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NATURA MYSTICA.
Als de Arische Nomade, onvergezeld,
Bij 't rusten zijner kudden, blank-gevacht,
Bewond'rend de oogen opsloeg naar de pracht
Des hemels met zijn sterren ongeteld,
En zwijgend staarde naar de lichte helt'
Dier stille dwalers door den staat'gen nacht,
En aan zijn eigen rustloos dolen dacht
Door 't onafzienbaar Aziatisch veld; —
Dan zocht zijn vorschend oog met vromen moed
Langs al die metelooze, lichte pain
Den grooten herder van den sterrenstoet.
Doch zwijgend nijgt de raadselvolle schaar
Met rustig schrijden langs de hemelbaan,
En onbevredigd staat en staart hij daar.

NATURA MAGNA MATER.
Ik drink den zang der dennen in mijne ooren,
Maar anders is er stilte in 't verre rond;
Ik lig, te droomen op den zachten grond,
En zie het zonlicht door de takken gloren.
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Niets komt mijn rust op deze plek verstoren,
Hier voel ik mij gelukkig en gezond,
Ik leef er 't leven van de bloemen bont
En van de booroen meê en 't ruischend koren.
Natuur, ik bid tot U met groot verlangen,
Gij zijt mijn helpster en mijn troost in lijden,
Verzachtend mijne lijf s- en zielepijn.
Gij houdt mij in uw milden arm omvangen,
0 Groote Moeder, bron van mijn verblijden,
Uw naam zal immer mij geprezen zijn!

NATURA CONSOLATRIX.
Hier rust ik ver van 't woelig menschenras
In macht'ge zuilengangen van het woud,
Met dak van wiss'lend groen, doorwrocht met goud,
Hier op het mollig, mosrijk lentegras.
Hier is geen menschgeknoei, geen misgewas
Van zwetsers, op gelogen kennis stout,
Geen huich'laars, die der waarheid zuiver goud
Besmetten voor wat hun tot voordeel was.
Hier rust ik uit; hier ben ik gansch alleen.
Niets hoor ik dan der vogelen gezang
En 't windgefluister in de hooge bioomen.
Geen stemmen meer van menschen om mij heen,
Geen strijd om 's levens goed, geen wild gedrang,
Maar lentelust en liefelijke droomen.

LENTE.

I.
De plassen liggen rustig om mij heen,
En vloeien uit in beekjes, die gezwind
Door zandige aarde vlieten; luwe wind
Suist uit den lichten hemel naar beneên.
Mijn voeten op jong mos onhoorbaar treên,
Maar 't vogeltje dat dennetoppen mint
Zingt hoog zijn liedjen uit, gelijk een kind,
Dat blij gemaakt werd na veel droef geween.
Nieuw leven stijgt weer uit den donk'ren grond,
En uit de boomen stuwen frissche sappen,
Hel straalt de zon in glorierijke pracht.
Het do ode hout ligt nog verspreid in 't rond;
Eén zacht gekraak van Lente's lichte stappen,
En bruin wordt groen, en al wat droef was lacht.
II.

Aan Bernard Zweers.
0, luide vogel, galmend in den nacht
Uw reine, gladde tonen door het hoover,
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O vogel, gij volleerd in het getoover
Met vloeiend-helle klanken, wijl gij smacht
Van jonge, vreemde liefde, en hare macht
Doet voelen in uw liedren, zoete roover,
Wiens stem de zielen roert, heerschend er over,
Beziel mijn woord met uw mystieke kracht!
Geef mij uw stem, laat van mijn lippen stroomen
De sterkste rythmen van mijn schoonste droomen,
De machtige uiting, frisch en maatloos-vrij!
Ik zou géén roem dan van diè gave vragen;
De wereld zou van mijnen zang gewagen,
O mocht ik roeren, vogel, zooals gij!
III.
Hier rolt de zee haar wijde waatren uit
Bij 't lustig lachen van haar golvenrijen,
Die klotsend, kozend, heen en weder glijera,
Tot vlokkig strandschuim hun gedartel stuit.
Hel-glanzend spuwt zij haren schelpenbuit
Op 't oeverzand, waar kind'ren zich vermeien,
En 't blinkend vocht niet vreezend, tot de dijen
Door 't water waden, lachend, joelend luid.
Hier bouwt er een 'n dam van bruinvocht zand,
En leidt het water in de smalle gangen,
Door brokkelige walletjes gekeerd.
Dáár staat een ander op een ouden mand,
Met opgetogen blik en roode wangen,
En juicht dat hèm de wilde zee niet deert.
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IV.
Hoe is het land vol schoonheid als de zee,
Geluiden en gelijn: het voorjaarskoren
Met zijn wit-groene kuiven deint en golft
Wanneer een ongestaad'ge voorjaarswind.
In vlakke wuiving 't arenveld bestookt,
Gelijk de baren-rimp'ling grillig krult
Bij 't haastig scheren van een lage bries,
Voortschuivend als een scherpe steen die kitst.
En als de hooge wind speelt in den top
Van staat'ge dennen, lijkt het zeegeruisch,
Gemompel van de baren in de vert',
Een langgerekte toon van zwaar gedreun,
Wegsuizend in een zacht-gelaten zucht.
En 't licht-groen gras, als nauw de lente kwam,
Met hier en daar een witte bloem bestipt,
Is als het wilt gespikkeld groene vlak
Der zee in voorjaarsochtendstilte...
Maar als bij avondval de zonnegloed
De kalme golven triomfant'lijk slaat
Met purp'ren schoonheid, dan rijst voor mijn oog
De rijke, roode kleurenpracht van 't woud
In herfstgetij, bij 't vallen van het jaar.
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Vol schuchtere geluiden is deez' dag
Van eerste lente. Een enk'le vogel pijpt
Op hoogen, fijnen toon den hemel toe,
Waaruit de zon met tastend straalgevlam
Langs 't land strijkt en het water, en weer wekt
Ten leven al wat in den winter sliep
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In donk're diepten. Met zijn wondermacht
Trekt hij het leven tot zich, en 't begint
Te weem'len en krioelen in het bosch
Van al 't kleingoed dat wachtte op zijn geweld,
Op 't manend schallen van zijn gouden schel.
In 't dennenlo over klinkt een vreemd gekraak,
Soms dof en droog, als 't knappen van een spaan,
Maar dàn met vaag vermoeden van muziek,
Een soort geluid als dat waarmee 'k als kind
Mijn uren van verveling kortte op school,
De punten brekend van mijn stalen pen,
En in de bank ze borend, tokkelde ik.
Nu, zóó'n geluid hoor 'k hier in 't dennenbosch,
En 't wekt herinn'ring aan dien vroeg'ren tijd,
En 'k zie den meester met zijn bleek gezicht,
Zijn lijzerige stem, zijn gelig haar,
En met zijn onafscheid'lijk endje hout,
Waarmee hij ter verpoozing nu en dan
Een van ons sloeg, en zoo wat wiss'ling bracht
In 't droog - eentonig kruipen van den dag.
Maar zie, een spinnetje loopt op 't papier
In vreemde kronkeling, alsof 't niet weet
Naar welken kant het gaan zal, nu vooruit
En dan weer rechts of links, besluiteloos,
Zooals een jonge man, die kiezen moet
En niet weet wat te doen, totdat het lot
Hem zegt: „hierheen," en hij zich willig schikt.
Maar in het zand daarnaast loopt langzaam-aan
Een tor met wijzen, kalmen gang; hij werkt
Zijn goedrond lichaam over al wat stremt
Zijn stage reis, hij moet en zal er zijn:
Een man, met vast en zeker doel voor oog.
Hoor! in de verte 't wuiven van den wind,
Waarvan 't gebroken koeltje mij bereikt
In 't heiligdom van dennen, door wier groen
,
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De spinnedraden schitt'ren in de zon
Als filigrain van weefsel wonderfijn.
En nu en dan verdwaalt hier ook een bij,
Voorbij de stammen vliegend met gedreun
Als van een orgel.
Dit is mijne kerk,
Waar ik de stemmen opvang der natuur
En al 't ontwakend leven gaarn bespied.
Onder de denneboomen zij mijn zerk,
En daar verdroome ik rustig uur na uur,
Als requiem zinge mij de wind zijn lied.

