C. S. ADAMA v SCHELTEMA

EEN WEG VAN V E R EN

EEN WEG VAN VERZEN.

AAN MIJNE MOEDER.

„We are Time's subjects.. . .”
SHAKESPEARE.

Deze verzen zijn mijne geleiders geweest langs den weg,
die voert van het verstandelijk erkende socialisme naar het
geluk eener volkomen overgave. Ik heb ze uit den oorlog
van mijn binnenste opgeschreven, ik heb ze daarin zelve
als wapens gebruikt, ik heb ze gedreven in de beelden die
eene lente en zomer mij brachten.
De bourgeois zal slechts den oppervlakkigen zin begrijpen,
den proletariër- socialist van thans zullen vele dezer gevoezoo zijn deze verzen dan:
lens vreemd wezen,
voor die wankelend staan onder den jammer van deze
diep bedorven samenleving,_ zonder ergens steun te vinden;
voor die zich eenmaal met afkeer van haar hebben
gewend tot de eindelooze en heerlijke openbaringen van 't
socialisme; voor die, tot den adel van 't socialisme van jongs af
geslagen, toch de gevoels- en geestesstroomingen der bourgeoisie om zich hebben gevoeld en gezien;
voor die allen, die willen waarachtig leven en het leven
begrijpen; die willen vechten voor hun geluk, met de wapens
van hun geest, met de schoonheid van hun ziel, met de liefde

voor die om hen staan,
aan die allen geef ik deze verzen
over als de teekenen van eigen strijd.
En mocht er één enkele wezen die, door wat er schreit
en lacht in mijn woorden, bewogen, gaat zoeken naar de
blijde overtuigingen die hen bezielden, om mede in de oneindige vreugde van dien nieuwen levensleer de redding van
zijn bestaan te vinden, dan zal - ik even gelukkig wezen,
als toen ik zelve eindelijk met dankbaarheid en eerlijk geweten
tot hén mocht behooren, die vechten voor wie na ons zullen
komen, die met hun stormende harten de eeuw inluiden,
waaruit de steunsets zullen rijzen voor een nieuwe wereld en
den nieuwen mensch.

A. v. S.
Amsterdam, 3o Aug. 'oo.

I.

I.
VOORJAARSDAG IN DEN WINTER.
Soms kwam een dag met zoeten geur beladen,
En dreef de nevels heen van de aardsche dingen,
En alles ving dan aan een lied te zingen
Van 't zomertij, 't van licht en lief verzade.

Dan scheen een wond zoo zoet, de voglen vingen
Een nieuwe wijs, en elke veege boezem
Gaarde mede één geur van liefde, één bloesem
Dacht zich elk,
of zocht ze in herinneringen.
Door de ijle toppen voer huivring van 't zaad:
Zooals een vrouw, wier schoot de vrucht belooft,
Rilt, waar die schat haar zomertijd voorspelt;
Dan toefde stille scheemring 's avonds laat,
Als zij den gouden brand der vensters doofd'
En in de volle lucht een ster van veel vertelt.

II.
HOOGMOED.

'k Lag eenzaam aan het strand van donkren trots:
De zee zong 't eindloos lied van kwade eerzucht,
En 'k zag met hoogmoed naar de diepe lucht,
En strekte de arm om van de voeten Gods
De zilvren star te slaan,
boven 't gerucht
Der mensche' als lamp te houden, van de rots
Waarop ik klom; en met den lach des spots
Wees 'k reeds hun waan, mijner verbeelding vlucht!
Toen klonk van ver door zee een wijde schal,
Een schrikbre stem brak los en wierp me een woord
Een starre bange vloek in de bewogen
Ziel, en ik hief me onder mijn tranenval,
En vluchtte, tot de hemel scheurde, voort
Toen sloeg mij een verblindend licht in de oogen 1

III.
OP EEN ZELFPORTRET VAN THIJS MARIS.
Ai wonderlevend lichtloos aangezicht,
Een onverbreekbre hoogmoed sluit uw mond,
Diep in uw stille ziel gaapt scheur en wond, -trots kantelt mijn trots uit 't evenwicht!
-Uw
Want achter uw oogen zwijgt in de afgrond
Meer dan de goden gave' een sterflijk wicht,
En in die sombre schoonheid gleed een licht,

Dat droom ge in droom, vreugde in smarte vond;
En om uw eenzaam hoofd breidt zich een krans
Van dunne lokke', er straalt een teedre droom
Diep uit uw trotsche en onvermurbre blikken; .
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Maar eenzaam droomer weet, dat lans na lans
Van de oude ridders breekt, en aan den zoom
Van 't woud een macht hun burrecht komt
[verschrikken 1

IV.
ZELFVERGODING.
Ik lag rechtuit, -- staarde met gretig hoofd
In 't glas, waar mijn verbeelding mij bekoorde:
Ik zag hoe vlam in vlam zijn glans mij gloorde
een heilge had 'k den krans geroofd.
Om 't hoofd,

God blies mijn wonder glas in duizend scherven;
Doch peinzend zag 'k mijner gedachten stoet
en één gloed
Zich om mij schare' en stijgen,
'k stond in duizend verven!
Loofde den meester,
En toen zij zaamlend tot het zenith klommen,
In boog bij boog het wijd heelal omspanden,
Greep ik waar weemlend duizend kleuren glommen.
'k Ontwaakte, het zwerk zweeg, — om mij de landen
Lagen in duisternis, ik staarde in stomme
ik lag in onverbreekbre banden 1
Smarten,

V.
BIJ EEN REDE VAN H. G. OP S. L.
Ik ging tot een die diende een profeet:
De massa drong en woelde door elkaar,
Ik peinsde, ongezien, en zag naar waar
Hij trad voor hen, wier welzijn hij beleed.
En toen hij sprak gleed er een kalme rust
Over de menschen en zij spraken niet;
en 't was of er een heerlijk lied
'k Zweeg mee,
In mij ontwaakte "uit nieuwe levenslust.
En toen wij gingen scheen 't of in mij rees
ik dacht, — en draalde,
En daalde elk duidlijk woord,
En wanklend trad ik waar zijn woord mij wees;
Er schreed een oude blinde naast me, er straalde
toen dacht ik: lees
Een rust in 't leeg gelaat,
Die klare ziel,
en 'k wist dat 'k immer dwaalde 1

VI.
SPIEGEL.
Hoogheerlijk ging ik door het eenzaam woud;
Mijn staatgen stap voerde ik langs stille wegen,
Drievoudig zag 'k mijzelf: den hemel tegen,
Der vruchtbare aard gelijk, en 't grillig hout.
Daar breidt mijn heldre blik zijn rijke zegen
Over een wijde stad: haar fonklend goud
ík ben de gods- heraut,
Wacht slechts den meester,
Ik zal uw keizer zijn, — u, menschen, wegen 1
Mijn voet vlucht voort, waarheen mijn trotsch bloed slaat,
Ik buig me, in frissche bron mijn dorst te laven,
Ik zie mijn beeld in 't strak en bleek gelaat:
Ik zag een mensch, waar ik een God verstond,
Ik plukte rafels van 't verlept gewaad,
En sloop naar 't dorp, dat zweeg in de avondstond.

VII.
KRUISTOCHT.
Ik zag een heir, het lichtend zwaard in de arm;
Elk ros droeg 't zelfde kruis met zijn berijder,
De weerroep raapte uit dorp en dal den strijder,
Elk ving den kreet, elk liep naar 't luid alarm.

Zoo drong me een drift in de bezielde rijen
En dreef zijn zilvren roep van mond tot mond,
Dat wijd en zijd zijn echo strijders vond;
Nu stormt het heir door barre woestenijen.
Ai wee 1 die het terzij loerend verderf
Niet ziet en talmt bij de eigen roem of smart:
Hem sloeg tot 't been de pijn zijn felle kerf.
een huivring drijft mijn hart
Ai mij! ik lig,
mijn geest spelt dat ik sterf, Tot wilden slag,
Op! Op! een laatste schrikbre strijd mij tart!

VIII.
AAN EEN PROPAGANDIST.
Ik dacht me een roem met duistre ziel te koopen ;
De massa scheen me een schim, haar lof een vrucht,
Des levens vreugde en leed een leeg gerucht,
God van mijzèlf, kwam 'k door de tijden loopen

En door het wijd heelal dreef ik mijn vlucht. —
Die schim heeft zich op mij bitter gewroken:
Een rotte vrucht hield 'k in de grage knoken,
Niets bleek 't gewin dan ijle en zieke lucht!
Ai meester! deel mijn bleeke en blinde ziel
Een milde zegen uit uw rijke hand,
Ai meester 1 recht mijn hoofd, waar 'k veenend viel.
01 werp uw jublend licht over het strand,
Dan wendt nog 't machtloos schip zijn wrakke kiel,
En voor ik sterf zet 'k nog één voet aan land!

IX.
VOORJAARSDROOM.
Een voorjaarsgod speelt met zijn vingertoppen
Een spel van zomervreugd in de avondlucht;
Ik ga er stil verheugd, mijn vrede ducht
Niet meer een nieuwen strijd bij rijpe knoppen.
Een kille wind strijkt neer, in guur gerucht
Stuift hij waar englen lachte' in roze rokken,
Drijft heen de onnoozle' en blaast de zonnevlokken
en 't voorjaar vlucht.
Van gevel, raam en lijst,
Ik droomde als voorjaarsbloem in lichte vacht,
Bij nieuwe lente in 't morgenveld te bloeien,
Bloem onder bloemen en daardoor een pracht;
Toen kwam een nieuw vergif mijn ziel besproeien,
Mijn kelk boog, niet van dauw, van leed bevracht, —
En 'k lag verbleekt onder des storrems loeien.

x.
VROEG VOORJAAR.

