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Sedulius Scottus, Mijn leven – Carmina Burana, Vooruit
Vertaald door Vincent Hunink
De Middeleeuwse Latijnse poëzie is belangrijk voor Andries Welkenhuysen. Daarom bij wijze van saluut en felicitatie twee late Latijnse gedichten: een helder, innemend zelfportret van een geleerde (9de eeuw), gevolgd door een
zinnelijk en tegelijk ongrijpbaar liedje uit de Carmina Burana (11de of 12de eeuw).
Bron: F.J.E. Raby (ed.), The Oxford Book of Medieval Latin Verse, Oxford University Press, Oxford 1959 (laatste druk
1989), nr. 94, p. 130; Carmina Burana, die Lieder der Benediktbeurer Handschrift, Zweisprachige Ausgabe, Deutscher
Taschenbuch Verlag, 1979, nr. 128, p. 430-431.

Aut lego vel scribo, doceo scrutorve sophian:
obsecro celsithronum nocte dieque meum.
Vescor, poto libens, rithmizans invoco musas,
dormisco stertens: ora Deum vigilans.
conscia mens scelerum deflet peccamina vitae:
parcite vos misero, Christe, Maria, viro.
Remigabat naufragus
olim sine portu;
verrebatur pelagus
Aquilonis ortu.
Dum navis ab equore
diu quassaretur,
non fuit in litore
qui compateretur.
Tandem duo pueri
portum innuere;
fatigato pauperi
vitam reddidere.
Iuvenum discretio
signat ei portum;
cedit huic compendio,
quicquid est distortum.
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Mijn leven
Lezen of schrijven.
Onderwijs of onderzoek.
Aanroepen van de
Allerhoogste, dag en nacht.
En eten, lekker
drinken! Dichten met de Muze!
Ronkend slapen,
wakend bidden tot mijn God.
Met smart beseft
mijn hart: ik zondig in dit leven.
Wees mij toch
genadig, Christus en Maria!
Vooruit
Schipbreuk, daarna roeien. Eindeloos. Geen haven
in zicht. De zee dan opgezweept door noorderstorm,
de sloep geruime tijd een speelbal van de golven,
en aan land geen mens te zien die iets kan doen.
Totdat uiteindelijk twee jongens tekens maken:
‘haven!’ en de moeie, arme sloeber zo
herleven doen: zijn haven komt van hun gebaren.
Voortaan recht door zee. Want draaien hoeft niet meer.
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