VI.
Ik smacht naar de lente en haar goud,
Naar de jonge, de licht-teere kleuren,
Ik smacht naar het groenende hout,
Naar de zoetige Meidorengeuren.
Hoe heerlijk te liggen in 't mos,
Te staren in 't blauw van den hemel,
Te volgen de blaadjes die los
Zich wieg'len in takkengewemel!
Hoe welven zich bogen van glans
Om mij heen bij der lente verschijnen,
Hoe hupp'len in weeke kadans
Mijn gedachten langs zacht-ronde lijnen!
Mijn hart roept de lente zoo luid,
En klopt ongeduldig haar tegen...
Hoor! was dat geen merelgefluit?
Wat klonk daar langs de eenzame wegen?
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VII.
Ik word verrukt door 't nieuwe lentetij,
Ik weet niet waar 'k mijn schreden heen zal richten,
Hier lokt een scheem'rig kronkelpaadje mij,
Ginds zie 'k van zon gedrenkte weiden lichten.
Het rood-bruin mos spreidt mij een mollig bed,
Van verre wenken donk're dennenbosschen,
De bramen hebben zich in knop gezet,
En tasten om zich met de doornentrossen.
De huizingen der menschen droomen stil
En dankbaar in der zonne jonge glansen,
Wijl boven 't nauwlijks-zichtbaar twijggetril
De muggen rust'loos op en neder dansen.
En aan des hemels hoog-gekoepeld blauw
De vederwolken zacht te zamen vloeien,
De kimme ligt in teed'ren neveldauw
Te sluim'ren in het heerlijk lentebloeien.

VIII.
Voor P. J. Mak.
De beuken bloeien tusschen bladlooze eiken,
Jong groen te midden van de naakte twijgen;
Uit de iepen komt een groene regen zijgen
Van teere hulsjes; purp'ren tulpen prijken
In tuin bij tuin, en op de velden kijken
De madelieven driest in 't rond. Weer stijgen
De vogels hoog de lucht in, breken 't zwijgen
En zingend vieren zij . des winters wijken.
-

'5
Een zoele wind vaart zuchtend langs de weiden,
Doet op hun stengeltjes de knoppen trillen
Van klavers en papavers, die verbeiden
Nog wartn're zonneglansen om te springen
En bot te vieren al hun purp'ren grillen,
Als alle stemmen van den zomer zingen.

I.
De wind komt met de zon en gaat weer heen
Bij 't vallen van de zon, en de avond is
Zoo stil en 'kapel; de schemerende lanen,
Waarachtër in zijn rijke purperpracht
De hemel ;gloeit, zij liggen kalm en recht,
Als leidend tot een land van diep geluk,
Waar vrede is 'en licht, en zoet gezang.
Alleen de gloriënde nachtegaal
Strooit "heel den 'vollen overvloed van 't lied
In kwistig -kristállijnen tonen tuit,
Zoet-lokkend nu met vleiend fluitgeluid,
Dan orgelend met een gerol an klank,
Zóó godd'lijk schoon, dat al Mijn zinnen ` zijL
Ver weggewe±iteld in 'den klatery l
Van passie-schallend, hooggestemd verlangen;
Opwellend dan aan 't eind de helle slag,
Met altijd `tterk're rijzing opwaarts gaand,
Dat heel het bosch betooverd diadem houdt,
En langzaam uitrilt van het vreemd 'genot.
De blauw-bmvloten .hoornen van de kim;
De sparren met hun gelig -jong 'gespruit
Van ruige kaarsjes; ''t eikkenlot f, gekruld
In zijn rood -bruine teerheid, of haast rijp
In groenen wasdom; 't sidd''rend berkeriloof,
Als angstig voor een vroeg vergaan; de rogge,
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't Vol hoofdje beurend op den spicht'gen voet,
Nog groen en ongestoofd door zomerzon;
0 alles staat in deze wisseling
Van bosch en veld, verinnigd door den avond,
Als beelden van een wonderschoenen. droom,
Gedroomd in stillen, windverlaten nacht.

X.

Aan P. A. M. Boele van Hensbroek.
Het water lekt den steven van mijn boot,
Met schurend deinen de oeverklei bespoelend,
En wekt bij ied're rimp'ling kleine bellen,
Die glinst'ren in de middagzon, zich zaarn'lend
Tot vlokjes schuim, die telkens weer verspatten
Door 't babbel-lisp'lend spoelen van de golfjes.
Frisch ruischt de wind door de elzetoppen heen,
Beginnend met een effen-rustig suizen,
Bij 't verder gaan tot diepre hijging zwellend,
Dan in een week geweeklaag stil verstervend.
Een bij ronkt nu en dan voorbij mijn ooren,
Niet hangend in de lucht met zwaar gezoem,
Zooals op droom'rig-loome zomerdagen,
Maar forscher vliegend en met scherper toon,
Een plotseling-gehoorde cellostreek
Te midden van het ruischen der violen.
En boven mij zet zich van tijd tot tijd
Een vogel neer en kweelt al wat hij kan,
't Eenvoudig deuntjen, altijd door herhaald,
Een slag of wat, een trillertjen aan 't eind.
En aan de halmen van het oevergras
Verpoozen zich de watervlinders schomm'lend,
Met grauwe vleugels, grillig-zwart dooraard;
Aan mijne voeten 't knoestig stammennet
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Waarop de recht- geheven elzetakken;
Nog lager 't schitterend ranonkelgeel,
Smeerwortels blauwig -rood, en dan in 't water
De stijve rieten wagg'lend in den wind.
Maar ik lig op het eilandje uitgestrekt,
Genietend van de kleuren en geluiden
In 't blij voorbijgaan van den lentedag.

XI.
Als sterretjes flikkeren snel over 't water
Draaiend en warrelend waterdiertjes,
Met vlugge vervolgingen zwenkend en zwevend,
Als vurige vonkjes verschietend en bevend.
Hier ligt er stil een in blijvend verwachten,
Blinkend in stralende schitt'ring der zonne;
Verder op stoeien er twee, zij ontwijken
Stadig elkander met wervelend strijken.
Langzaam voorbijgaand in kalme verschuiving,
Zeilt er een vonkelend stipje langs 't water;
Plotseling dwarrelt een gloed van beweging
Over de vlakte met vroolijke veging.
De lichtende wezentjes deinzen en dansen,
Rijzen en dalen met wiss'lende glansen;
Dof in het dalen en stralend in 't stijgen —
Zonne gaat onder, en alle zich neigen.

