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TEN GELEIDE
Aan ***. --- Waarde Vriend, . . . Zoo heb ik dan
eindekk de heuchelijke gelegenheid LI in ruil voor
den bundel handschriften, dien Gij mij indertijd toevertrouwde, deze kleine gedrukte verzameling te
zenden, bevattende de beste gedichten van Llwen
betreurden vriend. DA Ondanks vele moeilykheden
van schriftkundigen aard, die wij samen slechts bij
lange tusschenpoozen, wanneer een langduriger ontmoeting mogelijk was, konden oplossen, lag de copie
dezer verzen in den zomer van 1914 voor den
drukker gereed. De tijdsomstandigheden waren
oorzaak dat van de uitgave voorloopig niets kwam.
Immers, zooals Gij U herinnert, was mijn eerste
voornemen het boekje ter perse te leggen bij den
Brugschen drukker Eduard Verbeke, die reeds meer
bizondere uitgaven in kleine oplage voor mij bezorgde, zoowel van eigen werk als van andere voor
mijn vriendenkring belangwekkende literatuurvoortbrengselen welke op Been andere wijze beschikbaar
konden worden gesteld. Dit te betreuren uitstel heeft
thans ten gevolge dat het werkje, tegen mijn eerste
plan, publiek verschijnt. Doordat het zoo lang op
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zich heeft laten wachten, is mij van meest uiteenloopende zijden belangstelling voor zijn verschijning
geuit, zoodat aan den &nen kant het vereischte
aantal exemplaren te groot werd voor een bizondere uitgaaf en aan den anderen kant een publieke
uitgave voor den ondernemer een niet al te schadelijk waagstuk geoordeeld mocht worden. Hoewel
er weinig kans bestaat dat de verzen van Liven
vriend ooit populair zullen tvorden, zijn er in Nederland een genoegzaam aantal oprechte beminnaars
van goede en eerlijke poezie om een geleidelijken
verkoop te waarborgen.
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Nog altijd Belden, naar Gij my onlangs schreeft,
voor LI de bezwaren die LI indertijd weérhielden
op mijn verzoek in te gaan, dat Gij een korte
levensschets van den dichter aan deze bladzijden
zoudt toevoegen. Gij wet, Gij zijt de eenige die
dit naar waardigheid zoudt kunnen doen. Ik zelf
stond tot (liven vriend slechts oogenblikkelijk in
betrekking, toen wij een kortstondige briefwisseling
onderhielden over een drietal mij toegezonden verzen waarvan ik de voorgenomen plaatsing in een
of ander tijdschrift meende te moeten ontraden.
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Helaas, ik Icon toen niet vermoeden dat de uitvoerige aanwijzingen die ik hem toebedeelde, voor
opvolging niet meer dienstig konden zijn, dat hij
tot ingespannen arbeid niet meer instaat was. In
den tweeden zijner brieven --- mjn eigen brieven
en de bewuste gedichten gingen verloren of zijn
in elk geval niet onder ons bereik — spreekt hij
van „ander werk, dat U zeker rijp zoudt vinden
voor publicatie, maar waarvoor ik den tijd nog niet
gekomen ache'. Zonder twijfel bedoelde hij hiermede deze zijn „Strofee. Dat hij ze U onvoorwaardelijk afstond met het verzoek mij omtrent
hare waarde te polsen, is mij een troostrijk bewijs dat hij in mijn oordeel met vol vertrouwen
heeft berust en dat deze uitgaaf zijn volkomen instemming zou hebben. FA Op de keuze der gedichten

hebt Gij niet den geringsten invloed begeerd, en
ik heb in de keuze niet geweifeld. Een achttal
kortere fragmenten had ik eerst nog willen opnemen, doch vond ze ten slotte voor een eerste
uitgaaf te onvolledig. EA Een Veit dat ik reeds met
U besprak, wil ik hier nog even bevestigen. Op
elf plaatsen in deze „Strofen - heb ik een persoonltjke keuze moeten doen uit de twee, soms drie,
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varianten der verschillende handschriften. Op drie
plaatsen heb ik een opengelaten of uitgevallen
woord naar mijn beste weten ingevuld. Ik kon er
niet toe komen de poezie van een jeugdigen onbekende bij eerste verschijning door noten te ontsieren. De door ons beiden geschifte en geschikte
handschriften blijven bij II zeker veilig betvaard,
en ook den gecollationneerden tekst dien deze druk
volgde, zal ik beschikbaar houden voor toekomstige snuffelaars. Is het niet altijd tijd genoeg dat
het werk van een dichter wordt verfilologizeerd?
1211 Hoe zeer ik deze verzen waardeer, heb ik opnieuw
na zooveel jaren bij de behandeling der proeven
molten vaststellen. Hen aan te prij zen waag ik
niet, daar ze geen aanprijzing behoeven. Voor een
diepere onpartijdige waardebepaling staan zij mij
voorshands te na. Is het ook omdat ik aan hun
bestaan een der beste en onvergetelijkste ontmoetingen in mijn Leven te danken heb?
Den Haag, 10 Maart 1919.
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Die van Uw lie fde de belijders waren,
Zij rusten alien met de martelaren.
Al hare helden zijn in 't veld verbloed ...
Toch blijft in heel Uw weerld de zege hare.
Or fl uit

Sjiraz.

