouwe fan har tinten.
In swerfske soan fan dizze ierde,
neibisibbe oan 't hielal,
fan natuere sinnebran
en yn wezen koele klearte,
wie ik de goede dieren freon en been, —
dus, bin ik ienris stoarn,
siz it de bijen en de flinters oan,
en 't filgelt fan it wetterlan,
dat mei de winen sylt
en roeiket nei de fjilden.
Mar sille ea de minsken
fan myn gongen
noch in fuotleast fine
op biskille paden,
of 't deade, stees forgetten hert,
dan witte hja myn wreed forsom
foar 't fe fan Laban oer,
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har eigen printen, —
al hwat ik wurke ha,
'k die 't idel om 'e nocht,
in doelleas liet of in fortoarke bled,
dat earne gielet mei de tiid .. .
Wis leart de wierheit net forgees,
de wrald leit yn it kwea forlern,
oant hja forlost wurdt fan har waen,
en it lemierjend 1 jocht
driuwt nije leaten Ut de spjalten, —
dan earst brekt dochs de hurde groun,
en aide machten fan forset,
hja wurde moudene,
om't him in sterke groei yn har Cintjowt,
en oer de kime stoart
in reade bloei fan flamjend fjCir,
nou't it wer da get yn it East, —
God bliuwt it ivige gemis,
de frede, der't de siel om striidt,
bylans de himelbaen,
yn 't wiksel j end en Vint biwegen,
de wevingen fan kreft en stof,
en strielet libben troch it Teed,
by alles hwat der stjert, —
wy binne inkeld dreamgestalten
fan Syn Beast.
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DE KRUSTOCHT
De blfredden preuvelje forlegen,
it blinkend draven fan in wite ruter
dounset op 'e sinne,
de himel skylt de joun yn frjemde kleuren
lans de wegen,
mar om de leafdesdriuw fan 't jonge libben
leit yn gleone fegen
de brede heupe fan in griene dyk.
Lykwols, it eigen herte,
finzen yn de kouwe fan de ribben,
fielt algeduerigen de unrest brannen,
en myn Untgrinzing dy is inkeld nt 'e geast,
sont ik, in boeteling,
my iepen fuotten roun
en my de silnde skulfere fan 't boarst, —
hoefolle ha net moarde yn Jou namme?
Wol is it lang forlyn,
dat my de ravens fuorren,
en ik de bergen hie ta buorren,
mar blyn, sloech ik my eagen nei it ljocht, —
doe seach ik elts de smoargens fan,
en troch de deade kleauwen
fan oermoedich sterke rotsen,
hongerige hoalen foar de bearen,
gloeden dwalen fan in wreed bigearen,
en nearne wie koelstreamend noch in wjittering,
dy't Ut de siden fan de leade loften sprong,
it stigende gewelt fan stien.
De tocht nei 't hill'ge ran,
it djipste sels,
rint wylde oarden yn,
en flymrj end stouwe de woastinen
om it wijde doel,
oant har de driften klearre ha fan waen, —
dan wurdt dy alles ta in ynliker forstean,
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de kimen kliuwe mei dyn doem omhegen,
en 't sil dy neat mear dwaen,
dat Underweis dyn hierren grize binne.
In skynsel ut 'e siele
stekt yn triennen
soms de moanne stil de lampe op,
en oer dyn hannen,
ienris kromme kloeren,
is it glanzjen fan forjowing en genede.
Nou lizze mylde nachten fonk'ljend op 'e fjilden,
de helske pinen Hike Ut de wounen,
en welich is de gong fan donker wetter wurden,
in fromme klank fait fan in aide toer.
Mar der't de heuvels swije,
sliept de leste melodije
yn dize dellingen in spoekedream,
en by it afskie haw ik skrouwe
foar de wining fan it minskelot op ierde,
hwant oer de greiden hong de hugenis,
it reade knas,
to gloeijen boppe de lansdouwe
Dan wie it my bywilen,
in finfordylgb're skuld stie tusken us,
kristinne en de heiden,
en 't strieljend wunder dat alear
yn beiden ljochte langstmen skoep,
soe my har suv're seining wol untkeare,
mar d'oare deis hie likegoed de moarntiid
gouden netten oan it want —
in fiskersplak,
waerd hiel de romte my untferming
en fjCiren riemslach to de died,
it roeijen fan in earme sloep
nei 't dobberjende leauwe,
wylst Unfortochte soen foer hjir de haven
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de seilen fol bitrouwen.