Door- kille stad voer Lente's lach in stroomen,
Zij vleide 't zonnig hoofd aan pui en toog,
Ik wist niet wat voor schoons mijn ziel bewoog

En sloop naar 't park haar tegemoet te komen:
Een schuwe vogel zwierf alleen, hij vloog

In 't steeklig hard geblaart van winterboomen
hij vlucht met loome
En floot zijn lentelied,
Slagen waar Lente's lach zijn lied bedroog.
Als van dien vogel klinkt mijn vroege zang:
Van waan, van winter -kou, voel 'k mij genezen,
Maar 't lied klinkt stroef, -- het keertij duurt zoo lang!

't Scheen Mei 1
toen zag 'k: één blad was pas gelezen
't werd mij zoo bang,
Van 't lange levensboek,
Ach wat is 't goed een schreiend kind te wezen 1

XI.
DE DUIKER.
Op 't bergvlak peinsde ik bij de diepe bron,
Ik mijmerde over 't beeld van 't eigen leven,
En tuurde in 't grondloos diep naar 't wondre beven,
Waar ik me een schemerlach van God verzon.
'k Dook in mijn ziel,

het water rilde in reven,
Langs gladde wanden gleed mijn hand, -- ik won
Een paarl,
ik steeg,
mij scheen in volle zon
De matte glans om een geheim geweven 1
'k Zag op:
der bergen grijns stond stram in spot,
De zon joeg juichend door het wijd heelal
En lachte mij tot schreiend kind, tot zot!
Ach! 'k droeg een korrel zand,
geen godsvazal
Was 'k meer,
voor wie? voor wat? Ik zag mijn lot
En snikkend — lachend, vond ik 't pad naar 't dal.

XII.
BIJ HET ZIEN VAN EEN WERKMAN OP EEN
BIJEENKOMST VAN S. L.
Ik droomde en zweeg, waar hoofde' in aandacht bogen:
Een dreef een grafschrift op een grauwe zerk,
Een groef een graf voor God, een zette een merk
Voor wie zichzelf, en God, en elk belogen.
Er voer een donkre storm van 't vale zwerk
En joeg de vlam der toorts op tot een hoogen
En rooden gloed, die brandde in de open oogen
Van wie er groeve' en lichtten 't taaie werk.
Zie, uit den droom klaart mij een grootsch gelaat:
Het loonre lijf hangt zat van 't zwoegend dragen,
Maar 't helder oog ziet meer dan één verstaat.
Om dat verklaarde hoofd kwam 'n glorie dagen,
Die eeuwig in mijn ziel haar schijnsel laat, - 0 1 wat is 't schoon zulk een zijn hand te vragen.

XIII.
FABRIEKSROOK.
Zooals een zuil van rook haar klim in 't steile
Zoo grootsch waant, wijl de lucht haar roerloos draagt,
En van benêe haar hitte en arbeid schraagt,
Tot zij het wanklend hoofd verbergt in 't ijle, Zoo steeg ik statig uit de nauwe laagt,
En stuwde een stoet van donkre droome' uit veile
En zieke ziel, --- toen boog 'k het hoofd een wijle,
Waar de eigen geest tol voor den hemel vraagt:
Ik zie me uit vuur en bloed en zweet geboren,
Mijn ziel zwerft weenend bij het morgengloren,
Een roetvlok duizel ik op wilden wind 1
Ach meester, 'k weet, ik was een eenzaam kind,
Geen kind in lijde', in weten was ik blind,
Zeg gij: waar is me een plaats van rust beschoren?

XIV.
LENTE.
O Lente, lachend dartlend zonnelicht 1
Mijn armen spreiden zich, mijn hart slaat hijgend
U zijn verzen, een gloed van licht vaart stijgend
Langs blijde lucht, een lach van 't jong gezicht.
Mij gaf het leven niet een' die ik nijgend
Boog bij de open borst, waar 't leed bij zwicht,
Wier zoet bebloosde mond mij 't leven licht, —
Mij niet den stillen lach bij liefde zwijgend.
Lente 1 gij sluit mij in uw zonnebloesem
Een droom, een hoop, die zoet verlangen boeit;
Lente 1 ik dronk den leedkelk tot den droesem,
Gij geeft me een teug waarin een vreugde gloeit;
Mij daagt in verre scheemring aan uw boezem:
Rust in mijzelf, waar 'n wereldrust me ontbloeit.

xv.
HEMELLICHT.
Een grauwe hemel sloeg zijn natte vlerken
Waar kreunend de aard haar arme kindren zeugde
Aan hare rijke borst, — geen wien het heugde
Hoe eens de zon hem streelde na het werken.
Een storm sloeg worstlend naar de blonde vreugde,
Die 't gulden hoofd achter de donkre perken
Der wolken school,

daar scheurde hij het zwerk, en

Van den hemel stortte een wijn die deugde.
Zooals dat hemelvat zijn zonlicht stort
In slop en steeg, en wei en land vervult
Met leve' en kleur en geur, waar alles dort,
Zoo wil 'k, uit de' eigen diepen nacht onthuld,
Mijn volk, mijn heerlijk Holland, in uw schort
Mijn vreugde strooien, waar uw hart nog duldt!

xvi.
OP GOLVEN.
Een naakte sterfling, voel 'k me op golven zwerven,
Soms beurt de zee mij op haar steile kruinen,
Dan gaar 'k wat in den hemel bloeit:. bazuinen,
Blonde bloemen, doen me eeuwge vreugde werven; —

Dan splijt de zee tot waar koralen tuinen,
Van bloed gegroeid, het lichte leven derven,
Ik val waar stormen 't duizlend water kerven,
Ver van den dag en 't strand der witte duinen.
Maar bij dat grensloos licht, dat grondloos duister,
Draag ik een schat in de gevouwen hand:
een lied, dat vlecht zijn fluister
Een stem, een woord,
Om uwe lokken leen, mijn volk, mijn land!
Ik ving een vogel, geen kent er zijn luister:
Vanwaar ik worstel vliegt hij naar uw strand!

XVII.
DE KLOKKETOREN.
Toen 't nacht sloeg, dier, en geld, en menschen sliepen,
Ging 'k uit mijn warme woon: In strakke lucht
Tintelde een kille ster, de rijpe vrucht
de trage uren riepen
Der maan hing stil,

Tot met haar luid gerucht
De bloemkroon van de klokketoren den diepen
Geen nieuwen dag.

Nacht vervulde en maande dat tijd verliep, en

Weer 't morgenlicht den lauwen slaap verlucht.
Zooals uw lied de moede menschen wekt,
Gij rijkgekartelde altijd wake toren,
Zoo wil ik dat mijn woord hun sluier trekt. -En 'k waakte tot den dag en 'k boog te hooren
De stem, die duistre nacht noch dag bedekt, - Die stem klonk in dien nacht als nooit te voren 1

XVIII.
NA EEN GESPREK MET EEN VRIEND.
mijn geest
En nu 'k den ijdlen droom verban,
mijn trots verlaten
Naar milder dagen buigt,
elk vriend verwaten,
Ligt,
nu wijst op mij elk,
En zegt zijn buur: „hij is nimmer wijs geweest 1"
01 vriende' ik zal uw kouden spot niet haten:
't Is - mooi één levensdag alleen het feest
maar zegt, leest
Van nieuw geluk te vieren,
keert ge allen 't gelaat en
Geen dan in mijn hart,
Doet me hier leeg aan hulp en liefde staan?
Waar is uw trouw, uw troost als 'k had geleden,
Uw roem van eens, voor al wat 'k had gedaan?
Gij raapt den steen: ,'k heb voor mijzelf gestreden,
'k Heb u, mijzelf, en allen misverstaan'!
Eenzaam buig 'k mij op de eerste tempeltreden.

XIX.
NA EEN GESPREK MET DENZELFDEN.
Wat raakt het mij waarom gij schamper lacht,
Als uit de blonde Lente mij zoo blijde
En gulle , glimlach schijnt, als in de tijden
Van jammervolle jeugd mij niemand bracht.

Zoo wel gevoelde ik hoe de muze leidde
Mijn bleeke ziel naar al die voorjaarspracht,
Die 'k bevend blij mij soms in stilte dacht,
Maar die ik nimmer nog aan andren zeide.
Vriendschap reikt schoonheid . in de eenzame ziel, Schoon is de smart, zoo hare wond weer heelde, Schooner is liefde
en allen zijn zij schriel!
Zie vriend! die breede wereld breidt zijn weelde
Voor mijne voeten, waar ik duizlend viel, Ik snik en weet dat 'k nooit die schoonheid deelde 1

xx.
KIND EN MENSCH.
Hoe heerlijk-goed is 't een klein kind te wezen,
Klein voor de eenheid van het groot heelal,
De pracht, die nooit dit hart bereiken zal,
Waarnaar, wie grooter ware', een wereld wezen.
Ol in een kinderziel wijsheid te wegen,
Die 't wisslend leven al zijn kindren geeft,
Als elk maar weent en lacht, -- waarachtig leeft!
Zóó kind bij menschen is een rijke zegen.
Ik voel geen lastig lijf:
mijn ziel alleen
Buigt zich en luistert naar wat is geleden,
Een diepe rust ligt toovrend om mij heen
Naar 't oord dat door geen mensch nog werd betreden.
De warme zon bloeit voor mijn stille voeten,
Mijn oogen lachen zacht, haar stil te groeten.

XXI.
HET NIEUWE GETIJ.
De Lente strooit haar luchtig speelsche goud
In stad en tuin op winterdichte ruiten,
De geile knoppen der kastanjes spruiten
Hun groene bladerkroon uit 't sappig hout.
Een zoet verlangen groeit naar 't zoele buiten,
Waar 't jonge leven lokt wie, ziek en oud,
uit heel dien langen winter houd
Nog talmt;
Ik slechts een lach, die alles komt besluiten.

