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WERELD POEZIEDAG THEMA: WAT GEEFT JE HOOP?

‘Hoop’ is dat ding met veertjes,
dat neerstrijkt in de ziel;
het zingt een liedje zonder woorden,
maar stoppen doet het niet – en nooit.

Zacht klinkt het, ook in harde wind.
En zelfs de stormen lukt het niet
te laten zwijgen het vogeltje
dat aan zo velen warmte biedt.

Ik hoorde het in kille landen
en op de vreemdste verre zee.
Toch eiste het, zelfs in hoogste nood,
niet één klein kruimeltje van mij.

Emily Dickinson (1830-1886), vertaling
Niek Schuman

Iraans gedicht gekozen en voorgelezen door een van onze Iraanse gemeenteleden

Iraans gedicht over hoop - Sheikh Bahai (overleden in 1621)

Als ik geen gouden glas heb, zou ik met mijn handen water drinken.
Als ik geen paard met een goed zadel heb zou ik met mijn voeten gaan wandelen en verder gaan.
Als op tafel niet verschillende gerechten liggen, zou ik gewoon brood eten.
Als ik geen geliefde heb die naast mij ligt, zou ik met mijn handen mijzelf knuffelen.
Alles wat je ziet kun je vastpakken en er iets mee doen. Als je deze dingen niet hebt kun je toch iets
doen.
Maar er zijn ook dingen die je niet ziet en niet kunt vastpakken, die voorbij gaan zoals leven en tijd.
Die dingen kan je niet vastpakken maar toch kun je er iets mee doen.
Ik kan leven en tijd gebruiken, ik kan die dingen op mijn beste manier gebruiken en dat geeft mij
hoop.

Clipje gekozen door de tieners

https://www.youtube.com/watch?v=bbe6FEXiR90

Voor altijd – Marco Borsato

Ik heb je al eens eerder moeten missen
Ik was je al eens vaker even kwijt
Toch heb ik er nooit aan hoeven wennen
Jou niet meer om me heen te hebben
Je vond altijd je weg naar mij
Het voelt heel anders nu je weggaat
Voor altijd
Zoveel herinneringen samen
Zoveel wat jou met mij verbindt

Zoveel meer dingen die ik nergens anders vind
Het leven gaat voorbij
Maar je leeft door in mij
In alles wat je hebt gegeven
Wat je me leerde in dit leven
De mooie dingen die je zei
Lieve schat, hier in m'n hart
Hou ik een kamer voor je vrij
Voor altijd

https://www.youtube.com/watch?v=bbe6FEXiR90


Surinaams gedicht gemaakt en gezongen door een van onze Surinaamse gemeenteleden

Firi – Yvonne Ristie

Pe na firi disi komopo
Na dren mi e dren  efoe na tru miti mi
Mi ati ben de na djompo
Now safri mi e bro
Hebi Winti tantiri

San  ede no wan soema kan verstan
Dati joe libi habi foe lon
Leki  a bigi man wani
Srefi mati poti joe na sé
Bika ogri tongo e prej

Refr:
Kon mek mi hori joe dja
Joe na a bung die kon gi mi
No wan trawan kan doe san joe
Oen no afoe prakseri  moro,  takroe ten pasa

Zo krijgt het kind een idee
Zo vindt de man wat hij zoekt
Zo wordt de sterveling een held
Zo wordt vooruitgang geboekt
Dat komt door iemand van hier
De mens bereikt op die manier
Het hogere niveau
Ooh je noemde het inspiratie
Adem van de geest
Inspiratie
Maar wij zijn het steeds geweest
Noem het inspiratie
Zo noemt men het meest
En dat is het ook
De ingeblazen adem
Van de geest

Uit: Inspiratie – Mathilde Santing
Musical Joe, J. van de Ende / tekst Koen
van Dijk

Gevoel

Waar komt dit gevoel toch vandaan
Droom ik  of gebeurt dit nu echt met mij
Mijn hart ging elke dag tekeer
Maar nu kan ik rustig adem halen
Zware tijden lijken verstild en voorbij

Waarom begrijpt niemand om me heen
Dat het leven  dat je leidt
In de handen van de grote daarboven prijkt
Zelfs vrienden  gingen voor de bijl
Mengden zich  in een strijd
Als een klucht die harten snijdt

Refr:
Ik kruip dichter naar je toe en pak  je stevig vast
Jij bent alle goeds dat me gebracht is
Niemand anders kan doen wat jij doet
‘Maak je geen zorgen’ zegt hij, slechte tijden zijn voorbij