En jitris wist ik al de seen -yin my streamen,
en mannich eilan fan in sober wezen
krige djipbiskille baeijen,
der't noch gjin skip it anker smiet, —
de reine machten,
dy't it heil biwurken fan in nij Betide
oer de hurde grounen,
de rilzing fan de weagens
en de salte wjokken fan de winen, —
hja joegen oan myn wurd it wide waeijen wer.
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SOMS .
Soms haw ik it gefoel,
dat al de kreften fan de ierde
en de machten fan de himel
komme yn my gear,
en hwat de ieuwen driuwt en har biwegen,
de foltsen toget nei har lok en leed,
it kriget hjir syn Hid en stim, —
de sinnegloeden branne my omhegen,
de wolkens reine my wer del,
in toarstich drinken foar de dieren,
en troch it linfolsleine fan myn wezen,
dat noch syn foleining siket,
rinne myn rivieren, —
ik la de wilnders blinkend mei de beage,
in seinefisker lans it wiid,
en draech it stjerresied fan eltse f i ucht,
dy't ripet yn it bekken fan de frou, —
it opgean en it Ofgean
fan de moanne
regelt myn getiden,
en al de foarmen en de slachten
hawwe my in skommeljende widze west, —
de salte seen hald ik yn de holte fan myn han,
in fonte foar it hert —
waerd men by aids net pikele yn Christus?
Sa faek as ik myn eigen koerts Utset,
fiel ik my krUslings spand
en neaken festboun op it red fan Ixion, —
in oare Wil draeit fan myn lytse ik
de fjouwer speaken
en stjurt my nei geheime streken
fan in greater aventur, —
wol 16get it sont wylder oan de kym,
as sk6ge ik de findergong fan hiel de wrald,
it donker swerk dat skuort
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yn felle flitsen iepen,
en earne slacht de tonger tsjin in weage,
dat beevjend hja de knibbels bucht
foar 't swier gewelt,
en op in duvelsra fan wjerljocht steane
de rebellen fan de tinwaersloften, —
nOch binne de bigearten sterk,
en longeret de haet
oan board fan 't helleskip,
der't men de geast, it libben,
spikert oan de letter,
mar nimt de dea op 't swarte dek
de hounewacht,
ik wit my tinformoede
fan in hearlik heil bihoede, —
it grime lot hat syn biwald forlern,
en suver sunder eangst kin ik forgean . . .
Hwant jow ik my de lieding fan it leauwe oer,
myn djipst bitrouwen,
dan wurd ik jonger mei de jierren
en blider is de bloedslach nou, —
ik syl wer mei it diggelfAr
blaustrieljend troch de wite nachten,
en sjoch de rotsen rizen fan in klearder kust, —
it rilzelt der nei frjemde kreken,
de wetters fan it paradys, —
in krildhof geuret syn leginden,
bihongen mei in mylde bloei,
myn sielefrede, —
en dy't men ienris skoudere,
de reade driften,
hja dounsje yn de jubel fan forlosten, —
de stien, forsmiten fan de bouwers,
mei in wrange
en wol iinnut foar har bistean,
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is to in hoekstien wurden fan gerjochtichheit, —
de minsken ha in nije namme,
as hiene hja har aide skamme,
en der't de Bergen skine,
wennet de genede fan de leaf de,
dy't de wraeksucht dylget Ut de toverboeken.