O zomer! van uw levensvolle boden
Stroomt me in de diepe ziel een nieuwe zang,
waar Honkre droomen vloden ;
Een juichend lied,
O hart, mijn hart, wat slaat gij bitterbang!
Wat weet 'k of 'k, tot dien nieuwen strijd ontboden,
Vervullen kan dien nieuwen levensdrang!

XXII.
LENTESTAD.
Gij zon - bedronken volle voorjaarsstad!
Uw milde lucht en lauwe weeke geuren
Bedwelmen met een vreugd, die 't hart komt beuren
waar't nimmer zonlicht had.
Uit nacht tot dag,

Op wagens spreiden bloemen malsche kleuren,
Mijn greetge oogen groeten dien dierbren schat,
Van zoet vertrouwe' en lenteweelde zat,
En zien verbaasd in de oude en diepe scheuren.
Gij levenwekkend tij 1 help mij dien strijd,
Waarvan nauw de' eersten fellen slag geslagen,
Waarvan nauw de eerste zege is gewijd.

het is gedragen
Zie, zie, mijn dorstend hart:
het heeft zijn deel geschreid,
Door 'n woestenij,
0 Lente leid me in 't licht, der rijpe dagen 1

XXIII.
AVONDTOCHT.

Het dunne matte licht van de' avondstond
Trok over de aarde, waar wij zwijgend gingen,
En fluisterde een geheim aan alle dingen,
Doch roerloos rustte om ons de volle grond.
De twinklende avondstar, in lichte kringen,
Wees ons den weg in dien gewijden stond,
Daar 't geurend pad door hyacinthen wond;
Toen hoorden wij opeens de golven zingen.
Zie vriend: zooals wij tot dat starlicht traden,
En uit zijn zilvren damp een lied bewaren,
Dat immer zingt door onzen levenstijd, -

Zoo zal de donkre aard door nachten varen,
Tot zij zich stort in 't eeuwig licht te baden,
En 't eindloos lied om 't lachend hoofd zich leit !

XXIV.
HET GOUDEN KALF.
Ai veil geslacht! dat wikt en weegt en telt,
Van andren koopt hun liefde en laf geweten,
Dat lacht en kruipt en zinkt in zonde en zweet, en
Meer dan dat:
uw ziel verkoopt voor geld!
Ai ziek geslacht! ziek in uw wijze weten,
Ziek in uw ziel, ziek waar ge uw wetten stelt,
Ziek tot uw bloed en merg voor 't bleeke geld,
Al wat waarachtig is, is lang vergeten!
ik zet me aan 't gouden kleed,
De Lente komt,
hef
mijn
aanzicht
En
tot haar blijde oogen,
Wij zitten zaam en zien naar 't menschlijk leed:
Ik zie 'n bedroefde jeugd, door geld bedrogen,
Uit valsche leer voel 'k dat 'k dit eene weet:
Dat wat de menschen do^- n is gruwbre logen!
,

xxv.
BIJ HET ACHTERBLIJVEN VAN ,EEN VRIEND.

En voor mijn geest ging al wat leefde open:
In helle vlammen zag 'k een wereld staan,
De gloed verschroeide een blinden eigenwaan,
Van hart tot hart zag ik den storrem loopen,
Van mond tot mond kon ik de stem verstaan,
Die drong haar galm waar 't felst de vlammen dropen,
En 'k daalde neder, me in dat vuur te doopen,
En 'k zocht den weg van allen schijn ontdaan.
Nog is het rechte pad ternauw gewonnen,
Nog draalt de schim van wat ik achterliet,
En reeds, vriend, schijn 'k uw stem en lach verleerd!
Grijp in uzelf mijn geest:
wat is begonnen
Dat moet voleind, want uit dat licht verschiet
Is nog geen levend mensch hier weergekeerd !

XXVI.

VERLANGEN.
0! ver te zijn van wat de menschen noemen:
»Het naarstig leven"
waar ze in logentaal,
Met listge tong het fleemende verhaal
en elkaar verdoemen;
Vleien van winzicht,

Ach 1 ver, en heel alleen, de volle schaal
Van tintelenden wijn dankbaar te roemen,
Te drinken in de zon bij lichte bloemen, --Wat wijdsche vreugde brengt één zonnestraal!
Maar neen 1 klein
klein is de eenling, die zóó groot
Zich waant: waar over de aarde een hemel welft,
Zich aan dat starrenlicht alleen te laven:
Er groeit een ras, waar nooit een glimlach vlood
Om wat er leeft en bloeit,
en wie
wie delft
De schatten in hun donker hart begraven?

XXVII.
RELIEKEN.
Als van een vriend, die nauw gestorven is,
De heugenis weenend naar de oogen stijgt,
Telkens en telkens weer,
tot alles zwijgt,
En vraagt waarheen zijn geest gezworven is;

En als bij late lamp een wijding krijgt,
Wat door zijn lievend hart verworven is, En, peinzend bij wat diep gekorven is
In onze ziel, de morgen naast ons nijgt;
Zoo steunen soms de oude herinneringen
En kernre' als herfstwind om mijn dichte hart,
Herleven in mijn binnenst doode dingen
Waarbij mijn blinde blik een wijle mart.
Ach l mij mrend speel ik soms met de oude zorgen,
En lachend buigt zich naast me een nieuwe morgen.

XXTVIII.
BETROKKEN LUCHT.

En de effen lucht scheen glad en guur gestreken,
De bleeke en koude zon voor lang verdwenen,
Het spijtig stadsgezicht zich te versteenen
En 't ijle groen zich weer in knop te steken.
Maar ik weet Lentes lach vaart niet meer henen,
En onweerstaanbaar komt haar leven breken
Door dichte lucht, uit verre warme streken,
En juicht haar blijheid, waar wij menschen weenen.

Zoo vaart er soms door 't zinnend angstig brein
Een gure wind, als 'k overmoedig lachte,
En glijdt een schaduw in mijn beker wijn;
Maar nimmer keeren mij de diepe nachten,
En morgen breekt de lucht, waar 'k haar verwachte, —
O dit zal ook mijns levens Lente zijn 1

XXIX.
VOORJAAR.

Dan trok de lucht zijn koude wolken samen
En lachte 't bleeke blauw maar zelden door,
De zilvren hemelwonden schenen ramen
Waarachter al die voorjaarszon bevroor,
De schrale wreede wind was aan 't beramen
Hoe hij dat jonge groen zijn bloeisel schoor,
En in het leege park weende eenzaam en
Schuchter een berk, dat 't zonlicht ging te loor. -,

O1 ik begeer al wat mijn jeugd ontvlood,
Mij huivren heete en klamme voorjaarstochten,
Of 'k wist wat borg die barensvolle schoot 1
Nieuw leven spoelt door 't lijf, als zoete vochten
Die door den bloemstam vare', een vruchtbre vloot,
Tot buigt en berst het ooft, waar 't menschen
[zochten.

xxx.
AAN DEN VIJVER.
Toen kwam cie zon!
de hemel, schoongeveegd,
Leek versche lucht, van voorjaarsvreugde dronken,
Die heel 't jong-levend loof als bronzen vonken
En gulden- groene vlinders licht beweegt.
Ik stond aan 't koele vijvervlak verzonken
In 'n droom van jeugd,
bij al die stemmen zweeg't
Als 't donker graf waarop een zonde weegt, -Dat oog bleef stil en strak bij 't daagsche pronken.
Maar 'k dacht: „wat kost ons hart de levensblijheid
Meer dan dat kleine beetje stille wijsheid,
Dat 'n zonnestraal bij Lentedag vertelt 1"
Toen rilde een wind over het zonnig veld,
Die heeft het rimplend vlak met goud beleid,
En 'k zag zijn glans, en 'k hoorde 't ruischen : ,,.geld 1"
t

xxxl.
VOORJAARSREGEN.

De hemel hangt zijn lijkwa allerende
Om lauwe stad en sloome menschen heen,
Daar in dien stillen tuin druilt het geween
Van drup op drup, elk ding drenst zijn ellende.
Maar 't malsche groen smakt leutig aan die speen,
En spruit en groeit en bloeit uit natte lenden,
En splijt en spreidt zijn sappig blad bij benden,
want die vergeet niet een.
En wacht de zon,

Zoo groeit mijn geest uit naar die nieuwe streken,
Waar 'n Lente uit schoot en hart en nieren welt,
En wacht geduldig om zijn ban te breken.

Dan loop ik vrij naar 't volle zomerveld,
En hoor en zie en leef tot 'k luid kan spreken
Mijn volk, tot u, wat schoons die Zomer meldt!

XXXII.
HOOGE GROEI.
Als malsche wijn de murwe spon uitberst,
En heel de groene roemer licht en lacht,
Zoo straalt de zon mijn tuin tot blonde pracht,
En looft den stam wiens ranke kruin het verst
zijn bladervracht
En hoogst gewassen is,
Drukt al de rest in schauw, als zware gerst
Buigt hij zijn trosse' in gouden flonkers, perst
De sappe' in bloem en zaad uit nauwe schacht.

Zoo dringt elk mensch elk anders groei in smarten,
zijn bloei -- zijn zaad:
Slaat uit elk hart zijn goud
Wie koning kraait, staat op het puin van harten!
Ol zie die zon, die boven allen staat,
herrijst uit zwarten
Zoo zeker als ze ons schijnt,
zoo stijgt 'n licht, dat ons tot eedlen slaat!
Nacht,

XXXIII.
TWEE BOOMEN.
Een doode boom, uit winterstorm gevangen,
Bloeit in den kerstnacht aan een God gewijd;
De lichtbloeme' op zijn somber kleed geleid
Doen hem een nieuw en vroolijk leve' erlangen.
Zoo heeft de Lente een dorren boom gevrijd :
Kastanje's toppe' en takken volgehangen
hij steekt in zoet - verlangen
Met bottend loof,
Zijn luchters aan, wien 't zaad reeds is verzeid.
d'. Herleefde boom, met lichte bloemen, sterft
Na 't branden van zijn laatst en eenig feest, -De ander draagt zijn vruchte' al rood geverfd.
01 wien gelijkt mijn lichte voorjaarsgeest,
Dien doode' of dorren tak,
en wat
wat werft
Mijn wil voor vrucht, waar zij nog ziekten vreest!

xxxiv.
MEINACHT.

