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À Chloris To Chloris 

S'il est vrai, Chloris, que tu m'aimes, 

Mais j'entends, que tu m'aimes bien, 

Je ne crois point que les rois mêmes 

Aient un bonheur pareil au mien. 

Que la mort serait importune 

De venir changer ma fortune 

A la félicité des cieux! 

Tout ce qu'on dit de l'ambroisie 

Ne touche point ma fantaisie 

Au prix des grâces de tes yeux. 

If it be true, Chloris, that you love me, 

(And I'm told you love me dearly), 

I do not believe that even kings 

Can match the happiness I know. 

Even death would be powerless 

To alter my fortune 

With the promise of heavenly bliss! 

All that they say of ambrosia 

Does not stir my imagination 

Like the favour of your eyes! 

Vertaling © Richard Stokes, A French Song Companion (Oxford, 2000) 

 

Chanson pour Avril Song for April 

Toute la nuit la pluie légère 

A glissé par jets et par bonds. 

Viens respirer au bois profond 

L'odeur de la verdure amère. 

 

Ton coeur est triste, morne et las, 

Comme la naissante journée. 

Elle sera bientôt fanée, 

L'amoureuse odeur des lilas. 

 

Aujourd'hui l'âme apitoyée 

Sent pleurer son vague tourment. 

Viens écouter l'égouttement 

Des feuilles mortes et mouillées. 

All night long the light rain 

Poured in gushes and spurts. 

Come and breathe in the deep wood 

The scent of the bitter greenery. 

 

Your heart is sad, dejected and weary, 

Like the dawning day. 

It will soon fade, 

That loving scent of the lilacs. 

 

Today the soul moved to pity 

Feels the weeping of its vague torment. 

Come and hear the drips falling 

From the dead and wet leaves. 

Vertaling: Corinne Orde www.lieder.net 

 

 

Chanson d’Automne Autumn Song 

Les sanglots longs 

Des violons 

De l'automne 

Blessent mon coeur 

D'une langueur 

Monotone. 

 

Tout suffocant 

Et blême, quand 

Sonne l'heure, 

With long sobs 

The violins 

Of autumn 

Wound my heart 

With languorous 

Monotony. 

 

All choking 

And pale, when 

The hour sounds, 

http://www.lieder.net/


Je me souviens 

Des jours anciens 

Et je pleure; 

 

Et je m'en vais 

Au vent mauvais 

Qui m'emporte 

Deçà, delà, 

Pareil à la 

Feuille morte. 

I remember 

Departed days 

And I weep; 

 

And I go 

Where ill winds blow, 

Buffeted 

To and fro, 

Like a 

Dead leaf. 

Vertaling: Richard Stokes 

 

 

Si mes vers avaient des ailes If my verses had wings 

Mes vers fuiraient, doux et frêles, 

Vers votre jardin si beau, 

Si mes vers avaient des ailes, 

Comme l’oiseau. 

 

Ils voleraient, étincelles, 

Vers votre foyer qui rit, 

Si mes vers avaient des ailes, 

Comme l’esprit. 

 

Près de vous, purs et fidèles, 

Ils accourraient nuit et jour, 

Si mes vers avaient des ailes, 

Comme l’amour. 

My verses would flee, sweet and frail, 

To your garden so fair, 

If my verses had wings, 

Like a bird. 

 

They would fly, like sparks, 

To your smiling hearth, 

If my verses had wings, 

Like the mind. 

 

Pure and faithful, to your side 

They’d hasten night and day, 

If my verses had wings, 

Like love! 

Vertaling: Richard Stokes, A French Song Companion (Oxford, 2000) 

 

 

Adieu Vaarwel  

L'automne, déjà!―Mais pourquoi 
regretter un éternel soleil, si nous 
sommes engagés à la découverte de la 
clarté divine,―loin des gens qui meurent 
sur les saisons. 
 
L'automne. Notre barque élevée dans les 
brumes immobiles tourne vers le port de 
la misère, la cité énorme au ciel taché de 
feu et de boue. Ah! les haillons pourris, le 
pain trempé de pluie, l'ivresse, les mille 
amours qui m'ont crucifié! Elle ne finira 
donc point cette goule reine de millions 

Herfst alweer!―Maar wat getreurd om een 
eeuwige zon, als wij ons wijden aan de 
ontdekking van het goddelijk licht―ver van 
hen die sterven met de seizoenen. 
 