STROFEN

EERSTE STROFE
Aan sombren spiegel van zwoele wake
drijven, geloken 'ellen, mijn oogen.
Ik kan niet slapen : de geur der rozen
wordt oppermachtig met den nacht.
1k zal niet stijgen tot luchten droomen :
diep in haar schachten de vleugelpennen
zijn zwaar en vochtig van reukig dauwen :
de geur der rozen houdt mij neer.
1k kan niet duiken naar donkren sluimer,
ik kan niet zinken tot zwart vergeten :
de geur der rozen omdwelmt mijn slapen :
de geur der rozen houdt mij op.
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TWEEDE STROFE
Onze vaders hebben ons niet geweten,
wij bleven voor hen als verstooknen ;
alleen de blindheid onzer moeders
heeft ons vermoed en liefgehad.
De broers en zusters die daar waren,
onze aangewezene gelijken,
zij sloten rond ons donker heimwee
een bond van levenlicht verzet.
Uit onze weerstandlooze handen
grepen ze ons deel van 't blinkend speelgoed
eerst met begeertes weiflen glimlach,
dan met het kort gebaar van recht.
Wrevel om deernis niet to deren
versmeet het waardeloos begeerde
als onzer oogen roerlooze aandacht
geen schaduw leed van spijt of wrok.
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De kussen hunner korte liefden
bestierven op ons koele wangen ,
de hartstocht onzer bleeke lippen
ontweek de rozen van hun mond.
Als die niet zijn bestemd te leven,
planten die in den dag verkwijnen,
zoo bloemeloos en bladerdonker
Tees onze schaduw naast hun bloei ...
0 siddrend leed der ver bewusten,

o bitter hachelijke keuze
van ademloos te moeten wachten
op onberekenbaar geluk !
zich liefdes eigen kindren weten,
en haren vollen dag verbeiden
in donkren schijn van liefdeloozen,
die nimmer zich verraden mag.

21

DERDE STROFE
Ziet, in ons zijn vleesch geworden
uwer eeuwen roode begeerten,
aller tijden duistere tochtenziet, in ons zijn vleesch geworden
uwer kinderen witte droomen,
aller liefden zilveren bloei.
Onzer oogen vochte glanzen,
onzer handen blanke gebaren,
onzer koele zuivere borsten
zachtbesloten vlakke welving
dekken van uw wrang verlangen
't zalig en volbloeid geheim.
Uwer moederen blonde teerheid,
uwer vaderen donkre goedheid
vloeiden samen tot ons wezen,
en het zoetbezwijmd gedenken
eener lang geheelde wonde
werd in ons uw felle breuk.
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De onuitstamelbare wanhoop

uwer onvervulde driften
riep ons uit den grooten afgrond,
de gedaanteleege droomen
van uw aarde-ontworstlend hunkren
hebben onzen vorm gewekt.
Onerkend, maar meer en anders
dan uw lijfelijke zonen
erven van uw eelsten rijkdom,
mogen wij reeds nu beminnen
op een goddelijker wijze
die geen wederliefde vraagt . . .
Ziet, in ons zijn vleesch geworden
uwer eeuwen roode begeerten,
aller tijden duistere tochtenziet, in ons zijn vleesch geworden
uwer kinderen witte droomen,
aller liefden zilveren bloei.
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VIERDE STROFE
De dagen lengen ongeteld tot weken ;
al maanden ligt mijn schip ter reede op stroom ;
en al dien tijd verkeer ik in hun stad,
een stil en onopmerklijk vreemdeling
die niemand zoekt en niemand van zich weert
en niemand aanstoot geeft. Met reede penningen
koop ik het weinige wat ik behoef,
en ding niet op hun overvragen of :
zoo won ik onbedacht hun brave hebzucht,
en niets blijkt over dat ik winnen kan ;
voetstoots heeft hun verwondering aanvaard
den vreemden dwaas die niet de waarde kent
van geld en goed, wiens onbegrepen luim
hun eng-verdaaglijkscht leven doelloos deelt . . .
En onderwijl, als staag en ongerept
achter den schijn van ondiep dageblauw
de groote gang der sterren zich voltrekt,
neemt hemelhoog het stille wonder stand.
Welhaast, misschien deze' eigen avond nog
(zoo zingt het voorgevoel van mijn geduld)
spreekt zich de trage bloode droomer uit,
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de jongste broeder die mij nimmer moeit,
en dien ik nauwlijks op to merken lijk . . .
Hij vindt zijn moeder in het schemeruur,
met oogen als diepdonkre bloemen open,
en zucht dat hij niet langer leven kan
binnen de grenzen van het oude huis,
dat hij den broederen zijn erfdeel laat
en heen zal gaan den koelen einder in
vOordat de schaamte om onverdiend geluk
zijn liefde moordt tot onverschilligheid
zoodat hij Naar niet meer beminnen zou . . .
Met de eerste sterren komt hij stil aan boord
en zet zich zwijgend op de bleeke plecht.
Dan gaat het breede witte zeil omhoog,
en met hem keer ik naar mijn verre land.
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VIJFDE STROFE
Traag tot beminnen werd ik . . . Niet tot deze
rijke wonden,
zichzelf
herbarend
de scherpe weeén van dit sta'ág
le ven ,
die trouw in schemer windselen van eenzaamheid
genezen
tot zoeter wondbaarheid ... Een andere rondomme
deernis
houdt elken aandrift tegen in dees strakke onuitgesproken
beslotenheid, een onverdringbaar voorgevoel, een
dreigend weten
dat nooit de bleeke geestdrift dezer onvolgroeide
kindren
meekomen kan door de verrukkingen van liefdes
wegen,
en 't hard besef van 't lot van hen die achter
zijn gebleven,
zoo droeven voordood en zoo wreedbewuste
ballingschappen
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in vaders nauwe huizing waar hun moeheid wel
moet keeren,
maar nooit meer uitslaapt tot verlangens nieuwe
morgenonrust...
Traag tot beminnen werd ik . . .
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ZESDE STROFE
Hoe weet ik u, mijn jonge stille prins,
uw droomlichte oogen onder 't donkre haar,
de borne gratie van uw slanke kracht,
uw glimlach-open onverstoorbaarheid
onder de schaduw van uw vaders purper
en 't luwe wuiven van de reede volksgunst :
zoo ligt het ongerepte voorjaarsdal
in koelen schaduwban van witte wolk,
en op de hellingen beschijnt de zon
het allerwegen verre vreemde leven...
Tot in den schemer van de koningstent
het onbekende rosse herderskind
zich als den god-gezonden kamper meldde,
en, de opgedrongen rusting van zich werpend,
naakt in den glans der zonnegulden leden,
al neevlen van 't onwezenlijke leven
vervluchten deed voor uw verbijsterde oogen.
Sinds kende uw sterke hart geen weifeling,
en geen gedachte in u verried- den god,
ook niet aan hem die u zijn afglans droeg.
Maar als een vroeg-bedachtzaam kind dat geeft
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in onbegrepen edelmoedigheid
aan de verrukking van een jongren broer
zijn liefste schatten, en met leege handen
zijn oogen luikt en de ongeslonken vlam
der openbaring wegredt naar den droomzoo gaf uw eenvoud alles wat zij had,
en streed en viel voor een verloren zaak,
en sterven was u 't teer gebaar van een
die aan den liefste 't liefste en laatste brengt,
de flonkring uwer nooit gedragen kroon.
En de 6ene erkenning die uw liefde won,aalmoes die nog de wereld weegt als goud,
maar die uw zalig zwijgen van zich wees,—
was de echo die uit 't land der levenden
droeg tot uw schim in de vallei des doods
den angstroep van den man van lust en bloed,
den duistren moordenaar van Uriah :
Lieflijker dan de kus van vrouwemond,
en wonderlijker was uw liefde mij :
ik ben benauwd om u, o Jonathan !