't Is Mei en de eerste warme zomernacht,
Door 't open venster komt een zoete lauwe,
Een matte lucht mijn stille ziel benauwen,
Bedwelmen de' armen geest, dien moeden wacht.
Ach! waar ik veilig sliep, in vast betrouwen,
Bij 't heilig vuur, op niet dan vreugd bedacht,
heel zacht, —
heel ver,
Daar fluistert vleiend mij,
Herdenkings weeke stem om 't oud vertrouwen.
werp ver dien myrthenkrans
Ai mijl waak Op!
Van zoet vergifte geure' en wulpsche rook,
Wee 1 por en voed die vlam: * als eens haar glans
In walm verstikt, dan rijst een gruwlijk spook.

Ai 1 gierge smart en trots gij vreet me als wolven,
Maar 't brandend hart houdt reeds uw graf gedolven!

II.

xxxv.
OP EEN BEELD IN EEN PARKVIJVER.
De heete zon lacht met haar volle facie
dampt in de straten,
De malle menschen uit,
Verguldt in 't park de blaadren tot dukaten,
En schenkt der zondige aard haar gulle gratie.
uit alle gaten
De burgerij trekt op:
Treedt 't zoet gezin met deftig stijve gratie,
En lonkt en schuift en sleept in 't park zijn staatsie,
En knikt en knipt en wandelt wijs te praten.
Zeg arme liên, van 't vet der aard verzadigd,
Waarom staat uw gezicht zoo stil-verveeld,
Waarom zoo plechtig-wijs en wèl bezadigd?

O Hollands burgerij!zoo 't vijverbeeld
Tot naakt heusch -levend mensch zijn begenadigd
Lijf betoovert,
dan was 't fatsoen gekeeld!

XXXVI.
MIJNWERKER.
Een werker woelde en groef in donkre schacht,
Uit de aarde 'voor zijn. heer een schat te stroopen;
Waar eeuwge nachte' in gure vochten dropen
Had 't arme beest zijn eigen lijf geslacht.
Hij stijgt, komt op, en doet zijn oogen open,
En sluit ze voor die hevig helle vracht
Van licht:„Gods" mijnlamp heeft te felle kracht,
Zijn uur van mènsch te zijn is lang verloopen 1
Hij had zijn lijf, -- ik had mijn ziel verkocht,
En lag te glariën in die donkre landen,
Waar ik het goud van roem en grootheid zocht.
Ik stijg, en val voor 't licht, en breid mijn handen
bid dat 'k herleven mocht
Waar 't gif afdruipt,
Wee! werp mij niet terug tusschen die wanden 1

xxxvll.
BEGEERTE.
Als waterpest groeit Zomer's warm begeeren,
Dat vult het zog waar ik als grondling huis;
Elk' donkren dag zet ik een donker kruis
Waarop ik schrijf wat mij de menschen leeren.
Gij leege zielen
zot en zat gespuis 1
Reit u ten dans om 't gouden kalf te eeren
Naast Aphrodite's lijf -- God der heteeren -Schuim als gijzelf, schuim uit wat watergruis.
Maar zacht:elk kruis wordt mij tot lichte bloem.
Die wind ik vlechtend heen om Zomeis leden
En bloem en vers, het is eenzelfde roem!
Dan berg ik aan dien schoot mijn moegestreden
En afgemarteld hoofd, en -- zelf een bloem
Wor 'k deel der eindloosheid, -- eindloos tevreden 1

XXXVIII.
WAKKER WORDEN.

Door lichte droomen straalt de lichte morgen,
En streelt mij zooals moeder deed, en legt er
Een bloem van zon me op 't witte kleed, en vlecht er
Het dierbaar beeld van verre kinderzorgen.
En 'k ben weer kind,
niet beter, — ach! niet slechter
Ook dan thans, en schoolziek heb 'k 't hoofd geborgen,
Diep onder 't dek voor 't bange uur verborgen,
't Is lang gelêen, --- ik ben mijn eigen rechter!
Wij allen talme' aan de' uchtend van ons leven
En bergen 't schreiend hoofd voor 's levens school,
Waar is onze angst,
waar onze jeugd gebleven?
Ach wien, die eens als kind voor 't leven school,
Heeft het bij ramp en leed zooveel gegeven,
Dat hij niet zwerv' en snikk' en eeuwig dooi!

xxxlx.
HAMLET.
Hamlet 1 uw strijd sloeg niet in 't heete bloed,
Dat woelt en woedt om 's lichaams wand te breken,
't Vat van ons lijf in lichterlaai te steken,
Waar 't zich eens voegde om 's levens eersten gloed;
Gij waart de wijn die langzaam gisten moet,
En uit de wrange vrucht voor 't licht geweken,
Na jaren eenzaam rijpt, in 't end den bleeken

Sterflng laaft, ----- genietend hem leven doet.
Hamlet! in de'oorlog van uw geest gedoken,
Streedt ge in een graf, waar niemand antwoord krijgt.
En 't lot der Eenzamen heeft u gebroken;
Als gij voer 'k in mijn geest een fellen krijg, 't
Is zwaar, maar 'k heb den rijpen wijn geroken, -Mij leidt een licht, dat immer lichter stijgt.

XL.
AVONDWEG.
Wij traden zacht langs de avondstille velden,
Waarom de nacht in vale schimmen toog,
Aan 't end der diepe laan stond er een boog
Van licht, dat van een lentedag vertelde.
Wij spraken niet, geen beest, geen blad bewoog,
Maar elk dacht wat dat teedre licht hem spelde;
Wij spoedden voort, wij waren jonge helden -Toen schemerde 't in verren nacht ons oog.
Vriend, op de heirbaan van mijn donker leven
`Zag 'k meer dan eens aan 't end een zegepoort,
Waar de avondstond haar laatste licht deed beven.

O vriend! ik dreef mijn ziel door nachten voort, Nu staat mijn geest Bove' allen nacht geheven,
En vóór mij ligt een eeuwig, eindloos oord!

XLI.
DE ROODE MAAN.
De lucht hing laag, de wolke', in rafle vlokken,
zoo klachtig
Spoelden als 't donker wier der zee,
stilte
machtig,
de
maakte
Voer de avondwind,
De duinkam hief zijn bange en duistre brokken.
Een bloedbevloeide maan, van monsters drachtig,
Baadde in de zware lucht haar roode lokken; en waren diep verschrokken,
Stil zwegen wij
Wij hoorde' een stem en luisterden aandachtig:
„Daar kleeft al 't bloed dat in de wereld vloeide
En stort zijn schriklijk licht in uw ontsteld gelaat;
Daar broeit de gloed waarin men menschen schroeide,
Daar loeit het vuur van wat in wanhoop staat;
Daar vlamt de vlucht van 'n wereld die zich boeide,
Daar brandt het beeld van 'n wereld die vergaat 1"

XLII.
STADSKANTOOR.

De morgengracht ligt voor die peerse huizen,
Waar steen op steen en balk bij balk gezet,
Doortrokken is van de oude en strakke wet:
Van heer en knecht, kantoor en cijferpluizen.
Daar, achter eiken grafwand, ruischt 't gebed
Voor deftge winst bij whist,
de klerken muizen
En mauwen niet,
zij richten de eigen kruisen,
Hun hart slaat flauw bij eiken slimmen zet.
Gij geele grijze knechten, kromgezeten,
Met eiken pennekras grift gij uw lot,
Ach! bleeke ziele', in inkt en geld versleten,
Wat wint,
wién werkt ge, uzelf, uw heer, uw God?
.
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Een vogeltje zit in den iep te pijpen,
Dan vliegt het heen een vlindertje te grijpen.

XLIII.
LUCHTGEVECHT.

De zon die blaast een lustige schalmei,
En stuurt haar lichte troep de wolken tegen
De steigerende luchten schoon te vegen,
De witgebolde vijand schaart zijn rij.
De wind pijpt op zijn doedelzak de zege,
Bestormt de luchtkasteele' aan alle zij,
En jaagt zijn koppels 't vlugge licht aan lij, —
Het is één strijd, één tintelend bewegen.
t Schaatrend gevecht vervult de hemelgaarde,
Daar breidt het gouden licht zijn flanken uit,
En spranklend buitlen bêi op lachende aarde,
De daverende zon neemt heel de buit!
Zoo breekt mijn lichte geest de laatste wolken,
Zoo komt een blij geluk mijn ziel bevolken

XLIV.
MIJMERING.
Een oude poes, van 't krollen zat,
Zit in de glundre zon te gluren,
Zij schurkt zich, 't slaapsche bomen mat,
Maar rekt niet 't lijf naar nieuwe kuren.
Een verre galm van roep en rad
Draagt over dake' en oude muren
d'Herinnering aan de oude stad,
d'Herdenking van versleten uren.
Ik wilde: --- ik was een oude kat,
Die spon gerust na de avonturen,
Die spon het lied van bloem en blad,
Ver van 't gerucht der ' drukke buren.
.
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O dichter 1 steek uw hart in brand 1
En draag het dwars door 't brandend land 1

XLV.
WISSELLICHT.
Een wolkenvracht komt langs den hemel schuiven
En hijscht haar witte zeile' in 't zonlicht op,
De wind blaast uit zijn bollen zomerkop
Het luchtig schuim erlangs tot blanke duiven.
De volgegroeide tuinen staan van top
Tot teen in 't wisslend speelsche licht te wuiven:
Dan klatert 't zonlicht op hun steile kuiven,
Dan grijpt ze een schaduw in hun volle krop.
Zoo jagen door mijn geest het licht en duister,
En komt een schaduw dwars door 't harte varen,
Dan speelt de zon bij murmeizoet gefluister, Mijmrend lig ik den hemel aan te staren.
Als ginds die wolkenvloot, met licht bemand,
Zoo gaan wij stadig op naar 't morgenland.