XII.
Een school van zilv'ren maanlichtvisschen volgt
2
Bloemlezing.
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Waarlangs ik ga; zij rimp'len vroolijk op
Bij 't blazen van den dart'len avondwind.
Mijn schaduw schuift lang-donker voor mij uit,
En boven mij, bleek-schrijdend in den glans
Der maan, die hen verblindt én tanen doet,
Gaan stil de sterren. Rondom liggen breed
De weiden, kort van gras, in 't kalme licht,
Verwachtend warm'ren tijd en zomerzon
Om op te bloeien in hun bloemenpracht,
Nu rustig, groen-zwart; hier en daar een sloot,
Met flikkerlichten snijdend door hun vlak.
De boomen bladerloos nog, laten flauw
Hun teer-geknopte twijgen willig gaan
Op 't allegretto-rythme van den wind.
En ver de stad, spelonkig -zwart en stom,
Wier macht'ge torenromp zich opwaarts werkt
Door mist'ge dampen, hangend om zijn lijf.
En even strijkt de maan langs 't koper heen
Van 't haantje, dat daar blikkert als een ster
Boven het somber-donk're huizenblok,
Waarvoor met vurige pogen, glurend-fel,
Slechts enk'le roode lichten loerend staan.

ZOMER.

I.

Aan Willem Hamel.
Thans wordt geveld het rijp-gestoofde koren
In lange halmenrijen op den grond,
Thans vlammen sikkels in het wijde rond,
En gouden overvloed stort in de voren.
De maaier komt de volle rust verstoren,
Van 't zon-doortrokken graan, dat droomend stond
Met neergebogen hoofdjes, zwaar en blond,
Thans zal het hem als rijke buit behooren!
Zie, hoe de bruin-gebronsde mannen sloven,
En onvermoeid den roem huns akkers snijden,
Met flikkerende sikk'len, scherp gewet.
Dan binden zij hun gouden schat in schoven,
Totdat de zonne, scheidend, hèn doet scheiden,
En huiswaarts keeren zij, met bomen tred.

II.
Hier hangt het duister om de hooge stammen,
En stilte droomt er onder dichte twijgen,
De dauw komt langzaam uit de velden stijgen,
Ter kimme wijlen late zonnevlammen.
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Vèr vóór mij kwijnen bleeke flikkeringen
Aan 't einde van de allee, als 't matte lichten
Des vroegen daag'raads, wen de sterren zwichten
Voor 't naad'ren van de morgen-tintelingen.
't Wordt duisterder; de maan speelt in de blaad'ren,
En 't koeltje sluipt half heim'lijk door hen henen,
Gelijk een vogel glipt naar zijne kleenen,
Als aan de lucht de wolken zich vergaad'ren.

III.
Er ruischt een zachte roffel door de blaad'ren
Der populieren aan den zoom der weide;
Zij tromm'len aan hun ranke takken blijde
Den zomer te gemoet, die stil komt naad'ren.
In de elzeboschjes aan den kant der slooten,
Doorgeurd van honingklavers en kamillen,
Hoor ik den lentewind zijn liedje trillen
Met lang-gerekte, zangerige noten.
Op halmen wieg'len statig korenaren
Hoog boven paarsig-blauwe korenbloemen;
De koekoek zit zijn eigen naam te roemen,
Zich diep verschuilend in de dichte blaáren.

IV.
Een lange lichtstreep van de lage maan,
Omwolkt en bleek, loopt over 't water heen,
Dat rustig rimpelt in den avondwind.
Des molens forsche romp, die pal zich heft
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Op d'opgehoogden oever, plompt in 't nat
Zich met gebroken lijnen en beweegt
Met vreemd-fantastische kadans. In 't West
Steunt wijd zich op het land met diepen gloed
De zon die sterven gaat, en 't rood vervloeit
In 't somber avond-vallen meer en meer,
Totdat nog slechts een flauwe lijn van licht,
Haast kleurloos in des avonds kleurloosheid,
De doode glorie van den dag verkondt.
De maan wordt sterker, en de vale drom
Van schimmen die haar luister eerst verborg
Wordt langzaam opgezwolgen door het licht.
De wind gaat liggen, en het spiegelbeeld
Des molens rust beweegloos in het vlak
Van 't water, dat in effen kalmte ligt,
Gesust door 't liefd'rijk streelen van de maan.
V.

Voor Paul Buschmann Jr.
Langzaam rees de bleek-roode maan
Boven het scheem'rende woud;
Bleef een wijl op den heuveltop staan,
Zachtkens vergelend tot goud.
Ver zat een vogel en zong zijn lied,
Altijd hetzelfde refrein,
't Eendere wijsje van vreugd en verdriet,
Trillend van passie en pijn.
't Heesche gemurmel van kikvorschen klonk
Uit een verwijderden plas;
Meikevers met hun bas-achtig geronk
Scheerden langs 't vochtige gras.
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Wittige vlindertjes warrelden rond,
Speelden hun spel om mijn wang,
Sleep-voetend schoof een pad langs den grond,
Log in zijn stromp'lenden gang.
Hooger en hooger klom op langs de lucht
't Helderder licht van de maan;
Stiller werd de avond, nauw streek er een zucht
Door de vol-geurige blaán.

VI.
De witte moeraspluimen wuiven
Op den kwijnenden avondwind;
De maneschaduwen schuiven
Langs 't water, zilver-getint;
De licht-groene kaarsjes der sparren
Staan stil in de scheem'rende lucht;
Het bleek-gele schijnsel der starren
Knipoogt uit een wolkjes -vlucht;
En boven het vijvertje dansen
De muggen in weem'lenden drom;
Hun gazige vleugeltjes glanzen,
Een heilige stilte is alom.

VIII.
Er strijkt een geritsel of 't regent door 't loover
der trilpopulieren,
Maar stil is het water en vlak, geen rimp'ling breekt
zijne rust,
Alleen de gewimpelde rieten zij wuiven aan d'oever
geworteld
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Vermoeid hunnen groet aan den dag, die slaapt in
de West'lijke lucht.
En donzig, met veed'rigen omtrek staan wilgen op
d'anderen oever,
Hun spiegeling waziger nog, de schimmen van
schaduwgestalten.
Van ver komt het koeiengeloei en het blaffen van
angstige honden:
De vormen zijn vaag, de geluiden verflauwen, stil
nadert de avond.

VIII.
Wijd-weg vervloeit de horizon in 't waas
Van violet-blauw, één van hoogte en lijn;
Maar links in trage golving henenglijdend.
Daartusschen en den heuvel waar ik sta,
Ligt heel de vlakte met haar mozaïek
Van donker-groene ruiten dennenbosch,
Bruin-gele plekken dor akkermaalshout,
Licht-gelen zandgrond, groene velden rog.
En blauwe en roode klompjes dicht bijeen,
Of eenzaam lichtend met gewitte muren,
De huizen; hier en daar een torenspits,
Nieuw blinkend of oud donk'rend boven 't vlak.
Het breede deinen van de boomenkruinen,
Langs heel de helling glooiend naar beneên,
Strekt als een reuzenbrug van berg tot dal.
Het al omspand door d'effen-blauwen dom
Des hemels; aan den Zuider horizon
Twee glanzend -held're wolkjes, blinkend als
Het staren van twee wijd-verwonderde oogen.

24

Ix.

