
Nederland: Hans Andreus

Liggen in de zon 

Ik hoor het licht het zonlicht pizzicato
de warmte spreekt weer tegen mijn gezicht
ik lig weer dat gaat zo maar niet dat gaat zo
ik lig weer monomaan weer monodwaas van licht

Ik lig languit lig in mijn huid te zingen
lig zacht te zingen antwoord op het licht
lig dwaas zo dwaas niet buiten mensen dingen
te zingen van het licht dat om en op mij ligt 

Ik lig hier duidelijk zeer zuidelijk lig zonder
te weten hoe of wat ik lig alleen maar stil
ik weet alleen het licht van wonder boven wonder
ik weet alleen maar alles wat ik weten wil.

Hans Andreus (1926–1977)

Lying in the Sun 

I hear the light, the sunlight pizzicato;
quite sun-lit is my face, by heat impressed.
I lie in light, not just like that, but just so;
I lie again in light, light-headed, light-obsessed.

I lie stretched out, lie in my skin and sing,
yes, I sing softly, answering the light.
I'm mad, not that mad, free from human things,
keep singing of the foolish light so light so bright.

I’m lying very southern, utterly not knowing,
just what to do, I’m only lying still.
I only know the miracle of light here showing,
I only know all I want and I ever will.

Hans Andreus (1926–1977)

Lying in the Sun

I hear the light, the sunlight pizzicato
The heat is speaking to my face again
I'm lying back not just like that, but just so
I lie again in light, light-minded monomane

I’m lying stretched out singing in my skin
I'm answering the light and singing softly
I'm foolish not apart from human things 
And sing about the light around and on me

I’m lying all so southern, utterly not knowing
Just what to do, I’m only lying still
I only know the miracle of light here showing
I only know all that I ever will.
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Liggen in de zon 

Ik hoor het licht het zonlicht pizzicato
de warmte spreekt weer tegen mijn gezicht
ik lig weer dat gaat zo maar niet dat gaat zo
ik lig weer monomaan weer monodwaas van licht

Ik lig languit lig in mijn huid te zingen
lig zacht te zingen antwoord op het licht
lig dwaas zo dwaas niet buiten mensen dingen
te zingen van het licht dat om en op mij ligt 

Ik lig hier duidelijk zeer zuidelijk lig zonder
te weten hoe of wat ik lig alleen maar stil
ik weet alleen het licht van wonder boven wonder
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Hans Andreus (1926–1977)

Att ligga i solen

Jag hör ljuset solljuset pizzicato
värmen talar åter till mitt ansikte
jag ligger åter så går det inte går 
jag ligger åter  monoman åter monogalen i ljuset

Jag ligger utsträckt ligger i min hud och sjunger
ligger och sjunger tyst ett svar till ljuset
ligger galen inte så galen utom mänskligt räckhåll
och sjunger om ljuset som ligger omkring och på mig.

Jag ligger här uppenbart ligger
utan att veta hur eller vad jag ligger bara tyst
jag vet endast ljusets under över alla under
jag vet endast vad jag veta vill.
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Voetnoten:

[*. *] toon gedicht: Dit is een beroemd toon gedicht van Hans Andreus uit de generatie van experimentele dichters schrijvend tijdens de jaren 1950.

[**] leestekens: Het originele gedicht heeft weinig leestekens. Omwille van de duidelijkheid voegden we hier en daar leestekens toe in de vertalingen.

[**] alliteratie en assonantie: Er is veel alliteratie en assonantie binnen de regels: zacht zingen / zuidelijk zonder / lig languit / duidelijk zuidelijk / languit huid / dingen 

zingen / om en op. Dit is moeilijk te reproduceren in de vertaling.

[1,4] monomaan: hier in het Nederlands bedoeld al een bijvoeglijk naamwoord. In het Engels is “monomane” een zelfstandig naamwoord: een “monomane” is een 

persoon die obsessief met slechts een ding bezig is. Op grond van het rijm werd in een van de vertalingen “monomaan” vertaald met het bijwoord 'monomane', in de

betekenis van 'mono-maniacally'.

[1,4] monodwaas: een neologisme, samengesteld uit het Latijnse woord “mono” en het Nederlandse woord “dwaas”; het woord betekent hier waarschijnlijk “de 

dwaasheid van zijn monomanie”; we vertaalden het als 'light-headed' (licht in het hoofd) / 'licht-minded (lichtzinnig) / 'light-obsessed' (door licht bezeten).

[2,1] Ik lig languit: in het Engels: “I lie sprawled / I lie stretched out / I lie outstretched”. 

[2,3] dwaas: Engels, dumb, foolish. Het concept “foolish” is hier mogelijk geschikter dan “dumb”.

[3,3] wonder boven wonder: in het Engels 'wonder of wonders / miracle of miracles / miraculously'.

Footnotes:

[*.*] tone poem: This is a famous tone poem of Hans Andreus from the generation of experimental poets writing during the 1950s.

[**] punctuation: The original poem has very little punctuation. For the sake of clarity, here and there we have added punctuation in the translations.

[**] alliteration and assonance: There is much alliteration and assonance within lines: zacht zingen / zuidelijk zonder / lig languit / duidelijk zuidelijk / languit huid / dingen zingen / 

om en op. This was difficult to reproduce in the translation.

[1.4] monomaan: in Dutch this is meant as an adjective. In English 'monomane' is a noun: a 'monomane' is a person obsessed with only one thing. On account of the rhyme in one of 

the translations, “monomaan” was translated with the adverb 'monomane', meaning 'mono-maniacally'.

[1.4] monodwaas: a neologism, composed of the Latin word “mono” and the Dutch word “dwaas” (= fool); the word probably means 'the folly of being mono-maniacal'; we 

translated it with 'light-headed' / 'licht-minded' / 'light-obsessed'.

[2.1] Ik lig languit: in English: “I lie sprawled / I lie stretched out / I lie outstretched”. 

[2.3] dwaas: E. dumb, foolish. The concept “foolish” may be more appropriate here than "dumb".

[3.3] wonder boven wonder: wonder of wonders / miracle of miracles / miraculously.


