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The Insect World 

1, The Insect World 
(tekst: John Clare) 

The insect World amid the suns and dew 
Awake and hum their tiny songs a new, 
And climb the totter grass and blossoms stem 
As huge in size as mighty oaks to them; 
And rushy burnets on the pasture rise 
As tall as castles to their little eyes; 

Each leaf's a town and the smooth meadow 
grass 
A mighty world whose bounds they never 
pass; 
E' en spots no bigger than the husbandman's 
Or shepherd's noontide dwarf shrunk shadow 
spans 
O e' en the milkmaid tripping thro' the dew, 
Each space she covers with her slender shoe 

seem to their view high words in which they 
roam 
As lorn, lost wand'rers many miles from home, 
Creeping up bents and down whole weary 
hours 
And resting oft on the soft breasts of flowers; 
Till age, in minutes long as years, creeps on, 
or waning summer warns them to be gone. 

2. The fly 
(tekst: William Oldys) 

Busy, curious thirsty fly 
Drink with me and drink as I; 
Freely welcome to my cup, 
Couldst thou sip and sip it up: 
Make the most of life you may, 
Life is short and wears away. 

Just alike, both mine and thine 
Hasten quick to their decline: 
Thine's a summer, mine no more, 
Though repeated to three score, 
Threescore summers when they're gone, 
Will appear as short as one. 

1. De wereld der insecten 

De wereld der insecten tussen zonnestralen 
en dauw, ontwaakt en ze zoemen hun kleine 
liedjes opnieuw, beklimmen het trilgras en 
stelen van de bloesems,voor hen zo enorm 
van omvang alsof het machtige eiken zijn. 
En het biesachtige sorbenkruid rijst in het 
weiland op en schijnt in hun kleine ogen zo 
hoog als kastelen 

Elk blad is een stad en het malse weidegras 
een wijde wereld waarvan ze de grenzen 
nooit zullen passeren. 
Zelfs schaduwplekken, wanneer de 
middagzon de gestalten van de landman of 
herder tot dwergenformaat verkleint, 
of elke voetdruk die het melkmeisje maakt 
wanneer ze met haar smalle schoentjes door 
de dauw trippelt, 

schijnen in hun blik verheven werelden 
waarin ze omzwerven net zo verloren als 
verdwaalde wandelaars die mijlenver van 
huis zijn. Ze kruipen lange vermoeiende uren 
over het helmgras op en neer en rusten 
dikwijls uit op de zachte boezem van 
bloemen, tot de tijd, in minuten die jaren 
lijken, voortschrijdt, of de tanende zomer 
hen waarschuwt te verdwijnen. 

1. De Vlieg 

Bezige, nieuwsgierige, dorstige vlieg, 
drink met mij en drink zoals ik. 
Wees hartelijk welkom bij mijn kopje, 
Al zou je het helemaal opzuigen: 
Haal alles uit je leven wat je kunt, 
Het leven is kort en gaat voorbij. 

Precies op dezelfde manier, zowel het jouwe 
als het mijne spoedt zich naar het einde 
Jouw leven duurt een zomer, het mijne niet 
langer, hoewel dat zich zestig maal herhaalt. 
Zestig zomers, wanneer ze voorbij zijn 
schijnen ze niet langer dan een enkele 
geduurd te hebben. 
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3. Glow-worms 
(tekst: Andrew Marvell) 

Ye living lamps, by whose dear light 
the nightingale does sit so late, 
And studying all the summer night 
her matchless song does meditate: 

ye country comets, that portend 
No war nor prince's funeral, 
Shining unto no higher end 
than to presage the grass' fall: 

ye glow-worms, whose officious flame 
to wand'ring mowers shows the way, 
that in the night have lost their aim 
and after foolish fires do stray. 

Your courteous lights in vain you waste, 
Since Juliana here is come, 
For she my mind hath so displaced 
that I shall never find my home. 

4. Clock-a-clay 
(tekst: John Clare) 

In the cowslip pips I lie, 
Hidden from the buzzing fly, 
while green grass beneath me lies, 
Pearled with dew like fishes eyes, 
Here I lie a clock-a-clay, 
Waiting for the time of day. 

While grassy forest quakes surprise, 
And the wild wind sobs and sighs, 
My home rocks as like to fall, 
On its pillar green and tall, 
While the patt'ring rain drives by, 
Clock-a-clay keeps warm and dry. 

Day by day and night by night, 
All the week I hide from sight, 
In the cowslip pips I lie, 
in rain and dew still warm and dry. 
Day and night and night and day, 
Red, black spotted clock-a-clay. 

My home shakes in wind and showers, 
Pale green pillar topped with flowers 
Bending at the wild wind's breath, 
Till I touch the grass beneath, 
Here I live, lone clock-a-clay, 
Watching for the time of day. 

3. Gloeiwormpjes 

Jullie levende lampjes, bij je lieflijke licht 
blijft de nachtegaal zo laat op 
en de hele zomernacht bepeinzen jullie 
Wat haar weergaloos lied overdenkt: 

Jullie aardse komeetjes, die geen oorlog of 
dood van een vorst voorspellen, 
die schijnen voor geen hoger doel dan om 
het verval van het gras te voorzeggen: 

Jullie gloeiwormpjes, jullie gedienstige 
vuurtjes wijst dolende maaiers de weg, 
Die in de nacht hun doel hebben verloren 
en dwaallichten zijn gevolgd. 

Jullie spannen je tevergeefs in met jullie 
welwillende lichtjes, aangezien Juliana hier is 
gekomen, want zij heeft mijn geest zo 
verward dat ik nergens meer thuis zal zijn. 

4. Lieveheersbeestjes 

Ik lig in het hart van de sleutelbloem, 
verborgen voor de gonzende vlieg, 
en onder mij ligt het groene gras, 
met parels van dauw als vissenogen, 
hier lig ik, een lieveheersbeestje, 
te wachten tot de dag komt. 

Omdat het trillen van de graswoud verrast 
en de woeste wind huilt en steunt, 
schudt mijn huis op zijn lange groene zuil 
alsof het zal vallen, 
terwijl de kletterende regen over drijft 
blijft het lieveheersbeestje warm en droog. 

Dag aan dag en nacht aan nacht 
De hele week blijf ik uit het zicht 
ik lig in het hart van de sleutelbloem, 
in regen en dauw toch warm en droog. 
Dag en nacht en nacht en dag 
Rood, zwart gespikkeld lieveheersbeestje. 

Mijn huis schudt in de wind en regenbuien, 
lichtgroene zuil gekroond met bloemen 
die buigt op de adem van de wilde wind 
tot ik het gras onder mij kan aanraken. 
Hier woon ik, eenzaam lieveheersbeestje, 
en ik wacht de dag af. 
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