Voor J. Reddingius.
Ik kan uren
Zitten turen
Naar het wiss'lend zilv'ren spel
Van de stippen,
Die er glippen
Over 't water bij de wel.
Ik kan uren
Zitten turen
Naar 't krioelen door het mos
Van de diertjes
En de miertjes
In het boom- gekroonde bosch.
Ik kan uren
Zitten turen
Naar het grillig twijggewoel,
Dat zich spiegelt
En zich wiegelt
In een zonnig -eff'ne poel.
Ik kan uren
Zitten turen
Naar der wolken hopgen drom,
Statig zeilend,
Of verwijlend
Aan den hellen hemeldom.
Ik kan uren
Zitten turen
Naar de vochte maneschim,
Mat vergloeiend,
Zacht vervloeiend,
Dalend, dalend naar de kim.
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X.
O Nacht, gij stille, kalme, heil'ge Nacht,
Uw weemoed tempert diep mijn sterk verlangen;
Uw reine godd'lijkheid doet zachte zangen
In mij verrijzen, lang vergeefs gewacht.
Gij vlijt u neer op de aarde als op een vacht
Om stil te droomen in uw licht-verlangen,
Herdenkend al uw schitt'rende ommegangen
Door 't rijk van 't Oosten, tot de dood u wacht.
Toen gij nog Dag waart, praalde uw heerlijkheid
Van zonneglans en blauwe luchten over,
Luid schaterend in helle majesteit.
Thans ligt gij stil, en peinst met luikende oogen
Bij 't vredig en geheimvol stergetoover,
Dat kalmte als dauw doet drupp'len uit den hoogen.

XI.
Hier hoor ik water stroomen,
Hier hoor ik bo omgeruisch,
Hier wil ik blijven droomen
In levend-groene kluis.
,

In kluis van frissche twijgen,
Van binnen blad-bespreid,
Waarin ik neer wil zijgen
In vredige eenzaamheid.
En 'k wil in zoet gelooven,
Dat smart er nimmer was,
Ver van der menschen sloven
Mij vlij'n in 't vlossig gras.

26

Hier woont de zorgen-trage,
De menschen-schuwe rust,
Die, wat mijn ziel nog plage,
Met stille troosting sust.
Zij waakt aan mijne deuren,
En kort den bomen tijd
Met zangen, die mij beuren
Op wieken, zacht gespreid.
Mijn dwaze leedgedachten
Vervlieten in 't geluid,
Gelijk in zomernachten
Versterft de klank der fluit.
Hier zie 'k der zonne pralen,
Als ze over de aarde lacht;
Hier zie 'k haar nederdalen
In purp'ren avondpracht.
Hier blijve 't water stroomen.
Hier moge 't boomgeruisch
Mij noon tot de oude droomen
In 't scheem'rig blaad'renhuis.
XII.

Voor J. H. Kock.
Het molentje rept zich en relt in den wind,
En knarst om zijn asje, gezwind, gezwind;
De ruiten van 't huisje zij glinsteren rood,
Van 't purperen rood van de zonne die vlood.
En achter het huisje, daar praalt de maan
In hel-ronde schoonheid, ze is overbelaán
Met mild-lichten glans voor de rust van den nacht,
Zij schreit van den hemel, zoo zacht, zoo zacht.
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Want jammer beschijnt zij en menschengeween,
Stil stijgt tot haar aanzicht gezucht en gesteen,
En alle de klachten van de aarde die zwoegt
Verneemt zij, en schreit dan zoo stil-vergenoegd.
De weemoed der maan is een lach en een traan
Van gloeilooze stralen geregend ter neêr;
Zij kan om de ellende der aard' niet vergaan,
Doch blinkt op haar lijden zoo eindeloos-teêr.

XIII.
Een geur van vochtige aarde, 't frisch geluid
Van droppels, lekkend uit de bosmen neer,
Niet vrucht'loos tikkend op den weeken grond
Om toegang. Losgeraakte stukken wolk,
De lucht langs drijvend, voegen zich weer saam,
Als schapen, van hun kudde ver gedoold,
En wand'len rustig langs 't azuren pad.
Door 't wolkenrag verschijnen, één voor één,
De stout geworden sterren, wier geglans
Zooeven week voor 't felle bliksemlicht,
Dat met een stoet van wolken heel de lucht
Als triomfant'lijk vorst bezetten kwam.
Een koele wind blaast in het aangezicht
Der van de hitte amechtig-hijgende aard,
En geeft haar krachten voor den bangen strijd,
Den barensnood, haar wachtend in den oogst
Van graan en vruchten, als het menschenras
Haar kind'ren zamelt in zijn greet'ge hand.
En vluchtig flikkert aan den horizon
Met trillend rood-geel licht de weerschijn nog
Des bliksems, schaduw van zijn vroegre macht.
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XI V.
Zij maaien stadig met gelijke slagen,
Drie mannen, de armen strekkend met de zeis,
De beenen ver gespreid, naar vechterswijs,
In felste warmte van de zomerdagen.
Met rythmisch schomm'len gaan de bovenlijven
Al op en neer, als grof-massieve slingers,
En stoer omsluiten de geknookte vingers
De dikke stelen, die in één lijn blijven.
Zacht-snerpend gaan de zeisen door de halmen,
Die nedervallen in gebogen rijen
Met nauw'lijks hoorbaar sterven, en zij spreien
Hun door de zon ontlokte zoete walmen.

XV.
De luide klanken van den hellen dag
Zijn weggestorven als het zeegeruisch,
Dat allengs wegebt met de golven meê.
De scherpe kleuren, fel in 't sidd'rend licht
Der fiere zon, zij zijn alreê getaand
In 't alomneev'lend, teeder avondgrauw,
Dat zachtomhullend over de akkers kwam,
Als mist die langzaam over alles valt.
Slechts nu en dan een half-gesmoord geritsel,
Als 't ijle ruischen van een zijden kleed.
De lucht is vochtig, en gestadig tikt
In bomen valt het water uit de boomen.
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XVI.
Een boden lucht hangt over 't stadje heen;
Zacht valt de regen neer, met schaarsche droppen;
De wind ruischt rustig door de breede toppen
Der booroen, flauw als onderaardsch geween.
Men dooft de gaslantarens een voor een;
't Wordt zwart en stil op straat; 'k hoor slechts het
kloppen
Des regens op het dak; de donk're koppen
Der huizen dreigen gram, nu 't licht verdween.
En dieper, dieper, schuilt een mistig duister
In de ernstig -vreemde hoeken van de straten,
Die zijn van menschelijk gedruisch verlaten.
Slechts nu en dan doolt heimelijk gefluister
Zoo schuchter rond als minnaars zachte sprake,
En eenzaam-stil volbrengt de nacht haar wake.

XVII.
De schitterende zon bezaait met haar geweldig-bliks'mend licht
Het zomersch veld, waarover wolkeschaduwen vervloeien,
Het gloed-doorsijpeld veld, waar wond're zonnebloemen bloeien,
Die tot hun helle moeder wenden 't wijd-geopend
aangezicht.
Met vreemde, felle glansen flikk'ren zij voor mijn
licht-dronken oog,
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Hun gele stralen om 't gekorreld binnenrond verbreidend,
De ruwe blaad'ren waai'rig om den ruigen stengel
spreidend,
Die neer zich buigt onder der bloemen zwaarte tot
een zachten boog.
Zij echter blijven vonk'lend staan; al zoekend naar
de bron van 't licht,
Die op hun mond vol liefde komt haar stralenboezem
pressen,
Waaraan ze in heete drinkbegeert' hun grooten
lichtdorst lesschen,
En dankbaar immer 't gouden hoofd hun moeder
houden toegericht.

HERFST.