 
Herfst. Hoog in de roerloze nevelen wendt 
ons schip de steven naar de haven van 
ellende, gigantische stad aan de horizont vol 
slijk en vuur. Ach! rafelige lompen, van regen 
doorweekt brood, dronkenschap, heel mijn 
lijdensweg van liefdes! Komt er dan nooit een 
eind aan de vampier-vorstin van miljoenen 



d'âmes et de corps morts et qui seront 
jugés! Je me revois la peau rongée par la 
boue et la peste, des vers plein les 
cheveux et les aisselles et encore de plus 
gros vers dans le coeur, étendu parmi les 
inconnus sans âge, sans sentiment... 
J'aurais pu y mourir... L'affreuse 
évocation! J'exècre la misère. 
 
Et je redoute l'hiver parce que c'est la 
saison du comfort! 
 
- Quelquefois je vois au ciel des plages 
sans fin couvertes de blanches nations en 
joie. Un grand vaisseau d'or, au-dessus de 
moi, agite ses pavillons multicolores sous 
les brises du matin. J'ai créé toutes les 
fêtes, tous les triomphes, tous les 
drames. J'ai essayé d'inventer de 
nouvelles fleurs, de nouveaux astres, de 
nouvelles chairs, de nouvelles langues. 
J'ai cru acquérir des pouvoirs surnaturels. 
Eh bien! je dois enterrer mon imagination 
et mes souvenirs! Une belle gloire 
d'artiste et de conteur emportée! 
 
Moi! moi qui me suis dit mage ou ange, 
dispensé de toute morale, je suis rendu 
au sol, avec un devoir à chercher, et la 
réalité rugueuse à étreindre! Paysan! 
 
Suis-je trompé? la charité serait-elle 
soeur de la mort, pour moi? 
 
Enfin, je demanderai pardon pour m'être 
nourri de mensonge. Et allons. 
 
Mais pas une main amie! et où puiser le 
secours? 
 
¯¯¯¯¯¯¯¯ 
 
Oui l'heure nouvelle est au moins très 
sévère. 
 

zielen en dode lichamen die geoordeeld zullen 
worden! Ik zie nog hoe, met slijk en rottenis 
besmeurd, met wormen in mijn oksels en 
mijn haar, terwijl de smerigste mijn hart 
aanvraten, ik neerlag bij de naamlozen, van 
tijd en gevoelens verstoken… Het had mijn 
dood wel kunnen zijn… Gruwzame 
gedachtenis! Ik spuw op de ellende. 
 
En ik schuw de winter, want dat is de tijd van 
geborgenheid! 
 
―Soms zie ik stranden aan de hemel, tot de 
einder toe overdekt met witte blije volkeren. 
Op een groot gouden schip boven mijn hoofd 
wapperen bonte vlaggetjes in de 
ochtendbries. Ik heb alle feesten, alle 
triomfen, alle drama’s geschapen. Ik heb 
nieuwe bloemen en sterren, nieuwe tongen 
en talen willen ontwerpen. Ik heb zelfs 
gemeend dat ik bovenaardse macht kon 
verwerven. Nou! mijn verbeelding, mijn 
herinneringen kan ik wel begraven! Verkeken 
die kans op roem als artiest en verteller! 
 
Ik, ik die mezelf uitriep tot magiër of engel, 
boven iedere moraal verheven! ik sta weer op 
de grond, en moet een taak vinden, mij 
wijden aan de harde werkelijkheid! Boer! 
 
Wordt ik bedrogen? zou voor mij 
naastenliefde hand in hand gaan met de 
dood? 
 
Goed, ik vraag wel om vergiffenis dat ik mij 
gevoed heb met onwaarheid. En voorwaarts. 
 
Maar geen helpende hand! Waar vind ik een 
toeverlaat? 
 
------- 
 
Ja, het jongste uur is zeker erg streng. 
 