XL VI.
STADSTUIN.

De koperende zon, die smelt en smeedt
Haar gulden hoepels om de volle gaarde,
En spottend speelt haar licht met wat zij baarde;
Ach! 't lijkt me een droef en duf gevangenkleed.
En wat mijn geest, en wat mijn ziel vergaarde:
Het zwelt mijn hart, dat zich in banden weet,
Het vult mijn keel, die van begeerte heet
De wanden scheurt, waar ik de zon bewaarde.
Trek op! de zon staat op het land te branden,
Het uur breekt los, dat alle boeien vallen,
En blonde wijn stroomt over alle randen!
Trek op! en ruk dien popel uit zijn wallen,
En veeg de wereld schoon met sterke handen,
En laat een zegelied door alle tuinen schallen!

XL VII.
AFBRAAK.

Men sloopte in de oude stad een ouden bouw:
Door 't kermig luik slopen veel lange jaren,
Onder dat puin was eens veel leed gevaren,
Wie was er koning aan die sombre schouw?
Zie, voor het eerst komt daar het zonlicht waren,
Zie, bij die scheur valt daar een schat uit 't nauw,
Zie bij gebersten muur plooit uit het grauw,
Een jonge plant zijn versche bloeme' en blaren 1
Dat was mijn eigen troostelooze woning,
Waar 'k nooit een straal van kt koestrand zonlicht vond,
Dáár, onder ratte en schimmel was ik koning;
Ik brak dien muur, en uit een open wond
een glinstrende belooning,
Vloeide er een schat,
Ik brak een muur waar 'n boom te bloeien stond.

XLVIII.
STADSKLOKKEN.
Een laatste roep der donkre stad verzonk,
Het zwijgend water wiegde gouden spranken,
Nog poosde een late lichtschijn bij een kranke,
Bij zuren arbeid,
of een zoeten dronk.
Toen galmde de verlaten stad en schonk
Een donkre stroom van volle bronzen klanken
In mijne open ziel,
ik boog tot danken
Toen 't dreunend antwoord in een cirkel klonk.
Zoo breekt een lied uit eiken hoogen toren,
En slaat een band van jublende geluiden
Om ellek eenzaam hart, dat nog kan hooren ;
Een krans van klokken komt me 't uur beduiden,
Daar stijgt mijn donkre ziel in lichte koren, ----Daar slaat mijn hart, dat als een klok gaat luiden 1

XLIX.
NA EEN BEZOEK AAN HET GEBOUW VAN DEN
A. N. D. B.
Eenvoud'ge burcht, waarin een Godheid huist,
Als eens het volk, dat voor u heeft gestreden,
Versleten heeft elk van uw steenen treden,
Hangt aan uw muur een ander volk gekruist.
O bindt een schootsvel om mijn naakte leden!
En reikt een wapen aan mijn sterke vuist!
Ik wil tot u, schoon volk, waar 't leven bruist,
Gij zuivre zielen, in den strijd gekneden!
daar in die nis
bij de' eersten slag
Weest stil,
Rijst er een rechter voor mijn open oogen,
Daar staat een werker in den lichten dag:
„Gij vreemdling, nader niet dees steenen togen:
Zoo 'k nog één zieke vezel in u zag
Waar' ons uw valsche vreugd een slechte logen !"

L.
ZONSVERDUISTERING.
Een zwarte vlam komt 't klare licht bederven,
Een matte schemer gaat de lucht besmeuren,
De kwijnend-zieke zon verbleekt van kleuren,
Dood hangt de lucht in bange doode verven;

De menschen meenen dat hun God gaat sterven,
Reeds komt de donkre satan 't doodshemd sleuren,
Wat gaat hun bevend bonzend hart gebeuren,
en leven derven 1
Als zij hun God en licht
Menschen op áárde viert uw God zijn feest,
Die nog uw slechte ziel en blikken kluistert,
en immer vreest:
Die gij nog mint, en haat,
Een bleek brok geld heeft ziel voor ziel verduisterd
En spreidt zijn gierge grijns om elken geest,
Dat elk slechts 't eigen kloppend hart beluistert.

LI.
AAN DE GRENS.
Ik voel me een arrem en verlaten mensch:
Weer is een deel van 't duister boek gesloten
En de afgeleefde tijd teruggestooten,
Nu staan mijn wankle knieën aan de grens.
Dreunend valt daar de poorte in roestge sloten
En bergt het tuchthuis, dat ik diep verwensch,
En in den kalmen avond wacht mijn wensch
Naar wat in klaren morgen ligt besloten.
ik weet het zonde hier te dralen:
Vergeef 1
Bij 't eigen angstig harte te overleggen
Hoe groot het was,
hoe smartlijk het kon dwalen;
Ach waar' me een borst, om er mijn hoofd te leggen,
Om samen in dat scheemrend dal te dalen,
Om te gelooven, en geen woord te zeggen!

III.

III.
MIJN HART.
Mijn hart drijft door mijn lijf zijn donkre spoeling,
Waarin mijn droomen bloeie' als lichte rozen,
Die, in den nacht gegroeid, bij 't uchtendblozen
Hun diepen -geur verlore' in 's morgens koeling;

En niemand heeft hun gouden hart gekozen
Om er den dauw zijns leeds en 's levens doeling
ach, bij der wereld woeling
In weer te zien,
Speelt er een kind met bleeke welke rozen.
Zoo loeit door de' oven in den nacht zijn haard:
Hoog slaat het vuur, hoog spatten er de vonken,
Een lichte vlam bloeit uit zijn heete schonken
In donkren nacht, -- die niets dan rook vergaart.
Maar koele grond houdt 't stollend goud gevat:
Mijn hart weegt zwaar van eenen gouden schat.

LIII.
ANGST.
Langzaam
langzaam dringt ellek huis zijn ruigen
Kop naar voor en dreigt mijn zwak lijf te breken,
Vlucht! vlucht de stad! voor ik te zwak gebleken
mijn bang bloed slaat ribbe' als broze duigen!
Ben,
Op 1 op! het is nog tijd,
mijn armen steken,
Als ijzren schroeven, ter weerszij en buigen
Uit elkaar de' onverzetbren last,
betuigen
Hun kracht, die voor geen kracht nog is geweken.
Ons overstelpend is het donker leger
Dat dees vloekbre staat op onz' borsten zendt
Om ons te deuken,
maar wie recht den weger
Houdt van goed en slecht,
o hij wint in 't end 1
En wie niet 't zwaard hief tot den laatsten dag, Hém was het wel, zoo 't viel bij de' eersten slag 1

LIV.
NACHTWIND.
De wind loopt in den zwarten nacht te loeien,
Hij rent de wereld door om iets te moorden,
Of ik verstond die weggerukte woorden:
Daar is een wild gerucht, een lied aan 't groeien!
Mijn schemerstille huis wacht dien verstoorden

daar komt hij door het venster roeien
Vreemdling,
En blaast mijn rozen, die in 't lamplicht bloeien,
Over de slapende aarde als roode akkoorden.
Als een vergeten beeld zat ik te staren,
Mijn schemerende ziel hoorde niets meer,
Tot op eenmaal een lied de zilvren snaren
Deed beve', - en ritmen rilden in een heir
Mijn roode lippen af, als roode blaren,
De storm die strooit ze in vreemde zielen lieer.

LV.
GOUREGEN.
Bij 't drukke plein staat een gouregen :
Hij buigt zijn gele trossen heen
Naar mensch en dier, --- is elk genegen,
Hem kent van 't haastig volk niet één.
Zijn rijke bloei houdt 't zonlicht tegen
Soms lijkt hij wel in droef geween
Om wat die mensche' aan zonlicht kregen,
Dan spot zijn schaatren met elkeen.
Maar als, in 't avondlicht genegen,
Een moede werker komt getrêen,
Spreiden zijn bloeme' een gulden zegen
Om hoofd en hart en handen heen.
Ja, als elkeen gouregen had
Dan was de armoe uit de stad 1

LVI.
DAGERAAD.

De klare nacht week met zijn zilvren starren
Voor de' onbespeurden dag, die ruischloos steeg,
Elk ding dat sterflijk was, rustte en zweeg, ---De nacht bleef in het roerloos loover warren.
Toen 't lichtelooze licht zijn verven kreeg,
Deed het een donkren torenromp verstarren,
Zijn steile groei versteende in 't uchtendmarren, Dáár straalt zijn kopren haan in 't lichtbeweeg l
Mijn geest slaat in de ijle lucht zijn rijken
Groei, --- ziet den nieuwen dag in 't lichtend pad,
Mijn stille ooggin lache' in 't blijde kijken;
Mijn geest, wij wonen in de lage stad,
Waar trane' als starren voor het daglicht wijken;
Stil, alles slaapt, ten doode afgemat 1

LVII.
AVOND BIJ HAARLEM.

In 't Westen dreven purperen gewaden,
Als die in vroeger tijd een koning tooiden,
De moede warme zomeravond plooide
Het kleed
en neeg
en schonk mijn hart genade.
De gulden maan, de lucht ontloken, glooide
Heur peerlend licht als zilvren dauw, en baadde
Het sluimrend duin, met witten bloei beladen
Van duinroze', of een kinderhand ze strooide.
O moeder 1 als ik sterf ligt hier mijn graf,
Hier ruischt het lied van eindelooze vrede
Na al het leed dat mij het leven gaf.
Zie, om mijn schedel is een krans gegleden.
Van witte bloemen, die een kind mij gaf,
Omdat ik ééns voor Hollands volk gebeden.