I.
Grauw is de dag, en grauw is mijn gemoed;
De wind hangt machtloos in gebruinde twijgen,
En langzaam komen blaad'ren nederzijgen,
Die blijven rusten aan der boomen voet.
Geen zomerheerlijkheid, geen zomergloed,
Maar grijze lucht; de naakte takken neigen
Zich droevig aardwaarts; stom, vol somber dreigen
Staat ver der donk're dennen staat'ge stoet.
Een rauwe kreet snerpt gillend door de luchten;
En ijlings schiet een vogel mij voorbij,
Wegwiekend naar de duist're boomenrij.
Waarom moet ik uw schrillen angstroep duchten;
O vogel, slaakt gij de' angstkreet mijner ziel,
Die me op deez' dubbel droeven dag ontviel?
II.
De berkestammen blinken
In de luwende najaarszon,
De grijze boomen verzinken
In den mistigen horizon.
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De lucht is blauwig-teeder,
Met nu en dan vogelgekweel;
En langzaam dalen neder
De blaadjes, vochtig en geel.
Hoe vonk'len de rupsendraden
Over den zandigen weg;
Verzilverde spinnengewaden
Glinst'ren in 't groen van de heg.
De weide is met dauw overgoten,
En schittert waar 't zonlicht haar koost;
Het geel van de meliloten
Er schuchter en welkend nog poost.
Nog gonzen late vliegen,
De mugjes dansen zoo laag,
En wollige weefsels wiegen
Hun wit op het windeke traag.

III.

Aan W. G. van Nouhuys.
De heuvels liggen koud en grijs,
Het water kruipt op de oude wijs,
De booroen staan in starre peis,
En alles wacht den nacht.
Hij naakt in mantel vaal en grijs,
En valt op aard op de oude wijs,
Omhullend in nog diepre peis
Wat wachtend was den nacht.
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En in het zwart- geworden grijs
Rijst loom de maan op de oude wijs,
En giet op d'aard haar stille peis,
Verzilv'rend heel den nacht.

Iv.
De zon beschijnt het rossig beukenloof,
Gezien door dennenstammen, grijs - bemost, —
En berkenstammetjes met zilv'ren bast
Staan pralend-slank door bruin -geel eikenhout,
Waaraan nog groene blaadjes talmend kwijnen.
De bramen zijn verdroogd, en laten slap
Hun stekelige loten nederhangen.
Een roodti lijsterbes gloeit hier en daar
Nog door het donkergroen der doornenhagen;
Door alles speelt de wind met flauw geblaas,
En doet de bonte kleuren slaap'rig deinen.

Bloemlezing.

WINTER.

I.
Over den eenzamen vijver
Ligt een broedende stilte,
Wit-bespreide velden
Sluim'ren in winterkilte.
Roeken met ruischlooze wieken
Zweven in mind'rende kringen —
Zwart leven in blanke doodschheid —
Over de heuvelklingen.
Sneeuw-bezwaarde wolken
Grauw-gestapeld hangen,
Rijm-bepluimde boomen
Droomen van zomerzangen.
II.
't Is alles grauw om mij, de boomen staan ontbladerd,
Een doodsche stilte is over 't landschap heengezegen,
En door de dikke lucht lekt langzaam neer de regen,
Het huivert in de heg, de kille winter nadert.
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'k Ontmoet een oude vrouw, die bukkend hout vergadert,
En verder dwaal ik langs de vochte, stille wegen,
Door weien en door boschjes, droef en afgelegen,
Tot plots een spoortrein, duiz'lend snel, voorbij mij
radert.
Het ruw gerommel ratelt slechts één oogenblik;
Een lange trilling door den plotselingen schrik
Rilt door mij heen, zoaoals een wind de zee doet beven.
't Geluid wordt allengs zachter, zachter, en verkwijnt,
Zoodat uit mij allengs ook alle schrik verdwijnt,
En ik weer opga in 't eentonig-grauwe leven.
III.

Voor G. van Lammeren.
Waarom huilt de wind zoo droef,
Dravend om de kerk?
Waarom drijven wolken zoo
Donker over 't zwerk?
Vreugde leeft niet zonder leed,
Licht rijst uit den nacht;
Lente stijgt uit winterkleed,
Zingt na winterklacht.
IV.
De bewogene voorjaarswolken
Weenen, gejaagd door den wind,
Als horden van donkere volken,
Dreigend, en woest, en ontzind.
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En de regens klett'ren weder,
Met vlagen van angst en smart,
Uit lichtlooze luchten neder,
Huiv'rend op de aarde zwart.
En de rillende berkentwijgen,
Naakt, en vochtig, en koud,
Klapp'ren te zamen en nijgen
Fluist'rend in 't ledige woud.
En de dennen met donkere lokken
Wuiven hun statigen top,
Of schudden met plots'linge schokken
Hun takken in wilden galop;
In wijd-uitcirk'lende kringen,
Zeilt langzaam, met stervend geschrei,
Een vogel ver uit de oogen
Naar 't eenzame nest op de hei.
1,
,

Het voelt als vroege lente; luwe wind
Waart door de nauwbewogen boomen rond;
De zon schijnt laag, maar warm; week is de grond,
En blauw de lucht, met vlokken goud getint.
'k Loop op een landweg, die zich langzaam windt
Langs eikenboschjes links, van blaad'ren blond,
Rechts rustig bouwland, door geen ploeg gewond,
Ter kim een heuv'lenrij, der wolken plint.
Genietend wandel 'k in de zoele luchten,
'k Voel alle lentedroomen wederkomen,
En in mij rijpen bonte bloemgedachten.
Niet lang zal 't duren of de lentezuchten
Verdwalen weer in dichtgeblaárde boomen,
En klinken weer der nachtegalen klachten.

NIOBE.