Want ik mag wel zeggen dat de overwinning 
aan mij is: het geknars van tanden, het loeien 



Car je puis dire que la victoire m'est 
acquise: les grincements de dents, les 
sifflements de feu, les soupirs empestés 
se modèrent. Tous les souvenirs 
immondes s'effacent. Mes derniers 
regrets détalent,―des jalousies pour les 
mendiants, les brigands, les amis de la 
mort, les arriérés de toutes 
sortes.―Damnés, si je me vengeais! 
 
Il faut être absolument moderne. 
 
Point de cantiques: tenir le pas gagné. 
Dure nuit ! le sang séché fume sur ma 
face, et je n'ai rien derrière moi, que cet 
horrible arbrisseau!... Le combat spirituel 
est aussi brutal que la bataille d'hommes; 
mais la vision de la justice est le plaisir de 
Dieu seul. 
 
Cependant c'est la veille. Recevons tous 
les influx de vigueur et de tendresse 
réelle. Et à l'aurore, armés d'une ardente 
patience, nous entrerons aux splendides 
villes. 
 
Que parlais-je de main amie! Un bel 
avantage, c'est que je puis rire des vieilles 
amours mensongères, et frapper de 
honte ces couples menteurs,―j'ai vu 
l'enfer des femmes là-bas;―et il me sera 
loisible de posséder la vérité dans une 
âme et un corps. 

van de vuur en de stank van bedorven adem 
nemen af. Elke vunze herinnering verbleekt. 
Het laatste restje spijt vervluchtigt,―afgunst 
op bedelaars, rovers, vrienden van de dood, 
verschoppelingen van allerlei 
soort.―Verdoemden, als ik me eens wreken 
zou! 
 
Wees onverbiddelijk een nieuwlichter. 
 
Weg met de gezangen: blijf ze een stap voor. 
Een zware nacht! het bloed walmt en stolt op 
mijn wangen, en ik laat enkel die gruwelijke 
struik achter!… De geestelijke strijd is even 
hard als een gevecht van man tegen man. 
Maar gerechtigheid is het visioen dat God 
alleen geniet. 
 
Toch is het voorspel tot een nieuwe dag. Wij 
moeten ons openstellen voor iedere 
uitstraling van ware tederheid en kracht. En 
gewapend met een vurig geduld zullen wij bij 
dageraad schitterende steden binnentrekken. 
 
Had ik het over een helpende hand? Het is al 
heel wat waard dat ik nu kan lachen om de 
oude, onwaarachtige liefdes en die pseudo-
paren aan de kaak kan stellen,―ik heb de hel 
van de vrouwen daarginds gezien;―en laat 
mij dan maar de waarheid bezitten in één ziel 
en één lichaam. 

Vertaling: Hans van Pinxteren ‘Seizoen in de hel, Illuminations en ander proza’ 
 
 
To a Child Dancing in the Wind (1983) 

He Wishes for the Cloths of Heaven Hij verlangt naar het laken van de hemel 

Vertaling uit“De mooiste van William Butler 

Yeats” 

Had I the heavens’ embroidered cloths, 

Enwrought with golden and silver light, 

The blue and the dim and the dark cloths 

Of night and light and the half-light, 

I would spread the cloths under your feet: 

But I, being poor, have only my dreams; 

Had ik het kanten hemellaken, 

doorweven met gouden en zilveren licht, 

het blauwe en flauwe en donkere laken 

van de dag en nacht en schemerlicht, 

ik spreidde het laken onder je voeten: 

maar ik, arme man, heb slecht mijn dromen; 



I have spread my dreams under your feet; 

Tread softly because you tread on my 

dreams. 

ik spreidde mijn dromen onder je voeten; 

stap zachtjes want je stapt op mijn dromen. 

The Old Men Admiring Themselves in 

the Water 

De oude mannen die zichzelf bewonderen in 

het water 

Vertaling: J. Eikelboom “Keert het grote 

zingen niet terug” 

I heard the old, old men say, 

“Everything alters, 

And one by one we drop away.” 

They had hands like claws, and their 

knees 

Were twisted like the old thorn-trees 

By the waters. 

I heard the old, old men say, 

“All that’s beautiful drifts away 

Like the waters.” 

Ik hoorde ze zeggen, de oude, oude mannen: 

‘Alles verandert, 

en één voor één gaan wij heen.’ 

Ze hadden handen als klauwen en hun knieën 

waren knoestig als de oude doornbomen 

bij de stroom. 