29

ZEVENDE STROFE
voor Lionardo's Johannes

Daar heb ik stilst en diepst geweend,
o tranen Keller dan de heugenis
van jonkheids eerst-bewusten morgenlachwant voor mijn oogen steeg in zilvren nevel
van goddelijkste droefenis
de doode lieflijkheid van zoo veel jaren
in strengen dienst en liefdes kuischen deemoed
doorwaakt tot al hun weedom zich verdichtte
tot dezen droom van &nen oogenblik :
onder den effen spiegel van uw glimlach
dees dood- en leven-overscheemrende' afgrond...
Daar voelde ik achter mij den naakten glans
van witste zon, de maan van liefdes nachten,
en door de levenzoele sluieren
van onze tranen brak haar belle vuur
op donkren wereldwand in paarlen snoeren
van bleeken amethysten regenboog.
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ACHTSTE STROFE
Sours als de nachten zonder sterren zijn,
zwelt door het donker voor mijn slaaplooze oogen
een groote trage hartstochtsombre maan
en schijnt de stille wereld schemerleeg
met lichteloozen violetten gloed
en drenkt mijn weerloos hart in zwoele wanhoop
van namelooze pijnen. Want ik voel
in elken nieuwen straal die mij bestelpt,
den blik van telkens andre langvergeten
oogen die eens vergeefs mijn liefde vroegen,
en ademkorte ontmoetingen nooit herdacht
doen een voor den als sombre bloemen open
haar onvergeetlijke beteekenis .. .
Zoo in den vollen beker van geluk
mengt liefde voor het hart dat haar belijdt
als soeverein, zijn onontkoombaar deel
van levens bitterheid, leed zoo ondraaglijk
als peilloos schoon en goddelijk noodwendig,
en leidt het binnen in haar groot heelal,
de wereld van haar onverklaard geheim
waar in de duizellichte oneindigheid
31