LVIII.
HERDENKING.
De scheemring daalde in de afgesleten stad, In haar stierf de avond van uw rustloos leven
Welk licht was aan uw stervend oog gegeven?
waar zwierf uw heldre geest in dat
Vader
wat, wat
Ondeelbaar, onvergeetlijk uur
Zaagt gij, toen 't lot uw laatste woord geschreven,
Uw laatste zwakke zucht den kring vergeven,
Gezegend had, die zwijgend om u zat?
Was het de ruste, die gij nimmer vond,
Die hier, in 't niet-meer-zijn, uw leven wachtte? Was het de schakel, die uw leven bond
Aan dat van andren, die uw woorde' herdachten?
Vader, zoo zij 't:
Zijn zaad in mij,

uw vruchtbaar leven zond
in verre nageslachten!

LIX.
IN HET PARK BIJ AVOND.

De zoete geuren van den Zomer speelden
Met zilvren schimmen van de matte maan,
In 't glanzig water bloeide een witte zwaan,
Een lelie als het scheemrig licht haar streelde.
In 't bevend hart voelde ik de zoete weelde
Van al die minnende harten opengaan,
Ik zag de kostbre bloem der liefde staan,
'k Dacht: of toch eens die menschen englen teelden!
0! kon ik al die liefde in verzen dringen,
Mijn liefde in ál mijn dierbre woorden zingen,
En ál mijn woorden aan hun voeten dragen:
Een lichte vlam sloeg uit elk woord zijn zwingen,
En deed in elke ziel de morgen dagen,
Dien in den nacht mijn dichteroogen zagen.

Lx.
VISIOEN.
Boven de stad drijven de wolke' hun kop
In lichtgeranden cirkel tot een krater,
Een helle brand van gele vlammen slaat er
Uit 't hemelgat in hooger heemlen op.
Daar onder in dien heeten afgrond staat er
Het volk en luistert naar den jammerklop
Van 't bloed en 't geld, en stookt het ziedend sop,
Elk port in 't vuur als een gebaarde sater.
Hoor naar den dreunenden slag der fabrieken,
Zie naar den damp, die al duistrender stijgt, - --

De grond gaat wankelend van zwavel rieken,
Het kookt en borrelt hooger op, en dreigt,
Zie 1 ellek mensch krijgt fonkelende wieken,
Wijl onder hem een doode wereld zwijgt.

LXI.
ONMACHT.
Een zware avond dekte 't somber land,
De voorjaarsregen kwam de weiden drenken,
Mijn moede geest wilde immer
immer denken:
Mijn geest wortelt in 't hart,
een woekerplant!
Vriend, ziet gij ginds die bleeke lichten wenken? Leg op mijn kloppend hart uw kalme hand: -Voelt gij dat leven gaan ? -- 't is leeggebrand
Voordat dit hart zijn volle maat zal schenken 1
Ach vriend, als gauw mijn reikende armen stijf
Op 't doodsbed liggen,
mijn warm hart geklonken
Is in kille rust
waar ik eeuwig blijf,
Zeg dan, als op de dooden wordt gedronken:
„Hij drukte een wereld aan zijn bevend lijf,
Is voor haar eindeloosheid neergezonken 1"

LXII.
LIEDJE.

De wereld leek toen stil en leeg,
Ik luisterde naar 'n hart dat minde,
Ik kon dat eene woord niet vinden,
Dat op zijn diepsten bodem zeeg.
Ik zat alleen bij 'n oude linde
Ik maakte een vers, ---- de wereld zweeg,
-- Die trotsche koninginne neeg -Ik gaf mijn woorden aan de winden.

De Zomer riep de velden wakker,
Hij dreef de bloemen uit den grond,
Klaproozen bloeiden langs den akker,
Waar 't volk de volle garven bond.
Daar zijn mijn verzen afgemaaid,
Ik had ze met mijn bloed gezaaid 1

LXIII.
ANGELUS.
Het angelus kwam over de akkers galmen,
De knechten sloegen 't ijzer in de velden
En bogen 't hoofd, waar zij „Gods woorden" telden,
Naast hen boog de avondwind de rijpe halmen.
De damp, die uit de zweetende aarde welde,
Golfde in het purper licht, dat nog bleef talmen,
Een laatste vlam kwam om een bloemkroon walmen,
Blozend bij wat een krekel haar vertelde.

'k Dacht aan de verre stad en aan haar zonde:
Als in het Westen die bebloede kleur,
Hangt in het weefsel van den tijd een wonde ;
Geen bidden heelt haar en geen avondgeur, De spoel die 't nieuwe weeft is reeds gevonden,
lang blijft in 't menschenhart een scheur!
Maar lang

LXIV.
DE STORM.
De storm zamelt zijn dreigende oorlogshorden
En stapelt 't reuzig heir, dat stort de poort
Der heemlen uit, en wast en ijlt en spoort
De ruimten door, de wereld te omgorden:
In 't Oosten grijpt een oorlog de verdorde
Aarde aan, die tot het Westen rilt van moord,
Daar zwiert de vuurbestookte aardbol voort
Wat gaat die hellevaart voor 't kroost nog worden!
Eens zal die wereld door de heemlen stralen, Dan snoert ze haar gouden vaart om 'n zelfde licht,
Maar in haar rijken bouw hangen de schalen
Van Vrede en Wijsheid in gelijk gewicht,

Dan doen de blijde mensche' elkaar verhalen
Van 'n lang geleden schrikkelijk gericht!

LXV.
ALLEEN.

De dag hield op, alle geluiden zwegen,
Een langgerekte stille wollek krulde
Heur vreemden zoom, dien de avondglans verguldde,
'k Had snikkend aan een heuvelschoot gelegen.

De scheemring kroop me aan 't hart, dat zij omhulde,
ik voelde een wereld wegen,
Ik was alleen,
Ik strekte haar mijn leege handen tegen:
Dat 'k al haar scheuren van geluk vervulde !
Toen deed 'k mijn natgeweende oogen open,
En van mijn bleeke vingertoppen dropen
Mijn verze' als droppels dauw op donkere aard,
wat 's een wereld waard,
Ach! wat zijn verzen
Bleef mij geen dierbre vriendenhand gespaard,
Die leert mij door de booze wereld loopen 1

LXVI.
ZOMERLIEDJE.
Ik ben een popel aan den stroom,
De wind zingt door mijn blare' een lied,
Soms hoort me het volk, dat de aarde wiedt,
En luistert naar mijn zomerdroom. Ik ben een bloem op de' eeuwgen vliet,
Mijn hoofd wiegt aan een gouden toom,
Daar buigt een mensch zich aan den zoom
Waar hij een open bloeme ziet.
Ik draag de gouden zonneslippen
Als page van haar majesteit, —
Waar door mijn vingers ritmen glippen
Heb ik ze in droom gebenedijd, —

En als 'k ontwaak sterft op mijn lippen
Het schoonste lied in eeuwigheid!

LX VII.
DE ZON DIE ...
De zon die gloeide 't gouden graan,
Zij had er haar zilveren zeisen gewed,
De pipsche maan zag 't uit haar bed,
Want die was verkouden naar kooi toe gegaan.
De zon die nam haar gele spaan
De gulzige musschen die hadden zoo'n pret
Zij klutste een schuimende ommelet
Van sneeuwwitte wolken en boterbloemblaan.
De zon die zag een ziele staan,
Die heeft ze me heel aan het bloeien gezet,
Dat is mijn ziele
ik weet 't en wed:
Dat heeft zij toch niet zoo alléén maar gedaan.
Ik ken menig stumpert die kreeg nooit zijn deel,
Ach zoo een luchtpannekoek voedt ook niet veelt

LXVIII.
STERREN.

De diepe nacht boog over de aarde henen,
Langs 't tintlend kleed gleed toen een zilvren spoor,
Tot het op eens zijn glinstrend pad verloor
En in liet eindelooze was verdwenen.
Vriend, — eens droomde ik, als dat vliedend licht voor
Éénen stond mijn licht op de aard te veeenen,
Toen voer die ij die droom voor immer henen
En 'k werd een licht in 't hemellichtend koor.
zoudt gij kunnen gelooven
Vriend, zeg mij dit:
Dat zulk een star voor 'n dichterziel haar rein,
Haar heerlijk licht den hemel kan ontrooven?

Of denkt gij vriend, dat zulk een lichte schijn
Telkens in 'n menschenhart zijn licht gaat dooven,
Tot eens de mensche' als sterren zullen zijn?

LXIX.
NA DEN REGENDAG.
De woeste sterke wind zong zulk een bangen
Zang, de wolken goten hun grauwe kruiken
Op de aarde leeg,
vergeefs sloot ik mijn luiken:
Het was het jagend lied van wild verlangen!
Dien gulden avond vlamde 't in de struiken,
Als tranen op gebloosde kinderwangen,
Waar 'n roode zon in elken drop bleef hangen
Ging 'k langs het stralend pad den Zomer ruiken.
Vriend, luister aan mijn borst:
hoort gij den storm
Die zingt en jaagt
juichend in 't harte viel,
Waarin mijn trane' als rijpe vruchten beven?
Eens spiegelt. zich een gansche wereldvorm
Als zon in dauw, in elke menschenziel,
Wij weten 't vriend,
wij zullen 't niet beleven!