I.
De zonne zonk. 't Was stil op Sipulos,
Wiens top het laatste licht des dags bescheen.
Reeds eeuwen lang had zijn verheev'ne kruin,
Omwonden met de wolken als tiaar,
Op 't Lydisch land geblikt, en als geweld
Van verre dreigde, rees op Sipulos
De vlammengloed omhoog, een vuur'ge boo.
Dan kwamen alle strijders snel bijeen
En zeiden: „Zie, de vlam op onzen berg,
De vijand naakt, omgorden we ons het zwaard."
Nu flikkerden geen vlammen op den top,
Maar 't laatste licht van de ondergaande zon
Speelde om de hooge kruin, een zwakke lach,
Die dralend heenglijdt langs 't verweerd gelaat
Van eenen stuggen grijsaard, — en omhoog
Doolde de maan met twijfel-scheem'rend licht
In matte glansen rond, gelijk 't gelaat
Van eene luchtgestalte, kwijnend -blank.
Het duister sloop onmerkbaar over de aard',
Toen langzaam 't zonnevuur was uitgegloeid,
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En 't schijnsel van de maan wies helder-wit.
Nu stroomde zij met milden overvloed
Van volle glansen uit de wolken neer,
Verzilv'rend in 't zacht ruischen van den nacht
De teere bladen, bevend aan hun boom,
Stil strijkend langs de baren van de zee
Met kabb'lende kadansen, telkens weer
Vervloeiend in de lijnen van haar licht.
Doch Sipulos stond hoog in donk're pracht,
Als een mysterie van reusachtigheid,
De wachter van het land met alziend oog.
En op zijn top was alles roerloos stil,
Geen wakers tuurden naar den vijand uit
Of stookten 't vuur als sein van naad'rend kwaad;
Er dreigde geen gevaar uit land of zee,
Maar alles lag in vrede en 't was alsof
Het land gezegend was met eeuw'ge rust.
Toen, — eensklaps klonk een luide stem in 't rond,
Slechts éénmaal uit het binnenste des bergs,
Zoodat de boomen sidderden van schrik
Met bleeker twijgen angstig bladgetril.
Als een die neerligt in een diepen slaap,
En 't is of plots'ling hij ter neder ploft
In grondelooze diepten, en hij schrikt
Uit zijne sluim'ring angstig en beklemd,
Zoo beefde heel de berg bij dezen roep
En deed de boomen schudden, die hij droeg.
Want dreunend klonk 't geluid dier sterke stem,
Gelijk een donderknal, die aan den wand
Van eene rots zijn kracht te pletter slaat,
En 't galmde langs de glooiing — „Niobe!"
Toen sprongen beken uit den top omhoog
En stortten langs de helling, bleek in 't licht
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Der maan, en schoten snel weer in den grond,
Zich borend door het droge zomerzand; —
't Was of de berg een wijle had geweend.
De maan verschoot van glans, en asschig-vaal
Verscheen haar somb're kring als 't aangezicht
Van een die hevig schrikt of vol van toorn
Zijn woede wil bedwingen met geweld.
Er voer een rilling door de wijde zee,
Die klein-gerimpeld werd aan 't oppervlak,
Gelijk wanneer de wind ijlt langs een meer,
Met plotselinge vlagen aangestormd;
En duizendvoudig werd de matte maan
In rustelooze golfjes weergekaatst.
Toen werd het stil als na een bliksemflits,
Wanneer heel de aarde bang en zwijgend wacht
Op 't luid geloei des donders, en geen klank
Vernomen wordt dan 't rits'len van de blaan,
Spookachtig dansend op de maat des winds.
En verder broedde heel dien langen nacht
Een somb're zwijging over 't Lydisch land,
Als wachtte 't op een tweede stem des bergs,
't Geluid dat het zou wekken uit den slaap.
Maar toen de roode dageraad verscheen,
Was niets meer op den Sipulos gehoord,
En zooals een die uit een bangen droom
Vol vreugde 't licht begroet, zoo lachte 't land
Een wijl in 't eerste licht des dageraads,
En wachtte rustig op de komst der zon.
II.
En toen de roode zon was opgegaan
Op vleugelen van purper en mat-blauw,
En rosse stralen neerliet over de aard',
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Kwam daar een drukte en een bedrijvigheid
Als Lydië in geen tijden had aanschouwd.
De menschen liepen heen en weer op 't land,
En in de volle straten van de stad
Vertelden zij elkander 't groote nieuws.
Als mieren die zich spoeden van het nest,
En op en neer gaan zonder rust of duur,
Zoo zag men lieden loopen langs den weg
Met vroolijk aanschijn en in feestgewaad,
En ieder deelde mede wat hij wist:
„Hebt gij 't gehoord? De koning heeft een kind."
En vreugde troonde in Tantalos' paleis,
Welks voorportaal behangen werd met groen,
Waaruit der roode rozen doffe gloed
Te voorschijn glom als fakkels in den nacht,
En door de kunst eens vaard'gen hoveniers
Liep sling'rend door 't festoen in slanke lijn
Van blanke bloesems háár naam: „Niobe."
Want lang te voren hadden Tantalos
En de verheev'ne Dia overlegd,
Hun kind, wanneer 't een dochter was, den naam
Te geven eener vroegre koningin,
Die wijs en goed in Lydië had geheerscht,
En bij het volk geëerd was als een god.
Daar lag de kleine koningsdochter neer
In 't hoekje van een afgeleeg'ne zaal,
Een klein wit kindje in helder-witte wieg,
Een blanke vlinder in een leliekelk:
Twee donkere oogjes in een bleek gelaat,
Twee rose handjes woelend in de sprei,
Twee rooz'ge voetjes spart'lend boven 't dek.
En toen de tiende dag gekomen was,
De dag bestemd voor 't geven van den naam,
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Verscheen een schare in 't koninklijk paleis
Van vorsten uit het huis van Tantalos,
Getooid met purp'ren mantels, waarop 't goud
Van verre straalde als strepen zonnelicht.
En de oudste van 't geslacht, wiens witte baard
In zilv'ren vlokken golfde van zijn kin,
Een rijzig grijsaard, hief het kindjen op,
En 't met de handen houdend boven 't hoofd,
Sprak hij op plecht'gen, diep-geroerden toon,
Zoodat het trillen zijner zware stem
Was als 't gedreun der laagste cithersnaar:
„O vader Zeus en and're goden, geeft
Aan 't kind dat ik tot uwe tronen hef,
Waarvoor ik innig bid om uw gená,
Berusting in uw hoogen wil en kracht
Om 't ongeluk te dragen waar het valt
Met harde slagen op haar schuldloos hoofd.
Want niemand kan zijn gansche leven door
Gelukkig zijn en onbezocht van kwaad.
Geeft dat zij wijs ook moge zijn en goed,
En in rechtvaardigheid en deugd het volk
Besturen negge, waar ze heerscheres
Zal zijn als gade van een krachtig vorst;
Gelijk ook zij, wier naam dit kindje draagt,
Dit volk is voorgegaan in vroede deugd."
Zoo sprak de grijsaard, allen zwegen stil.
Toen lei hij 't kindje zachtkens in de wieg
En ieder kuste plechtig 't kleine hoofd.
De vorsten gingen henen naar den disch
Die in de groote zaal was aangericht,
En blonk van gouden vaatwerk alom heen.
Hoog-opgestapeld in de mandjes rees
Het brood en in de schalen dampte 't vleesch;
En groote roemers, fijn-bewerkt van goud,
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Verhieven zich in rijen langs het blad
Der lange tafel, rijk in mozaïek;
En kransen lagen voor de gasten klaar
Om zich te tooien onder 't drinkgelag.
Een marm'ren mengvat prijkte naast den disch
In klare pracht van beelden, schoon gebootst,
Satyrs en faunen, hoornig en bekranst
Met wingerdblaren, dansend op de maat
Van dubbelfluiten en de zevenpijp.
De vorsten zetten zich ten maaltijd neer,
En slaven liepen druk -bedrijvig rond,
De bekers vullend uit het ruime vat,
En altijd luider wies 't rumoer des maals.