hoogheerelijke willekeur bestelt
volkomen, ondoorgrondlijk evenwicht,
en ieder onverminderd schuldig blijft
ook wat hij anderen onthouden moet.
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NEGENDE STROFE
Daar is niet een die eenzaam gaat als ik,
en geen der andren draagt zijn harts geheimdit donkey zaad dat zwelt naar lichten bloei,
dit stomme leed dat hijgt naar luid gelukin zulk een klem van onverbreekbaar zwijgen.
Want als een kind, in vroegste jeugd verdoold
naar een ver land, moeder en moedertaal
alleen nog weet als felbewust gemis,
ergens achter den bleeken horizon
een lang verloren onbereikbren schat ,
en als zijn hart in druk van smart of vreugd
zich uit moet spreken aan een ander hart,
keert het vreemd woord in ledige echo weder,
ijdel en dood zoodra zijn mond het sprak— :
zoo, waar ik door de lichte volten dwaal
van dit ontelbaar levendschoone yolk,
wenken van de overzij der dubble stilte
oogen alzijds mijn oogen als gelijken,
en mijn hart bonst in luideloozen zang ,
maar als mijn schuwe groet hun nadertreedt,
en van hun lippen ruischt het helder antwoord,
33
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dan voel ik hoe ik nimmer halen zal
den simplen aanslag van dien heemschen toon,
en 't teedre lied blijft op mijn lippen stom .. .
En andren onderwijl, als duistre schimmen,
met oogen achter schaduwmom versmeuld,
sluipen en duiken door het dichtst gewoel,
en vaak benadert mij hun half gebaar
als een dof grijnzen : gij zijt den van ons-en van hun lippen valt een heesch gefluister,
een taal waarin geen schepsel zingen kan,
maar waarvan iedre klank mijn hart doorpriemt
en ieder woord mijn diepste wezen schokt,
en tranen wellen, die mijn oogen branden .. .
0 daar is geen die eenzaam gaat als ik !
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TIENDE STROFE
Die lichte god bemint de heimlijkheid
van jonge menschenzielen, in bet donker
der teedre harten viert hij zijn geboorten ;
en, wreede zegen zijnen uitverkoornen,
wijdt hij hun levee tot een zalige onrust,
ten wrange jeugd van onvervuld verlangen,
een bloesem naar geluk. Verdwaasd en eenzaam
dolen zij door dit ruchtig yolk waar elk
uit troeblen waan van zelfvergetelheid
puurt de openbaring van zijn poovre zelf,
en dan met loomer voet die leege vondst
to ontloopen zoekt in altijd schaamler schijn,
tot nergens toevlucht blijft dan in den dood . . .
Maar zij gaan eenzaam, buiten elk verband.
Door roep van liefdeloosheid en verwijt
van zelfzucht dragen zij hun duistren schat,
levend-albasten glansdoorschenen rijven
van zulk een zuiversterke lieflijkheid
als nimmer de armoe dezer wereld kan
erkennen voor Naar rijkst voldragen wonder.
Ook duldt hun jeugd den blinden kommer niet
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dier goddlijk-zwangere verlorenheid,
maar doet zich zelf het smartlijkst ongelijk :
de wanhoop naar 't ontastbaar na geluk
benijdt der anderen vreemdroode liefden,
en strekt de hand naar den gereeden beker ;
maar de eene teug van overkruiden wijn
prikkelt met duur van overwakkre ellende
de moede wake van hun eeuwgen droom.
En geen van hen die alle leed en vreugd
vergeten voor den dagelijkschen slaap,
geen maag, geen vriend, geen lief blijft hun nabij,
of spant den schijn van zijn aanwezigheid
tot gouden aandacht die hun lijden deelt.
In eenzaamheid van angst en zelfverwijt
ontluiken langzaam hun verlaten oogen
tot helderdiep ontzag en zoetste schaamte,
de zuivre ootmoedigheid waardoor hun god
zich openbaren kan : hun onbewustheid
glijdt als een blinddoek weg voor hun gezicht.
Daar- breekt door dien verteederde' oogenbloei
het witte licht van zijn onzienlijkheid
in duizendvoudig geschakeerde glanzen
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en spiegelt zich in ieder aardeding,
en allerweeg ontvonken zijne spranken
als sterren meerdren in den vroegen nachten hij die nergens was, is overal.
Zoo draagt voor een verruk ten ademtocht
de ziel de weerld als haar doorzichtig kleed,
allevend middelpunt van 't evenwicht
oneindger sferen siddrend overdauwd
met het versch vuur van haar verzaligd leed .. .
Doch als een bloem, door overfelle zon
verblind, den nacht nabij vreest en heur hart
wegsluit voor de overdaad van licht, zoo draagt
zij d' aanblik niet van haar verheerlijking :
haar oogen schuw Gods vollen dag to zien
en huiverend voor zijn verdonkering,
dekken, onwetend dat hun eigen glans
hem schlep, in zich de wellen weg van 't licht
waarvan hun schroom den weerschijn wil ontgaan,
en haasten tastend naar den veilgen avond
de schaduw binnen van vertrouwden droom.
En als een minnaar 't lang verloochend lief
verrast waar zij hem minst verwachten zou,
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en wint de schuwheid van haar zaalgen schrik
met teederheid verdubbeld en bewijs
van voile en onvoorwaardlijke overgaaf,
zoo in de binnenkaamren van den slaap
onthult zijn duistre tegenwoordigheid
zich voor bet eerst in schoonheid zoo volkomen
als geen oog langer dan den blik beleven
en geen herinnering vasthouden kan.
Straks als zij met den witten morgen waakt
en ziet de golf van levenleenend licht
de wereld overvloeden tot elk ding
gebaad staat in goudblonde kenlijkheid,
dan gaat haar jets van zijn geheimnis op,
en sidderend doorproeft haar heilge vrees
de zoetheid van het onontkoombaar lot,
het oordeel dat zij nimmer iets zal weten
zoo na als hem van wien de allichte kunde
dit smachten blijft van nooit vervuld gemis,
verlangen dat het lief niet leeren mag,
maar hem vermoedt met zulk een zuivren tast
dat nooit den schoone schijn, den teer bedrog
met bittre schaduw van ontgoocheling
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de onnaakbaarheid van hare trouw beduistert.
Zoo wordt haar korte zijn in dit vreemd land
tot een onafgebroken zaalge jacht
van telkens weer opnieuw gevonden worden,
gestage ruil van schoon voor eeuwger schoon,
armoe voor rijkdom, wisslende eb en vloed
van liefde en wederliefde-- en onverlet
begroet haar glimlach als een nieuw revier
de schemerdiepten van den jongen dood.
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ELFDE STROFE
Wij hebben nooit uw bonten dans gestoord .
wij spelen enkel met wie tot ons komt.
En ons geheim is een van woorden niet,
maar van lang zwijgen ; enkelen van u,
die heel. den dag de koelheid onzer handen
gevangen hielden tot door d' avonddauw /
de witte sterren glansden op de lucht,
bespiedden diep in bedding onzer oogen
van vreemd geluk het fijn en sterrlend goud.
Want wij zijn andren. Of de zomerzon
ons trekken dekt met haar doorschijnend brons,
het aangezicht van onze zielen bleef
een onaantastbre goddelijke bleekheid.
Want duizend dooden zijn wij u ontstorven
en duizend pijnen hebben ons herboren
tot schaduwloozen zilvergaven ernst
en dezen glimlach die van lach en tranen
de niet oplosbare verbinding werd.
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TWAALFDE STRAFE
Als het straks zomert op de weerld, en wij,
kindren van vroegste lente, er niet meer zijn,
maar deze prille was van geest en bloed,
de broze vleugen van een eeuwger drift,
vervold staan tot een oogst van nieuwen bloei,
wezens die even sterk als teeder zijn,
zoo teeder-sterk als onze hoogste droom,—
dan kunnen wij niet gansch vergeten zijn :
de droom die zwaar in ons van toekomst is,
keert zwoel in hen en geurig van verleden :
de schoone weemoed van hun rijp geluk,
die spraakloos Mgt bij eigen overvloed,
raakt met herinnrings onbewusten tast
het langverstilde speeltuig onzer harten,
en door ons trilt in doods bezwijmeniso zoetste erkenning die ons wekken kan !—
het lavend lied van hun verinnigd leven :
de teedre klacht dat al hun zomerdagen
niet meer zijn dan onze èene lentenacht.
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DERTI EN DE STROFE
Zooals de sterrekundge den komeet,
de glorie die aan d' einder van zijn jeugd
den vasten gordel van de sterren brak
en trok zijn vreemde yore rond den haard
der zon en door de verontruste rei
der volgzame planeten tot hij weer
onderdook buiten de overzienbre kolk
van deze wereldbuurtschap, onvermoeid
met zijn berekeningen achtervolgt
den blinden tocht door d' ongepeilden aether
voorbij de eilanden van de sterren en
de vage sluieren der nevelvlekken—,
en eindlijk op den voorbesomden dag
herrijst uit de ademlooze oneindigheid
de fonkelgouden kern, de vuren sleep :
zoo zag ik in dit leven u weerom,
die, van uw goddlijke opdracht onbewust,
mijn vroeger pad in stralend zwijgen kruiste,
een vreemde als nu, die gaat uws weegs gekleed
in onbenaderbare heerlijkheid,
en al de banen waarop menschezielen
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elkander vinden, wijken langs u been,
en tot u is geen tijdelijk verband.
Niet weten zal ik wat ik voor u was
è'en opperst oogenblik noch uw aandeel
in dees voor de eeuwigheid behaalde winst
van zekerheid die nu bezegeld is,
de uitkomst van zooveel doorgepeinsde nachten,
cit eindvondst van eenzaamheids verrukkingen,
de slotsom van harts feiste hypothesen,
de zaligheid waaraan ik moet vergaan.
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VEERTIEN DE STROFE
0 zegen van armoe,
onuitputlijk gemis ! :
naakt en nooddruftig,
dorstig en hongrig zijn
zoo vele jaren
om in den einde
bekleed te worden,
gedrenkt en gevoed
door deze zuivere,
eeuwengeduldige,
goddlijk genadige
menschenhanden.
Dit te voorweten
is uitverkorenheid :
nimmer aan ander
bezit of verwachten
prijs te geven
den zaligen honger.—
dit te voorweten :
wat vOor de wording
44