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DE BEAM
De driuw nei 't reine witten
set him stadich troch,
de sterke tinzen
binne net to kearen,
en ienris sil iintdien
fan syn binearjend inge skill,
Ut stive bolsters,
dy't de aide sede hoedzje,
mar 't djipst biwegen finzen
halde yn syn groei,
de frijdom sels it nije libben heine, —
dan komt ut hill fan it forline
wol de rede foar it 1 jocht,
in glanzjende kastanje,
hwant inkeld derta hat de beam
syn kearsen kostlik branne litten, —
dit wie de griene hope fan de maeitiid,
dy't er meidroech yn syn bloei,
de dream fan it mystike wezen,
dat syn stigend sop
forgarre,
en lusteren alearen,
by it tinen fan de tilken,
de foarjierswinen bliid it bledte ta,
en hwat as sied Antjoech him nei de sinne,
of memme' skerte, de natilr,
oan djipbiwoartele oerlevering biwarre,
sjocht by syn berte
frjemde kimen iepenspringen
en dochs de fierten aloan neijer Luken,—
wylst stil de dizen klearje om har hinne,
slacht yn 'e wrald
forwilndering de brune eagen op.
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IT DWYLSINNIGE SKIP
Sille dyn wurden langer libje as in amerij,
les dy net greatsk dan, freon, oan dyn gedichten,
mar wes de wjerljocht Ut de nachtgesichten
fan Unwaersfilgels, flitsend oer it fleanend tij.
Hwant 't kin net misse of dyn dronken trijemester,
de bline waen en wylde drift fan it bistean,
moat by de tonger fan de branning aenst forgean,
oant stil de ienfald wer yn se stekt mei sudwester.
De man dy't tsjinst docht op de fiskersfloat
en koerts set nei de wisse wjokslach fan de miuwe,
omdat it hert him driuwt to syn genoat.
Sa meije wol dyn beste fersen altyd bliuwe:
sljocht as de riemmen fan it reddingsboat,
dy't har balladen op it wetter skriuwe.
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DE WYNRANK
Brek alle wanen fan my wei, oant neat
de suv're driuw wjerstiet fan Jins bidoelen,
wol my bifrije fan it tryst gefoelen,
oars net to wezen as in deade leat
op dit myn folk, Jou wynsta, inte;
lit my wer diel ha oan it libben hout
en stil de dream to dieden rypje, nou't
de tiid syn dagen druvet om myn klinte.
Jow dat de fruchten aerdzje nei de tros,
fan bilten dauw', fan binnen fjfir, —
ploaitsje de leste jeften Ut my los.
Sa mei de risping, samle yn 'e koer,
de sike geast geneze oan nadir,
gloedzjend it hert fan wize en paljas.
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YNHALD:
As men efter it wurd . . .
De hillige tocht
It hurde hert
Ik stean hjir as in stille moarn . . .
Wulk
De siker .
De ramp .
Oktober
.
Liet.
De jonk .
De librije
It park
.
.
De Fryske klok
De trije wizen
Krystleginde
De welle
.
It skiere lan .
Yn it ran fan de fiskjende wiisgearen
.
Seine
Selsportret
.
De gongelsta
It leste ljocht leit op it bledte blonken
Hja hearre to it lytse tal .
It offer
.
.
Maria Magdalena .
•
•
•
•
•
Anachoreet
1k siet to lezen Under in abeelje
It fraechteken
.
It greate swijen
De miggen dounsje
• •
Dream
Lytse ballade .
.
.
Vae soli ! .
.
Doch dyn plicht . . .
Mistige koerts
.
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5
6
6
6
7
7
7
8
8
8
9
9
10
11
12
14
15
16
17
17
17
18
18
19
20
21
22
23
24
25
26
28
30
31
32

It is allang forline wurden, mar ...
Rombom . . .
.
De Joadejacht
15 april
Leginde
.
Untwyk .
Alde romantyk .
•
•
Toreador
Sigeunerleafde
De reade rispinge
Oeral fynt men it werom ...
It kleaster
Danse macabre
Op in jountiid
It narreskip
Reisforhael
Moeting
Oerj efte
It teken
.
De krustocht
Soms . . .
De beam . .
It dwylsinnige skip
De wynrank .
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33
34
35
35
36
37
38
39
40
41
42
44
46
48
50
51
53
56
59
61
64
67
68
69