Maar Dia zat bij 't wiegje van haar kind
Met droef gelaat en angstig-starend oog,
Als van een ree door hondenzwerm benauwd.
En bevend hief zij de armen naar omhoog,
En biddend sprak zij onder traag gevloei
Van tranen langs haar zorgen -bleeke wang:
„O, Zeus, wend af den droom van dezen nacht,
Want drooxnen zijn uit u, als goed en kwaad,
Dat gij rampzaal'gen sterf'lijken beschikt.
0, keer het onheilsteeken door uw macht,
Dat mij benauwt en vreezen doet voor 't kind,
Mijn zoete Niobe, die schuldloos-stil
Te slapen ligt, van rampen onbewust."
En uit de verte rolde als stormgeruisch
't Gezang des meistreels uit de feestzaal aan,
En juichend handgeklap der gastenschaar.
Doch Dia klonk het als een oordeelsroep,
En snikkend zonk zij bij het wiegje neer,
En kermde staam'lend: „Zeus, behoed mijn kind!"
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Ill.
En Niobe wies op gelijk de lisch
Die aan des Hermos oever heerlijk bloeit,
Te midden van het blauw-groen oeverriet,
Dat in de lente slank naar boven streeft;
Waar faunen met elkander stoeien om
De mooiste rieten, die zij met de was
Van Sipulos' bijen voegen aan elkaar,
Zich fluiten makend als hun vader Pan.
En dikwijls lag zij luist'rend in een wei,
Waarlangs de Hermos kronkelrijk zich wond,
Bestrooid met duizend stippen zonneschijn,
Als vreugdige gedachten in een droom,
Te luist'ren naar der nymphen avondlied
En naar der faunen slepend fluitgezang.
En soms zat zij te staren aan den zoom
Eens stillen vijvers naar haar eigen beeld,
Zoo rimpelloos weerkaatst alsof de hand
Van een naiade een spiegel hield in 't nat.
Dan boeide haar dat donkere oogenpaar,
Vol diepe droomen en geheime macht,
Als vreemde waterbloemen, uit het bed
Des vijvers rijzend, rijzend naar het licht.
En als zij moe van 't vele staren was,
Dan dwaalde zij de bonte bosschen door,
Op 't hooge haar der bloemen schitterkrans,
Zoet zingend, niet een ondertoon van smart,
Zoo klagend-lieflijk, dat het schelle koor
Van voog'len wonder-stom geslagen werd
En allen zwegen, luist'rend naar haar lied.
Het vlugge hert bleef talmen op zijn schreên
En spitste 't puntig oor, verrukt van zang,
De kop geheven, stijgend in 't gewei,
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De licht-bruine oogen levend in 't geluid.
En dikwijls zocht ze een houtrijk plekjen op,
Waar 't zonlicht duizend-stralig drong door 't dak
Van dicht-gevlochten loovers boven 't hoofd;
Waar geelgestreepte bijen vlogen rond
Met sluimerwekkend gonzen, bloem na bloem,
En vuur'ge vliegen dansten in de zon,
Als vonken schietend door de lichte lucht,
En lager, strompel-vliegend over 't gras,
Wespvormig- slanke insekten, zwart-en-rood;
Waar krielden door het licht-groen sterrenmos
Geel-roode mieren, woelend d-oor elkaar
Met haastig jagen, torren groen-gebronsd
En glanzend als metaal in 't zonnelicht.
Loopkevers tastten rennend zich een weg
Met sprieten, kleine blindemannetjes
Met stokjes stootend tegen steentje en plant,
Door 't woud van halmen en van paarse hei,
In glijdende beweging over 't vlak
Van dorre blaad'ren, dienend tot een dek
Voor donker-grijze spinnen, snel van sprong
Staal-blauwe vliegjes vangend in de vlucht.
Daar lag zij in de geuren van het woud
Bedwelmd door de geluiden om haar heen;
Want dit was 't boschje waar de voog'len al
Vergaderden, een wijze specht voorop,
Met witte borst, en deftig van gebaar;
En na hem kwam met vluchtig wiekgeklep
't Kleingoedje van de vogels, musch en mees
En neuriënde nachtegaal, die trotsch
Op zijn gezang, zich oefent ook bij dag,
't Vlug staartewippertje en de drukke vink.
Daar kwam een sijs met neergehangen vlerk
En treurend om zijn maat; die door een mensch
Gestrikt was in een net en wreed gekooid,
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Een vinkje jamm'rend om haar nestgenoot
Door menschenhand gevangen en vermoord.
En 't bruin-rood puttertje vertelde daar
Hoe een van zijne beste vrienden zat
Gesloten in een klein, getralied huis,
Terwijl een lijster zei dat háár genoot,
Op bessen happig, met zijn mooien hals
Geraakt was in een strop van stevig draad,
En in zijn angst zich dood gesparteld had.
Op trillend-droeven toon, met knikkend hoofd
Vertelde een leeuw'rik van haar gaaike's lot,
Dat op een graszoo huppelde in een hok,
Gehangen aan der booze menschen huis.
Maar and'ren brachten beet're tijding meê,
Want van een blijde vondst verhaalde een spreeuw:
Een nest van vettig - groene rupsen vol,
En duiven roekoeloerden van een veld,
Waar na den oogst in gouden overvloed
De gerstekorrels glommen in den glans
Der zomerzon; Bene groene papegaai
Vertelde vol gewicht van sappig ooft,
Dat hij gezien had in des konings tuin,
In purp'ren trossen nijgend naar den grond.
En 't was daar een gefladder en geruisch,
Als woeien duizend wimpels in 't geboomt
Van schelle kleuren, geel en groen en rood,
Waar al die vogels schaterden in 't wild.
Wat al gedachten uit haar blijde jeugd,
Of sluimerden in 't licht-bewogen gras,
Of juichten in 't gezang der voog'len op!
Maar 't liefst van alles had zij Sipulos:
En moeizaam klimmend tot zij niet meer kon,
Liet zij zich vallen op zijn helling, zacht
Van mos en van fluweelig varenkruid,
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En schitterend van helderroode muur
En glanzend-gele brem, als droppen zon,
Doch nauwlijks zag zij 't land aan haren voet
En Hermos, die zich slingerde door 't land,
Of zij verhief zich, hoog in fiere pracht,
En liet hare oogen over Lydië gaan,
Zooals een heervorst, die met trotschen blik,
En zieledronken in zijn heerschersvreugd,
Zijn krijgers monstert, woelend in het kamp.
En de oogen opslaand, prevelde zij stil:
„O Zeus, verleen mij eer en macht on roem."

IV.
Eens, op een zomerdag, toen warmte woog
En drukkend nederdommelde op het land,
Toen alles was omvloten door een mist
Van wit, verblindend licht; de Hermos traag
Zich wentelde langs 't geel-geschroeide veld,
En loom tot in zijn bedding was van gloed;
Terwijl de horizon te rusten lag
In tint van dof-beslagen paarlemoer,
Was Niobe gestegen op den berg,
Zich opwaarts werkend aan de taaie twijg
Van brem, en steunend op een wilgenstok,
Die zij ontschorst had aan des Hermos zoom.
En droomrig lag zij in een dennenbosch,
Waardoor de zon zijn rechte stralen zond,
En tooverde op den bodem mozaïek
Van tak-doorzeefde lichten, grillig-fijn.
Zij was geworden tot een slanke maagd,
Met blank gelaat ondanks den zonnegloed,
Dien zij liet reeg'nen op haar, want de zon
Aanbad zij om zijn grootsche schitterpracht.
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En dikwijls had zij al gewenscht, als kind,
De zon te zijn die met zijn fieren gloed
Als opperheer de wereld overhing,
Op alles neerziend, rijzend in geweld
Van purp'ren luister, dalend in den gloor
Des rijk-getinten hemels, die een krans
Van wond're bloemen weefde voor zijn dood.
De takken hingen onbewogen neer,
Als slappe leden aan een kwijnend lijf,
Naar laving hunk'rend, doch de wreede zon
Straalde onmeedoogend neer op 't moede land.
Maar als gedreun van hoeven, heel van ver,
Weerklonk 't gerol des donders uit de zee,
En aan den horizon stak dreigend op
Een wit-gekamde wolk, die langzaam wies
En langs den hemel opklom met een stoet
Van de and're wolken stuwend achter haar.
Gelijk een stilte ligt in 't legerkamp
Vóór 't wagen van den wilden mannenmoord,
En alle krijgers rusten van hun taak
Van bloed en weenen, — slechts een enk'le wacht
Staat op een heuvel spiedend in het rond, —
Zoo lag daar stilte op 't land; maar als 't geweld,
Van duizend stemmen, woedend in den strijd
Tot wrake roept en dapp'ren tegenweer,
En heel de vlakte wordt vervuld van galm,
Van overwinnaarskreet en stervensklacht,
Z000dat er bruist een orgie van geluid,
Zoo was de zwoele lucht van stemmen vol,
Van 't wilde windgeblaas en 't staag gestroom
Van regenvlagen en des donders klank,
Die daav'rend ratelde door 't donk're zwerk
En al de toppen in het dennenwoud,
Gegeeseld door den fellen wervelwind,
Bewogen hunne takken als een schaar
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Van somb're priesteressen, die hun vloek
Met zwaaiende armen spreken over 't land,
In 't ronde schrijdend met hun wapp'rend haar.
En Niobe, verschrikt uit haar gepeins,
Verhief zich om de helling af te gaan,
Maar voortgedreven door een stem die sprak
In hare ziel: „Stijg opwaarts, Niobe,"
Vervolgde zij al klimmend haren weg,
Half-angstig en half-hopend, ongestoord
Door 't laaien van den bliksem en 't geschal
Des donders en den regen op haar kleed.
Maar toen zij was gekomen aan den top,
Dreef langzaam 't onweêr over en het was
Alsof de donderslag als afscheidsgroet
Haar eigen naam herhaalde: „Niobe!",
Zooals toen zij geboren werd, dien nacht,
De stem des bergs geklonken had rondom.
Een rilling schudde toen haar sterke leên
Bij 'thooren van heur naam, en wank'lend viel
Zij op den bodem neer met luikend oog,
En zag in vluchtend visioen zichzelf
Als marmersteen geketend aan den berg,
En tranen vloeiend langs haar koude wang.
Doch toen zij weder tot bezinning kwam,
Was weer de hemel blauw, een koele wind
Woei door de lucht als in 't begin der lent',
En blijde voog'len zongen weer hun lied.
Half-droomend nog sloeg zij hare oogen op
Tot Kronos' zone sprekend in 't gebed,
Doch met een toon van dwinging in haar stem:
„O vader Zeus, bezweer de booze ramp,
Die mij mocht dreigen in dien onheilsroep,
En geef mij, heerscher, macht en roem en eer."
En nederdalend naar baars vaders huis
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Vernam zij stemmen, rijzend van omlaag,
Geschreeuw van dienaars, harer vrienden roep,
En zij zag lieden, loopend heen en weer,
Heur naam herhalend, als een echo van
't Geluid dat zij gehoord had in den storm.
En lager komend riep zij: „Hier, ik ben 't,
Ik, die gij zoekt; ziet, niets heeft mij gedeerd,
Staakt uwe klachten."
Juub'lend trok het volk
Terug met de gevond'ne naar 't paleis,
Waar Tantalos en Dia vol van angst
Haar wachtten, en met luide vreugdekreet
Wierp zij zich snikkend aan haar moeders borst.
En als zij was verzadigd van geween,
Hief zij haar hoofd, en de pogen haat-doorvlamd,
Schoot zij een vuur'gen blik ten hemel op,
Haar duimen knellend in gebalde vuist.
V.
Wanneer de meisjes na hun morgentaak
Te zamen gingen naar de vlakke plaats,
Die door der dienaars zorg geëffend was,
En waar zij in hun jonge, vrije vreugd
De reien dansten met gezwinden voet,
Toog Niobe vaak mede, in rijz'gen bouw
Hen allen overtreffend, evenals
De ganzebloem zijn slanken stengel beurt
Ver boven de and're bloemen van de wei.
En als zij met haar speelgenooten schreed,
Van schoonheid en verhevenheid bewust,
Dan ruischte in haar muziek van hoogen trots,
Al 't and're voelen doodend in haar ziel,
Gelijk bij 't wild-verward Kubebisch feest
Bloemlezing.
4