van hemel en aarde
voor mij besteld werd,
mag ik ontvangen
enkel als aalmoes
uit zulke zuivere,
eeuwengeduldige,
goddlijk genadige
menschenhanden.
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VIJFTIENDE STROFE
Dan treedt gij met den avond binnen tot mijn eenzaamheid
zoo onvoorspeurlijk als door kristallijne schemering
de sterren openstralen in de diepe hemelwei,
en rond den afglans van uw oogdoorblonken aangezicht
verdiept de donkre oneindigheid tot siddrend fulp,
en achter het bedwelmend klaatren van uw ranke stem
ruischen de sferen en der stilten tijdelooze slaap
in zijn afgronden keert zich om en gaat to murmlen aan,
machtlooze vloed van verre barensmoede wateren,
en al de duisternissen en het zwijgen van den dood
heeft deel aan u en leeft in de vervulling van zijn droom.

46

ZESTIENDE STROFE
Door alle levens been herkent de ziel
dezelfde donkre doodnabije huivering .. .
Het was op de Altis waar een eedler bloei
van menschekindren aan der heuvlen voet,
beschaduwd door de blankbezonde wolk
van marmren goden en vergode helden,
de kom van 't dal met heilige aandacht vulde.
Want zooals avondwind in zwijgen uitvloeit
tusschen de pijnen, zoo bezonk de stilte,
nu voor den laatsten keer de blanke vlucht
van Hellas' jonge knapen rond de bocht
van 't stadion zwenkte . . . Toen gelijk Eooios
zich losmaakt uit den zilvren morgennevel
en zuivernaakt opglanst in 't huivrend blauw,
zoo droegen uwe voeten u vooruit
ver voor den rappen drom, en stralend eenzaam
schouwden mijn oogen u als nooit tevoren,
als zonk de wereld van ons als een kleed
en gij alleen bleeft met me in 't gouden licht
verroereloosd tot eeuwig aangedenken .. .
Maar door de jonge manschap waar ik stond
47