LXX.
LIEDJA VAN DE WOLKEN.
De wolken die droegen een wereldschen schat,
Dien hadden ze eeuwen en eeuwen bewaard,
Ik zag het en hoorde 't en riep ze op aard,
Of ik zelve hun zilvren vleugels aanhad 1
De wolken die brachten hun sneeuwwitte paard,
En ze brachten een zilveren wierookvat
Dat verzen en vlinders en bloemen inhad, Ik sprong op hun schimmel in vliegende vaart.
Nu rijd ik recht op de- menschharten aan,
Ik zal in die harten mijn woorden uittellen,
En kunnen de menschen mij niet verstaan,
Dan zal ik mijn paard naar den hemel verzellen,
Dan zal ik van wereld tot wereld gaan,
Daarbove' aan de sterren mijn verzen vertellen!

LXXI.
NACHTBLOEMEN.
De lage zon goot langs de heuvelkammen
Haar goud, als was een vat vol wijn gebroken,
De doffers koerden, in hun nest gedoken,
De koekoek antwoordde van verre stammen.
^

De avondbloemen hadde' heur kroon ontloken,
Vol zoete geuren om haar kelk, de stramme
Oude dennen droegen toen roode vlammen,
Het was een avond vol van wondre sproken.
Zoo golve' in de' avond van een wereld geuren
Van vreemde bloemen, in één nacht verbloeid,
En zwarte stammen dragen gouden kleuren
Totdat hun vragende armen zijn vergloeid.
De avond sterft die 't morgen dagen doet,
Ik weet niet of ik lache' of schreien moet.

LXXII.
EENZAAM.
kreunend bogen
De sombre pijnen ruischten,
Hun donkre kronen neder naar de korst
Der aarde,
de winden sloege' aan mijn borst
Hun grauwe vleugels,
de struiken hadde' oogen.
Ik vluchtte de verlaten hei,
de vorst
Der eenzaamheid, de vale raaf, gevlogen
Op mijn schouders, zat over mij gebogen,
Dat ik de bange lucht nauw aadmen dorst.
Bij 't witte dorp groette een levend wezen,
Een gulle boer van achter 'n volle kan,
En voor zijn groet smolt alle leed en vreezen.

01 wanneer komt de tijd, dat ieder man
In elk paar ooge' een vriendengroet zal lezen,
Geen menschenhart eenzaam meer leven kan!

LXXIII.
APPELS.
Een appelboom ben ik: mijn vruchten, de volle,
De veie, die hangen het plukken al klaar,
Ze blozen en lachen, en groeten elkaar,
Ze zijn uit mijn bloed, uit mijn harte gezwollen.
Mijn takken dien hangen de vruchten zoo zwaar,
Straks komen de dartele winden aanhollen,
Die zullen ze over de aarde heenrollen,
Voor de oogen en harten der menschen te gaar.
Mijn vruchten ze buigen hun donzige trijp,
Aan de aarde hun oogstlied te vragen;

Het ritselt en ruischt in den boogaard,
o ! grijp
Ze uit 't hart voor de wormen ze knagen;
De Zomer die warmt ze -- mijn verzen zijn rijp,
Ik kan ze heel alleen niet meer dragen!

LXXIV.
WOLKBEELD.
Eens kwam een wolk over de wereld zeilen,
Een oorlogschip met zonbeslagen boeg, —
Ik was een drenkeling die hulpe vroeg,
En greep mij aan zijn fonkelende spijlen.
En 'k sprong aan 't boord dat door den hemel joeg,
En 'k voelde mij door alle luchten ijlen,
Toen zag 'k beneê een wereld, niet te pijlen
Zoo schoon, dat 'k blind te-rug op de aarde sloeg.
Maar toen ik naar den hemel van beneden
Opzag, rees daar van schittrende gebouwen,
Een wit-metalen stad, nog onbetreden:
Nu zal ik van mijn verze' een toren bouwen, Dààr stormt het vollek langs zijn zilvren treden
En neemt de stad met vliegende flambouwen!

LXXV.
TOT DE ARMEN.
Weer groef die steenen stad haar grauwe blikken
Diep in mijn open hart, waarin 't verhaal
Van zon en zomerlucht kwijnde in de taal
Der heugenis, die in haar rook ging stikken.
Bij die meedoogenlooze sombre praal
Voelde ik een lust om het luid uit te snikken:
Waar bloeiden aan die mure' in donkre dikke
Schimmel de bloemen van een ideaal?
Maar toen ik te avond, in het grijze licht,
Langs de oude gladde dorpels van de armen
Mijn schatten zocht, zonk van mijn hart 't gewicht
Van eigen leed,
toèn bloeide in mij die warme
Bloem van Liefde open voor wat er ligt
Aan straat en spelend glimlacht om erbarmen.

IV.

LXXVI.
OCHTENDGRACHT.
't Was warm,
boven de lichte morgenstad
Bouwde de lucht haar zomersche paleizen,
De zon was blij,
't geboomte stil, en grijs, en
In 't water liet een schuit haar flonkrend pad.
De zwaar-gepruikte huizen schenen wijzen
Uit ouden tijd, die elk wijs man vergat,
In elk huis woonde een mensch die meer bezat
Dan wie op straat in 's meesters dienst vergrijzen.
'k Dacht aan een verren blijden zomertijd,
Waar voor geen enkling,
voor eendrachtge zielen
Elk ding zou zijn in alle heerlijkheid ;
'k Dacht aan een geest dien alle schellen vielen:
Hem vlood uit ellek uur de eenzaamheid,
Die voor iets grooters dan zichzelf kon knielen!

LXXVII.
ZOMERMIDDAG.
De middagzon groeit langs mijn open ruiten,
Daarbinnen droomt een volle roos van blijheid,
Ver speelt een orgel 't heerlijk lied van vrijheid,
Een jongen loopt er langs dat lied te fluiten;
Soms in een zomermiddag zwijgt de nijd
Van al wat leeft,
mag dan een mensch, als buiten
Het leven wiegt en zingt, zijn oogen sluiten
En droome' als 'n bloem aan 'n venster neergevlijd ? Wie ligt in leege slaap bij heete vuren,
Wie is er stil waar alle menschen vechten
En elke dag ons elke rust bestrijdt 1 En toch:
wie was zoo groot uit stille uren
Een krans van zoete harmonie te vlechten,
Die op zijn doodsbed om zijn slapen glijdt?

LXXVIII.
DE RATTENVANGER VAN HAMELEN.

Ik droomde van een licht dat lag te bleeken
En dat een schaduw voor den hemel hing,
Ik droomde van een lied dat 'k levend ving
En dat ik floot waar harte' als halmen breken.
Bij 't zoet geluid groeide de stille kring,
Van deur tot deur uit donkre ziel geweken,
Tot verder verder naar die lichte streken
Waar 'n wonderlied wiegt in elk levend ding.
Toen stierven in mijn ziel die zilvren tonen,
'k Wees hun het dal van 't hoogland waar wij stonden:
„Daar groeit uw zaad, daar werken eens uw zonen I"
En zij, die 't leve' in tranen ondervonden,
Daalden te zamen in dat dal te wonen, --'k Zonk achter hen,
ik had den dood gevonden.

LXXIX.
REGEN.
Toen kwamen dagen van eindlooze regen,
Van heel diep treurende muziek, die speelde
Van den hemel en de daken en verveelde
Mijn groot warm hart, dat in de zon gedegen.

En geen die niet in 't moedelooze deelde
En gedwee mee - weende, en zich niet verlegen
Over zichzelf boog, want wie had gekregen
Zooveel blij's dat binnen een vogel kweelde?
Ook ik boog neer en kon niet vroolijk zijn,
Maar toch droeg ik de vlam van heerlijk weten
Met me en stroomde door 't bloed een versche wijn.

En 'k dacht aan hen in wier vaneengereten
Ziel hun weene' een eendre muziek deed zijn,
En ik was stil
ik was mijzelf vergeten!

LXXX.
DE STAD.
O vaderstad! eens leefde ik aan uw schoot:
Een snikkend kind, dat had uw groote hart
Zoo lief, al wist het wel hoe slecht en zwart
Het was, en hoe bij 't leed zijn leven vlood.
O vaderhuis! gij naamt het beste part
Van 't jonge leven:in u brak ik 't brood,
Nat van mijn tranen, in u heb 'k den dood
Gezien, gevoeld,
gedronken elke smart.
Gevloekte stad dier troostelooze jeugdl
Gij gaart het vuil dat alles zweren doet,
Dat vreet en slurpt elke gezonde vreugd.
Menschen komt mee! proeft van mijn helder bloed,
Drinkt van de zon, die drenkt met nieuwe deugd,
Buigt met me uw hoofd
valt 'n ideaal te voet 1

LXXXI.

AVOND IN STAD.
Het goudgebrande licht droop van de treden
in het koel Der gevels,
gele meiwijn
zacht rees 't gewoel
Vat van den heldren nacht,
Der dorstge stad, als in een kerk gebeden.

Ik zag en glimlachte naar 't heilig doel
de wereld leek tevreden,
Van eiken dag,
En aan mijn voeten zonk het ver verleden

Vol donkre schatten van eenzaam gevoel.

