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De zeer eerw. heer pastoor W. L. de Barbanson schrijft
uit Rincon (Bonaire), dat hij heel toevallig het Juli-Au-
gustus nummer 1932 van De West-Indische Gids in han-
den kreeg, waarin op blz. 127 het spel beschreven staat,
dat de heer Statius Muller op Curacao heeft gezien; hij
vervolgt, dat het spel op Rincon ook wordt gespeeld, en
wel op dezelfde manier als ik het in de W. I. Gids aan-
duidde. De woorden, zegt pastoor de Barbanson, die ze
hier erbij zingen zijn:

Solo cu luna lagami pasa
cu un todo mi gua
cu Dios a duna mi
Premio, premio, premio
süencio na pleizier.

De vertaling ervan is: Zon en maan laat mij doorgaan,
met mijn kind alleen ? (of alleen met mijn kind ?), dat God
mij gegeven heeft, prijs (de prijs ervoor is?), stilte en
pret.

De vraag, bij de uitverkiezing van zon en maan, luidt:
„cual por stima: solo ö luna?", vertaling: wat bemin je
(wat mag je, of wat kun je beminnen), zon of maan?

Pastoor de Barbanson vermoedt, dat er wel variaties
zijn in die woorden, en verklaart zich bereid te probr ren
die veranderingen te verkrijgen.

Het liedje wordt op een bepaalde melodie gezongen,
het meest bij huis bij heldere maan. Bij de school wordt
het niet gespeeld of misschien zeer zelden. Dat het lied
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's avonds bij maanlicht gezongen wordt, is te begrijpen,
omdat men dan immers tamelijk goed zien kan en de
menschen dan vanzelf er meer toe komen om buiten te
zitten voor hun huisjes. Een rechtstreeksch verband
tusschen het liedje en het maanlicht (met de duidelijk
zichtbare aanwezigheid van de maan) ziet de heer de B.
echter niet. Het is zijn zeer eerwaarde bekend, dat er nog
andere liedjes onder de bevolking bestaan; ik hoop, dat.
hij erin moge slagen ze op te teekenen. Het zou niet de
eerste maal zijn, dat door toedoen van iemand behooren-
de tot de R.K. geestelijkheid, volksgebruiken of eigen-
aardigheden werden te boek gesteld en voor de herinne-
ring bewaard die anders onherroepelijk verloren zouden
zijn gegaan.
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