verruchtte 't murmelfluistren der bewondring,
en donkerde den weerlooze' oogenblik
van die verrukking, en ik zag u niet ,
want huivrend zonk ik weg in blinde kolk
terwiji de donder van den bijval uitbrak
en naar de verre stille passen rolde.
En als een ijle blanke vogelstem
door 't donker bruisen van een waterval
dauwde in mijn oor deeszelfde zoete zang
van troost zooals alleen een god bedenkt :
Wees niet bevreesd: geen heeft gezien dan gij;
en niemand deelt uw schat of rekenschap.
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ZEVENTIENDE STROFE
Dit is uit alle
wereldsch bezit de
simpele bruidschat
dien ik u aanbreng :
wat mijn verlangen
duizelende oogen
in hunnen opgang
tot uwen aanblik
vonden verstrooid aan
eeuwige schoonheid,
redden aan onvervreemdbaar goed.
Weinige zuivre geregene par elen
die voor den glans uwer
oogen niet kwijnen :
vroeg in den lichtenden
morgen der kindsheid
hief mijn onnoozeiheid
de eerste aan de stranden der
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spieglende levenszee
laat in den avond
van eenzaam gisteren
gleed de allerlaatste uit de
huivrende weelden der
sterrenbebloesemde
windlooze hemelen
neer in het zalig geduld van mijn schoot.
Nu dat ons heden,
nu dat ons morgen
ruischt als zijn eindelijk
eindeloos amen,
neem als uw deel uit mijn
zalige handen het
glinsterend snoer van vervulde beloften,
de uurlijks geprevelde
krans van verlangen,
al mijner sterflijke
dagen winst.
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ACHTTIENDE STROFE
Niet langer zal ik bier een vreemdling zijn,
maar eindlijk woning maken in dit land
waar Gods beloofde schoonheid opging als een stet
en daalde in vuren regen ; en mijn mond
at van der aarde vruchten die, gedrenkt
in verschen vlammendauw, mij lijf en ziel
laafden en sterkten zonder onderscheid.
Nu zal ik wonen bier waar dag en nacht
voortaan schatplichtig zijn aan ons geluk,
en ieder uur zijn goude' en zilvren ooft
volrijp en levend inbrengt ; en ons hart
zal eindlijk rusten van verlangens tochtZoo zon ik in den jongen overmoed
van uw bezit, maar aan het zand der kim
zei de avondzee der stille oneindigheid
haar boodschap klaar en onherroepelijk :
de tijd heeft uit, en de eeuwigheid begint .. .
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NEGENTIEN DE STROFE
In dezen ijver die geen schaduw duldt,
waar elk aan 't naaktst en zuiverst zeif alleen
de voile zon van d' anders liefde gunt,
bleef ons geen dekking tegen werelds kou
en 't donkre gloeden van onz' eigen brand
dan 't wederzijdsch en dubbel-eenig kleed
van glimlach die op glimlach antwoord geeft . . .
0 broos en onverbroken evenwicht
waarvan de roerelooze vleugelen
de opvaarten van ons stil verrukken dragen
boven den afgrond der vernietiging :
cirklende melkweg die de wereld vangt
in zijn omarming en haar donkren schijn
doorklaart en wegwischt in zijn effen glans
ten baren spiegel in wiens huivering
der zielen aemloosheid zich zeif herkent
en zich verliest in zaligend vergeten
waar de eene ophoudt en de andere aanvang neemt.
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TWINTIGSTE STROFE
Van jongs of was mij deze Schaamte na,
maar nimmer lief : zij hield mij als het kind
dat ik al leek, dat liever zweeg dan sprak,
en bij de luide dwazen wier gegons
de stilte stoorde, die mijn jeugd voldroeg
tot dit bewustzijn van onzegbaar leed
en onuitsprekelijker zaligheid,
ging door voor aandachts overgave
het strakke wachten tusschen hoop en angst
of ooit van uit hun glanslooze onrust èen
vonk spranken kwam in den gitzwarten schat
van hartstochts grondeloos gebedden nacht
of ooit de loome misten tusschen ons
oplichtten voor den dauwverglansden morgen,
dat eindelijk de stomme leeuwerik
van mijn verlangen tot verstaanbaarheid
omhoog mocht wieken en 't allicht verband
waar enkel liefde in schoonheid zich verluidt
en bij der zielen zuivre samenspraak
Gods eerlijk zwijgen toehoort als getuige . . .
Eer dan de donkre drift van ongeduld
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haar staamlend tij over mijn lippen stuwde,
en aan de wreedheid van hun wanverstand
de weerlooze onrust van mijn zoet geheim
verraadde, rees zij in het zacht gezag
van een die beter weet en niet verwijt,
en als een oudere bezonnen zuster
nam zij mijn hand en bracht mij veilig thuis
binnen de zilveren verzekerdheden
der sterrenachten, en zij leerde mij
dit fluisterpijpend lied dat zuchten vindt
voor elke vreugd en iedre pijn en geeft
ze mee met 't suizen van den nachtwind naar
het wakend oor van verstverwante zielen . . .
Hoe lang al ken ik haar I Zij bleef dezelfde,
en hoeveel jaren ben ik nu haar oudre I
Maar naar onze omgang mij vertrouwder werd,
to zeldner komt ze en eerder gaat zij peen
als een die veelal elders bezig is.
Nog is zij altijd met mij zooals vroeger
als op den duur van 't winterlijke zwijgen
de stilte dreigend wordt, wijl op de bergen
Gods hand den dauw inhoudt, en laat mij niet
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den luwen wind de dooi invalt
en allerwegen Tangs de hellingen
de beken ruischen door den lichten nacht.
vOor met
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EEN-EN-TWINTIGSTE STROFE
Hoe zal ik u uitzeggen naar gij zijt
hoe 't wonder van dees schaduwloozen bond
verbeelden in doorzichtgen klank van taal
die openbare uw onuitspreeklijkheid
aan 't hijgend luistren van den bleeken nacht,
aan 't murmlend vragen van de groote zee,
aan het blind ongeloof van dit arm yolk . . . ?
1k zie geen beeld en geen gelijkenis . . .
De schoonheid dezer wereld voor uw komst
had ik zoo diep bemind dat haar gelaat
geen zweem van heimlijkheid voor mij behield ;
en met den wind die opsteekt en verwaait,
zong ik van oogenblik naar oogenblik
haar naakte glorien; de lieflijkheid
van aarde en zee, van zon en maan en sterren
troostte uw gemis tot schijn van stil geluk,
als van beminden zoon een teedre moeder
de zwellende onrust in haar armen sust . . .
Daar blijft geen beeld en geen gelijkenis . . .
En toch, ik weet dat ergens in het graf
van glansdoordwaalden nacht van d' aanvang aan
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twee eenzaamgroote kinderlooze zonnenzij schijnen van pier uit êen vaste steri—,
vervoerd van eerst en nooit verstoord verrukken,
rondom elkanders schoonheid wentelzweven
en niets van al wat buiten hem bestaat
vermoedt haar glansverblinde dag.
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TWEE-EN-TWINTIGSTE STROFE
an goddlijke afgunst hield mijn jonge nachten
bleek in het donker van bewondring wakker ;
nog staat ze, een wolk van zonneklare wanhoop,
boven den dag van ons gelukbenijden ook de goden niet
de menschekindren om den schoonen dood?—
te sterven, lief, zooals Aristogeitoon
die door den korten bloederooden schemer
van eeuwgen roem naar eindeloozen nacht
omhelsde met zijn zwijmende armen
en streelde met zijn duistrende oogen
den met hem mee verstervenden,
den laatsten glimlach van Harmodios.
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DRIE-EN-TWINTIGSTE STROFE
Golden wij niet eerst voor uitgeworpnen? :
deze zelfden die ontstegen
tot de zuivre zonnepaden
zweven boven werelds bonte landen,
en door waasvergulden nevel
onder onze lichte voeten
beuren bloemen allerwegen
op haar open blinde harten,
en als groeten uit een verherkenden
langverleden droom to hooren
reikt tot ons de fluistrende adem
van het schoone nooit vervulde leven :
gistren waren wij bijkans gelukkigmorgen zullen wij gelukkig wezen .. .
Tranen als onsterfelijke kussen,
tranen als geen menschekindren weenen
blinden ons verheerlijkte oogen,
dauwen naar de bloemen aan ons voeten,
en in glansverdoofde snikken
smoort onze eigen
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stem die tracht haar
na to preevlen :
gistren waren wij bijkans gelukkigmorgen zullen wij gelukkig wezen .. .
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V IER-EN-TWINTIGSTE STROFE
Deerlijker gekneusd, wreeder gehavend,
maar nog rein van oogen en van handendoor de dichte wouden van den wanhoop,
over de uitzichtlooze toppen
van berustings ballingschappen,
uit de witte hevelingen
der verrukkingtreden wij tot deze dalen,
deze weeldebloeiende valleien
van den rijpen, levenwarmen deemoed.
Ilit den korten doodnabijen zwijmel
van den laten vlammendoop herrezen,
wegverloren en geborgen
in de oneindige verwonderingen
van het ziend geluk,
toekomst en verleen vergeten,
ademend de zuivre teugen
van het aldoorzichtig oogenblik,
gaan wij door Gods eindelooze tuinen
als zijn voorbedoelde hovenieren,
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en het rondom pooplend leven
wend onze eigen harteklop.
Hier is zaligzijn de voile wijze
van aan anderen zich weg to geven
duizend teedre nooit-vermoede plichten
wachten ons gelukdoorbeefde handen,
en de liefdeblinde lampen onzer oogen
stralen in den schemer der spelonken
over donker 'onbewuste wezens
de beloften van zijn nieuwen dag.
Uit onze afgezonderde eeuwigheden
in dit zoel verband vertijdlijkt,
voelen we over ons verglijden
dag en donker
als den opslag zijner oogen,
zijn onmiddlijk welbehagen
over dit gelukgebrijzeld leven,
dit geleidelijk versterven,
dit gemeenzame verbloeden
naar den stillen dood.
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VIJF-EN-TWINTIGSTE STROFE
Wij de geroepen getuigen van wankellooze verschijnslen
staamlend de tijdlijke namen van ongelijkwaardige
beelden
naar den verschemerden weerschijn van onze voorbijgaande oogen
hier in de wankele spiegels van niet to benaderen
schoonheid :
meest de verdekken der wolken besloten of schaduwverheerlijkt
drijvend voor meren van zon en van maan, en
eindlijk de sterren
glanzend en ruischloos verkolkend tot onoverkoomlijken maalstroom-wij de geroepen getuigen van wankellooze verschijnslen
bouwend van stilte naar stilte de bruggen van bijna
verstilde
klanken, die storten ineen tot een onvergetelijke
echo,
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telkens beginnend opnieuw ons zelf noch andren
verstaanbaar,
wij die niet kunnen berusten bij dit ons eenig gemeengoed,
stemmen van wind en van zee, die zijn enkel aanhef...
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ZES-EN-TWINTIGSTE STROFE
. . . Doch de dagen die ons blijven,
bindt in deemoeds dienende' ijver
mij aan deze eendagelingen
de verheimlijkte gelofte
eener nimmer goed te maken,
nimmer te bekennen schuld.
Die den schat vindt in den akker,
zal met den bezitter deelenWie vermag aan willoos blinden
in de toegemeten uren
tusschen schemering en schemer