Toen zag ik hoe de zon haar gouden zaad
In de aarde strooide, waar het 's morgens bloeide,
Een hooge stengel licht 'stond in de straat.
O1 'k voelde in mij hoe 't nieuwe leven groeide,
Ach 1 gaf ik allen
allen 't gouden zaad
Der tranen die in mijn stille handen vloeiden 1

LXXXII.
DOOR HET BEUKENBOSCH.
Ik ging door het ruischende zomersche woud,
De smeuïge blare' aan mijn voeten die steunden,
De doode, de dorrende takken die kreunden
Waar 'k zwijgende trad, als een eenzaam heraut.
Ik wist:
aan mijn stevige schouders daar leunde
En lachte het zonnegezicht zoo vertrouwd,
Het straalde de herfstige vloeren tot goud
Of het zich om geen dood, geen winter bekreunde.
-

Hoor! onder mijn voeten vertreed ik de rampen,
Zij zijn eens geleden,
zij dragen zoo zacht;
Zie! onder mijn oogen daar strooien de dampen
Der zon op dat dorre verleden hun pracht;
Ik ga door het woud, met nieuw leven te kampen,
In mijn handen houd ik de tonne zoo zacht 1

LXXXIII.
HITTE.
Hoog staat het stralend witte zonjuweel
En slaat zijn heete licht op 't land te gruis,
De zilvren vlammen laaie' uit 't hemelhuis,
De barnende aarde blakert grijs en geel.
Elk buigt zijn rug onder het zware kruis
Van vlamme', een last van vuur,
het lijkt of heel
de zon ziet scheel
De wereld brandend draait,
En kookt het gulzig zweet op 't heet fornuis.
Kon ik die zon aan bei mijn borsten drukken
En drinken van haar licht, dat ik in dagen
Van duisternis de menschen zou verrukken 1
Wie dorst zijn ziel in 't barre zonlicht dragen,
Om uit zijn hart voor andren de oogst te plukken,
Wie dorst om zweet
wie dorst om waarheid vragen?

LXXXIV.
MORGENSTOND.
De zilvren morgen steeg over het dal,
Het leek of aan de steenen rozen bloeiden,
en groeiden
De bleeke nevels weke' en reze'
Als witte anemone' in 't licht heelal.
Toen rijpte 't klare zonlicht zelf, en vloeide
Als zuiver-blanke room van wal tot wal,
Tot het opeens in overvolle val
Het vale meer met brandend goud besproeide.
Zoo stijgen zacht de schimmen uit mijn donker
Tot zij voor de adem van den dag verzinken,
Zoo bloeit een bloem uit eiken zonneflonker,
Tot op eenmaal als 'n bron mijn hart te blinken
Ligt voor iedereen
o 1 hoor stil, wat klonk er:
Is het een mensch die uit dat hart komt drinken?

LXXXV.
AUS EINEM BRIEFE.
O Freund 1 es sind hier ja kdstliche . Tage :
Der Wirt kommt alltaglich sein Schinken uns bringen,
Die Wirtin sitzt kläglich am Mühlbach zu singen,
Hier braucht man blosz Geld
sonst kein Gluck zu fragen.
Arn Mittag hort man die Drommete fein klingen,
Dann kommt der Kaiserlich gelbe Postwagen
Wie 'n Donnerschlag auf die Holzbrücke jagen: --Da drinn ist ein Brief mit viel süszen Dingen.
Hier sind ja die Ganse sogar grosze Weisen,
Die Slue, mein' Freunde, die kinnen blosz stinken;
Hier schlaft man im Walde so leise, so leise, Hier sind keine Menschen, .nur Schweine and Schinken.
Ach Freund hier bin ich sogar vergessen
Wie die Menschen einander auffressen 1

LXXXVI.
HET DORP.
t' Avond zat 'k hoog op de gouden rotskolven:
Onder mij vulde de donkere beker
Tusschen de bergen zich langzaam, al bleeker
Dreven de nevle' aan mijn• voeten hun golven.
Menigmaal lag 'k daar alleen, ach 1 nooit weeker
Voelde ik de liefde voor 't nevel-bedolven
voor de wolven
Dorp, diep beneden, vol vreugd,
Der aarde, den strijd van 'n wereld zoo zeker.

't Nevelmeer wiegde de angelusklokken, --Ver zong een jongen zoo zonder verlangen,
Bevende - strookten mijn vingers de vlokken,
Vochtig van de avondsneeuw, vol van zijn zangen.
Toen zonk mijn hoofd aan de donkre bergaderen:
Hoorde ik den oorlog dien kinderen naderen?

LXXX VII.
DE DORPSKERK.
Waar nog de oranje lucht in 't Westen blaakte
Haar lichternis den schuwen nacht bedwong
Rees aan mijn weg een donker dorp, daar zong
Murmlend een laat gebed,
nog één mensch waakte.
Toen zag 'k hoe de oude kerk haar klimopwrong
Tot hooge paarse bisschopsmantel maakte,
En als een wondre vogel haar kroost bewaakte

Dat bang onder haar veilge vleugels drong.
Maar langzaam zonk _die gloed, het purper sleet, —
De naakte maan was op haar troon gestegen;
Zoo valt eens van elk ding elk logenkleed
En staat één licht boven de wereldwegen ;
Ach, wie, die in zichzelf om vrede streed,
Heeft niet geknield voor 'n afgodsbeeld gelegen !

LXXXVIII.
IRIS.
Over het grauwe golvend bergland joegen
de wilde
De angstig zwangre wolke' hun nacht,
en de doffe echo's rilden
Donder loeide,
Tot zij hun roffel uit alle rotsen sloegen.
Maar waar tot mij de hemel boog, daar tilde
De lucht heur zware wimpers op, -- haar voegen
Barstten open, -- en breede stralen droegen
Het druipend goud op 't hoogland, waar het trilde.
Toen groeide over mijn duizlend hoofd uit vale
Diepte' een purpren vlam, die langzaam steeg,
Om als een blonde engel naar 't licht te dalen.

O dat mijn vers die lichte vleugels kreeg!
Dat het als Iris uit den nacht kwam stralen, --Zijn glans als 'n engel naar de toekomst neeg.

LXXXIX.
DE OOGST.
En de eerste zicht zeeg door het ruischend graan,
En de eerste cirkel gleed, als de ebbe in zee,
Op 't golvend veld terug, -- de schorre sneê
Rustte niet meer na de eerste wreede baan.
Toen voelde ik hoe de zonnestralen mee
Met de aren vielen, 'k zag de zonschoof staan
Over de lande' en 'k hoorde 't oogstlied aan.,

Dat fluistrend door de volle halmen glee.

En ik zocht in mijn hart, of uit zijn grond
Ook 't oogstlied rees,
ook ik het gouden koren
Tot rijpe garven van mijn vreugde bond:
Zie, 't welig graan wiegde in de diepe voren
Op de' akker van mijn hart, -0! de oogst die 'k vond
Was dees: nooit gaat één menschenhart verloren!

xc.
HET KOREN.
Ik zit voor mijn open venster te kijken:
De velden liggen van alles berooid,
De raven hebben hun wormen geschooid,
De regenwind komt langs mijn wangen strijken.
De storm heeft de schoven omvergegooid,
Die ligge' op den naakten akker als lijken,
De bleeke zon kan ze niet meer bereiken,
Zie, zoo een treurig gezicht had ze nooit!
Ach! wat zijn wij meer dan het wankele koren,
Dat ruischt in de winden,
dat weent in den nacht,
Dat nauwlijks van verre zijn oogstlied mag hooren;
Ach 1 wat is ons leve' als een sombere macht,
Die groeit uit de donkere aarde te voren,
Van ons maalt men het meel voor 'n ander geslacht 1

XCI.
IN STAD.
Ik weet niet waar ik loopen moet,
De menschen gaan druk om me heen, Ach, bij wat de een den ander doet
Voel ik me zoo vreeslijk alleen!
Ik gaf den Zomer 'n laatsten groet,
Daarbuiten daar sterreft hij heen,
Nu vraag ik aan mijn hart:
was 't goed
Zoolang bij zijn lusten alleen?
Daarboven slaan de starren 'n straat
Van, de stad naar het zomerend dal;
Zij wijze' een weg die geen verstaat,
Maar dien ik eenmaal nog vinden zal:

De weg die dóór de menschen gaat
Naar de schoonheid van 't eeuwig heelall

XCII.
MIJN OUDE KAMER.
Mijn oude kamer is zoo stil, Zie de zon ligt daar op den grond,
Een kleine vlieg danst er haar gril,
Zoo danst ze de wereld nu rond!
Ik weet niet wat die zon toch wil,
Ze bloeit om mijn hoofd om mijn mond, —
Daar slaat ze haar gouden zonnespil
I. mijn hart, en maakt het gezond!

Die zon bloeide uit mijn trane' alleen,
Die ik huilde als een hopeloos beest Dat moet:
nooit was hier meer dan één,
De zon is nog nooit hier geweest, -

Nu leidt ze me uit mijn kamer heen
Naar 'n wereldverlichtenden geest.

XCIII.
AAN DEN AMSTEL.

De Zomer leefde nog, zijn heerlijkheid
Had niet de zilvervolle lucht verlaten,
Beneden droomden de olmen en vergaten
De matte schaduw van hun stervenstijd.
Vóór me uit het water rees de majesteit
Der rijke stad: zij bouwde haar zware straten
Tot kostbre bloem van Hollands vette staten,
Waar 't volk zijn zweet en bloed aan had gewijd.
Dáár in die stad kon ik mijn liefde lezen
Die al mijn hoop en arbeid had gericht,
Om met dat volk en niet zijn strijd te wezen.
Dat was de laatste gaaf van 't zomerlicht:
Zijn laatste glorie had den weg gewezen
Waar 't eerste zaad van 't nieuwe leven ligt.

XCIV.
LID DER PARTIJ.
De avondwind joeg de eerste gele blaren,
Een gouden vlucht van vlinders, om mijn oogen;
De zon stond bij haar kinders neergebogen
En de aarde wachtte haar gulden oogst te garen.
Het laatste licht was over mij getogen
En liet me een schat om eeuwig te bewaren, —
zoo sterven rozeblaren:
Toen stierf de dag,
Een purpren vloed, op 't dorre veld bewogen.
Maar uit mijn hart bloeiden de roode rozen,
Die sterven in geen storm, geen avondwind,
Als 't rijpe licht boog ik bij hen te blozen.
ik onder hen, nog kind, —
Om mij ging 't volk,
doel gekozen 1
héérlijk
hun
Ik had hun strijd, -Heil I heil I die méde hun héldenleven vindt I
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