Ok hoorde ze zeggen, de oude, oude mannen: 

‘Al wat schoon is drijft heen 

als de stroom.’  

To a Child dancing in the Wind Voor een kind dat danst in de wind 

Vertaling: J. Eikelboom “Keert het grote 

zingen niet terug” 

Dance there upon the shore; 

What need have you to care 

For wind or water’s roar? 

And tumble out your hair 

That the salt drops have wet; 

Being young you have not known 

The fool’s triumph, nor yet 

Love lost as soon as won, 

Nor the best labourer dead 

And all the sheaves to bind. 

What need have you to dread 

The monstrous crying of wind? 

Dans daar maar op het strand; 

wat zou je je zorgen maken 

om het razen van wind of water? 

En laat je haar, door zoutdruppels nat 

gemaakt, maar uit de band springen. 

Je hebt omdat je jong bent 

de triomf van de gek niet gekend, 

noch liefde zo gewonnenzo geronnen, 

en niet de beste werker dood 

en alle schoven nog te binden. 

Waarom zou je het vrezen kind, 

het monsterlijk huilen van de wind? 

Two Years Later Twee jaar later 

Vertaling: J. Eikelboom “Keert het grote 

zingen niet terug” 

Has no one said those daring   

Kind eyes should be more learn’d?   

Or warned you how despairing   

The moths are when they are burned,   

I could have warned you, but you are 

young,  

So we speak a different tongue. 

   

O you will take whatever’s offered   

And dream that all the world’s a friend, 

Heeft iemand gezegd dat die moedige 

vriendelijke ogen geleerd moesten zijn? 

Of je  gewaarschuwd hoe, als de motten 

worden verzengd, ze vergaan ven de pijn? 

Ik had je kunnen waarschuwen; maar jij bent 

jong, 

dus spreken wij elk met een andere tong. 

 

O je zult nemen wat men je ook geeft 

en een wereld vol vriendschap dromen, 



Suffer as your mother suffered,   

Be as broken in the end.   

But I am old and you are young,   

And I speak a barbarous tongue.  

lijden zoals je moeder deed 

en op het eind even gebroken. 

Maar ik ben oud en jij bent jong 

en ik spreek met een barbaarse tong. 

The Fiddler of Dooney De Speelman uit Dooney 

Vertaling: Anne de Vries 

When I play on my fiddle in Dooney,  

Folk dance like a wave of the sea;   

My cousin is priest in Kilvarnet,   

My brother in Moharabuiee.   

   

I passed my brother and cousin: 

They read in their books of prayer;   

I read in my book of songs   

I bought at the Sligo fair.   

   

When we come at the end of time,   

To Peter sitting in state, 

He will smile on the three old spirits,   

But call me first through the gate;   

   

For the good are always the merry,   

Save by an evil chance,   

And the merry love the fiddle 

And the merry love to dance:   

   

And when the folk there spy me,   

They will all come up to me,   

With ‘Here is the fiddler of Dooney!’  

And dance like a wave of the sea. 

Als ik in Dooney op mijn viool speel, 

dansen de mensen als een golf op zee 

Mijn neef is priester in Kilvarnet, 

mijn broer in Moharabuiee. 

 

Ik liep langs mijn broer en mijn neef: 

die lazen in hun gebedenboek; 

Ik las in mijn liederenboek 

dat ik op de markt in Sligo heb gekocht. 

 

Als we aan het eind der tijden 

bij poortwachter Petrus aankomen, 

dan glimlacht hij tegen die drie oude zielen, 

maar hij laat mij als eerste naar binnen; 

 

Want de Goeden zijn altijd wie vrolijk zijn, 

behalve als je pech hebt, 

Vrolijke mensen houden van de viool 

Vrolijke mensen houden van dansen: 

 

En als de mensen me in de gaten krijgen, 

komen ze allemaal op mij af, 

met ‘Hier is de speelman uit Dooney!’ 

en ze dansen als een golf op zee. 

A Deep-sworn Vow Een Plechtige Eed 

Vertaling: Anne de Vries 

Others because you did not keep 

That deep-sworn vow have been friends 

of mine; 

Yet always when I look death in the face, 

When I clamber to the heights of sleep, 

Or when I grow excited with wine, 

Suddenly I meet your face. 