deze waarden zelfs te duiden :
wat zijn eigen ziende nooddruft
rooft en redt als stralend erfdeel
van toekomende verkoornen?—
Zoo sloop wel Buonarroti
door het avondlijke Rome
tot hij vond de ruwe grondstof
voor zijn wonderbare goudkunst
waar in slop of in taveerne
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Luigi Pulci zong en danste;
en hij zat als een verwezen,
in den zienden droom verloren .. .
Maar de vroege zomermorgen
zag hem op de hooge stelling
voor het fresco ter Sixtijnsche,
hoe hij waagde to benaadren
met een siddrenden penseelstreek
't nooit voltooid gelaat van God.
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ZEVEN-EN-TWINTIGSTE STROFE
Ms gij mij teerst en innigst wilt gedenken,
wijd mijn gedachtenis mijn liefste bloemen,
de menschenoogen die ons openbloeiden :
gedenk de kinderen die wij voldroegen .. .
Gedenk de kinderen die wij voldroegen,
de wreedverworpen vreemde nestelingen
Wier dagschuwe oogen en verdroogde lippen
naar laafnis tastten, die zij thuis niet vonden :
gedenk de kinderen die wij voldroegen .. .
Gedenk de kinderen die wij voldroegen,
de geurgelokte bijstre zwervelingen
die op hun lichtgewiekte voorgevoelen
binnen den bloei van onzen hof zich redden,
en in zijn eeuwigheiddoorluwde schaduw
genazen van den breuk der jongste herkomst,
en bloemherboren zich tot ons beledenals gij mij teerst en innigst wilt gedenken,
gedenk de kinderen die wij voldroegen.
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ACHT-EN-TWINTIGSTE STROFE
Altijd voelde ik, lief, me een kind van d' avond :
naar den heldren weemoed zijner oogen,
de innigkoele streeling zijner handen
ging mijn onbewust verlangen
onvoorwaardlijk hartdiep open,
en ik vond hem wachten aan het eind der dagen
als een kind dat van zijn spelen thuiskomt,
vindt zijn vader.
Niemand anders leerde van dit levee,
dezen luttlen en oneindgen rijkdom,
mij de zuivre vaste waarden :
nooit behield ik uit den buit der dagen
jets van 't vele dat zijn eerlijk zwijgen,
dat zijn onweersprekelijke glimlach
waardloos afwees .. .
Nooit nog bleef ik zoo lang met hem samen ... :
hoeveel dagen is het nu al avond? .. .
want mijn handen steunen in uw handen,
en mijn oogen rusten in uw oogen,
68

