
 

Pagina 1 van 1 

 
tekst cr 183 g.dyson, to music  CR 183 
22-4-2020 

 

 

George Dyson 
(1883-1964) 

 

 

To Music 

Tekst: Robert Herrick (1591-1674) 

To Music, to becalm his Fever (c.1660) 

 

Charm me asleep, and melt me so 

With thy delicious numbers, 

That being ravish’d, hence I go 

Away in easy slumbers. 

Ease my sick head,  

and make my bed, 

Thou pow’r that canst sever 

From me this ill,  

and quickly still 

Though thou not kill  

my fever. 

 

[ Thou sweetly canst convert the same 

From a consuming fire 

Into a gentle licking flame, 

And make it thus expire. 

Then make me weep  

my pains asleep; 

And give me such reposes 

That I, poor I, may think thereby 

I live and die 

‘mongst roses.] 

 

Fall on me like a silent dew, 

Or like those maiden showers, 

Which, by the peep of day, do strew 

A baptism o’er the flowers. 

Melt, melt my pains with thy soft strains; 

That, having ease me given, 

With full delight 

I leave this light, 

And take my flight  

for Heaven. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aan de muziek, om zijn koorts te temperen 

 

Betover mij in slaap en laat mij zo wegglijden 

bij uw zoete liederen; 

dat ik in verrukking van hier ga,  

weg in kalme sluimer. 

Verlicht mijn zieke hoofd  

en schud mijn bed op, 

uw macht kan deze kwaal  

van mij nemen 

en met spoed kalmeren 

al verdrijft u  

de koorts niet. 

 

[ En u kunt het lieflijk ook  

Van een verterende vuur veranderen 

in een vriendelijk lekkende vlam, 

en het zo doven. 

Laat me dan mijn pijnen  

in slaap wenen; 

en geef mij zulk een kalmte 

dat ik, armzalige ik, dan kan denken 

dat ik leef en sterf  

tussen rozen.] 

 

Daal op mij neer als een stille dauw, 

of als die eerste regens, 

die, bij het krieken van de dag, zich  

als een doop over de bloemen uitstrooien. 

Smelt mijn pijnen samen met uw zoete tonen, 

zodat, wanneer mij verlichting is geschonken,  

ik in volle verrukking  

dit lijden licht verlaat, 

en opstijg  

naar de Hemel. 

 

 
 

 

 

 

 