Anderen - omdat jij je niet gehouden hebt 

aan die plechtig gezworen eed - 

anderen zijn mijn vrienden geweest; 

En toch, altijd als ik er als de dood uitzie, 

opklauterend tegen de toppen van de slaap, 

of als ik opgewonden raak van de wijn, 

ontmoet ik plotseling jouw gezicht. 

Sweet Dancer Lieve danseres 

Vertaling: Anne de Vries 

The girl goes dancing there 

On the leaf-sown, new-mown, smooth 

Grass plot of the garden; 

Escaped from bitter youth, 

Het meisje is aan het dansen 

op het bladbezaaide, pasgemaaide, 

zachte grasveld in de tuin; 

gevlucht uit haar bittere jeugd, 



Escaped out of her crowd, 

Or out of her black cloud. 

Ah, dancer, ah, sweet dancer! 

 

If strange men come from the house 

To lead her away, do not say 

That she is happy being crazy; 

Lead them gently astray; 

Let her finish her dance, 

Let her finish her dance. 

Ah, dancer, ah, sweet dancer! 

gevlucht uit de mensenmassa rondom, 

of aan zwarte duisternis ontkomen. 

O danseres, o lieve danseres! 

 

Als er vreemde mannen het huis uit komen 

om haar weg te voeren, zeg dan niet 

dat ze zo gelukkig is dwaas te zijn; 

Breng hen omzichtig op een dwaalspoor, 

laat haar haar dans afmaken, 

laat haar haar dans afmaken. 

O danseres, o lieve danseres!  

The Stolen Child Het gestolen kind 

Vertaling: Anne de Vries 

Come away, O human child! 

To the waters and the wild 

With a faery, hand in hand, 

For the world's more full of weeping than 

you can understand. 

Ga mee, o mensenkind! 

naar het water en de wildernis, 

mee met een fee, hand in hand, 

want de wereld kent meer tranen dan jij kunt 

bevatten. 

He Wishes for the Cloths of Heaven Hij wenst zich de hemeldoeken 

Vertaling: Paul Claes ‘De Spiraal’ 

Had I the heavens’ embroidered cloths, 

Enwrought with golden and silver light, 

The blue and the dim and the dark cloths 

Of night and light and the half-light, 

I would spread the cloths under your feet: 

But I, being poor, have only my dreams; 

I have spread my dreams under your feet; 

Tread softly because you tread on my 

dreams. 

Had ik de brokaten hemeldoeken, 

bestikt met goud en zilverlicht, 

de blauwe, grauwe, donkere doeken 

van nacht en licht en schemerlicht, 

ik spreidde de doeken onder je voeten: 

helaas, ik heb alleen mijn dromen; 

ik heb ze gespreid onder je voeten; 

stap zacht, want je stapt op mijn dromen.  

The Countess Cathleen in Paradise Gravin Cathleen in het Paradijs 

Vertaling: Anne de Vries 

All the heavy days are over; 

Leave the body's coloured pride 

Underneath the grass and clover, 

With the feet laid side by side. 

 

Bathed in flaming founts of duty 

She'll not ask a haughty dress; 

Carry all that mournful beauty 

To the scented oaken press. 

 

Did the kiss of Mother Mary 

Put that music in her face? 

Yet she goes with footstep wary, 

Full of earth's old timid grace. 

Alle zware dagen zijn voorbij, 

Laat de kleurige trots van het lichaam 

maar onder het gras en de klaver, 

met de voeten keurig naast elkaar. 

 

Badend in fonteinen van vlammend 

plichtsbesef 

zal ze geen hooghartig kleed willen dragen; 

Draag al die treurige schoonheid 

maar naar de geurige eikenhouten kast. 

 

Was het de kus van Moeder Maria, 

die muziekafdruk op haar gelaat? 

Toch gaat ze voort met omzichtige stappen, 



 

'Mong the feet of angels seven 

What a dancer glimmering! 

All the heavens bow down to Heaven, 

Flame to flame and wing to wing. 

vervuld van haar oude, aardse, beschroomde 

gratie. 

 

Tussen de voeten van zeven engelen, 

is zij een zacht glanzende danseres! 

Alle hemelen buigen voor deze Hemel 

vlam naast vlam, vleugel naast vleugel. 

 