maar als een wiens opgeheven aandacht
in twee droomen tegelijk zou zweven,
beiden even schoon en onbewijsbaar,
even werkelijk-onwerklijk,
ben ik al den tijd in zijn gemeenschap,
weggezonderd waar gij niet kunt komen,
in ijllichten blankgetenten vrede.
En het weinge dat ik al deer jaren
meedroeg als mijn liefgewonnen vreugden,
wat wij zonder schade deelden,
evenzeer uw eigen als het mijne,
al wat 'k achterlaat en meeneem,
straalt onaangetast in dit fang zwijgen,
bleekt niet voor den toets van zijnen glimlach,—
en daar is Been flood dat uwe dagen
ooit verblinden
wat mijn nacht niet dooven zal.
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NEGEN-EN-TWINTIGSTE STROFE
Als in den schemer van uw eenzaam leed
een nieuwe zon, een andre maan
duurzamen dag of nacht zal stichten stralender
dat dit verdonkerd hart vermocht,
dan zal de rust van mijn vergetelheid
door niets gestoord zijn dan den glimlach
van een die even in den blinders droom beseft
hoe in het verre land der dagen
zijn liefst bezit beveiligd is,-Doch als ten oogenblik uw bijster hart
verweifelt in zijn vast vertrouwen,
wanneer uw voet mocht wanklen uit het spoor
van dit geluk,
dit rechte pad dat onze nooddruft vond
naar God,
dan zal uit moede windsien van den dood
mijn machteloosheid heffen
ijdel gestrekte handen
en oogen die niet weenen kunnen,
en met u lijden,
en bij u zijn.
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DERTIGSTE STROFE
Naamloos en ongekend,
niet meer dan eener vrouwe zoon,
zoo moge ik slapen ergens in den schoot der aarde,
naakt in het ragge purper dezer liedren,
de Harden van 't scharlaken kleed der schande,
dat nooddruft heeft aanvaard, geluk niet afgeleid :
zoo laat mij bij u zijn herdacht,
geslaafde knechten, in dees wreeden krijg
die leven heet,
gezweept door den almachtgen nuk
van onverbiddlijken onzichtbaren tyran :
zoo laat mij zijn herdacht,
een kind, een knaap die voor uw oogen viel,
voor wiens verbleekten glimlach uwe handen,
ontroerd van onbegrepen eerbied,
dolven een haastig en verloren graf.
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VAN DEZE EERSTE OPLAGE WERDEN AlIGEDRUKT
DERTIG EXEMPLAREN OP JAPANSCH PAPIER.