so
De schelle klank vara °t Phrygisch fluitgeblaas
De trom
't priesterjuub'len overstemt.
En immer ging zij aan der and'ren spits,
Haar fiere blikken weidend over 't land,
Naar alle kanten, heel den overvloed
Bewond'rend van haars vaders heerlijk rijk.
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Zoo waren ze eens ten reidans heengegaan, —
't Was herfst, en in de verte doomde flauw
De Sipulos in te•ere nevelwa, —
En hand in hand, met vreugd-gevoeden blos,
Bewogen in een leen'ge trippelmaat
De meisjes hun jong lichaam bij 't gezang,
Dat zelf zij maakten in de stille lucht.
En wie als vreemde wand'laar was gegaan
Langs deze plaats, hij had gewaand te zien
De jachtbeluste, godd'lijke Artemis
In 't ronde dansend met haar nymphendrom.
De dans ging voort in 't sierlijk-rhythmisch spel
Der slanke lijven, aan elkaar gereid
Door zacht-blanke armenbuiging, en de grond
Klonk dof bij 't dalen van de voetenschaar.
Maar plots'ling zeeg een danseres ter neer,
Door 't zwikken van den voet bij valschen tred,
Den rondedans belemm'rend door haar val,
En Niobe, wie alles was ontgaan,
Gespannen op de lusten van den dans,
Trok aan den arm van hare reigenoot,
Die op haar volgde en 't vallen had gezien,
En zoo haar vluggen voet weerhouden had.
Toen steeg het trotsche bloed van Niobe,
Dat in hare eenzaamheid haar hunk'ren deed
Naar macht en roem, en tot gevaren drong,
In hare wangen, en met bitse stem
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Sprak zij tot haar die volgde: „Ga toch voort,
Wat doet u talmen in den rondedans ?"
En schuchter de andre: „Spreek mij zóó niet aan,
Atlantis is gevallen, — zie zij ligt
Met pijnvol aanzicht op den bodem neer."
En Niobe trad toe op haar die lag,
Met nog verstoorden blik, en sprak tot haar:
„Wie blijft hier liggen als een hulp'loos wicht?
Sta op, Atlantis, toon u sterk, sta op,
Treed met ons weder in de blijde rei."
En de and're hief haar blauw-gezwollen voet,
En plantte hem stoutmoedig op den grond,
Door de om haar staande meisjes ondersteund,
Maar met een smartkreet stortte zij weer in,
En kreunend bleef zij liggen waar zij viel.
Toen wendde Niobe zich van haar af,
Verachting blikkend uit haar donker oog,
Haar lip gerimpeld door verheev'nen smaad, —
Zoo schreed zij langzaam van de maagden weg.
Dit ziend sprak een der meisjes tot haar buur:
„Zie eens hoe trotsch zich Niobe weer toont,
Zij denkt slechts om zich zelve en acht ons niets."
En evenals wanneer een zonnestraal,
Door plots-geopend luik naar binnen slaand,
Den binnentoever met verbazing treft,
Zoodat hij, schrikkend, snel zich omwaarts wendt,
Zóó zag zij om bij 't hooren van haar naam,
En woede-trillend kwam haar wederwoord:
„Wie waagt het hier te noemen mijnen naam,
Wanneer ik doe wat ied're sterke vrouw,
Die zich bewust is van haar waardigheid,
Zou doen gelijk ik deed? Gij, zwakke troep,
Ontaarde dochters van een stoer geslacht,
Onwaardig mijne vriendschap, — hoe, gij smaalt
Op mijne daden? Is er geen van u
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Die kan gevoelen wat thans mij bezielt?
Zoo weet dan allen dat het geen gemis
Aan meelij was dat mij dus hand'len deed,
Maar 't zien van zwakheid krenkt mijn fieren wil,
Want zij — (en op Atlantis wees haar hand) —
Zij kan verrijzen als zij slechts de pijn
Bedwingen wil met vastberaad'ne kracht."
Zoo sprak zij in onstuim'gen woordenstroom,
Doch de and'ren staarden zwijgend voor zich uit,
En hieven zwijgend de gevallene op.
Toen gingen zij vandaar, een stille stoet,
Atlantis in hun midden, ondersteund
Door twee vriendinnen, langzaam voorwaarts gaand.
En Niobe schreed weder voor hen uit,
Met opgeheven hoofd en trotschen tred,
Hare oogen weidend aan de volle pracht
Van schoonheid in haars vaders heerlijk rijk.
VI.
In Thebe, door de Dirke schoon besproeid,
Wier bron was opgeborreld uit het bloed
Der wreed-gesleurde Dirke aan stierenhoorn, —
Waarlangs de Ismenos vloeit met trage golf,
Naar 't aalrijke Kopaïs-meer; — wier burcht
Zich als een toren trotsch ten hemel heft, —
Waar later hoog -gestemde Pindaros
Zijn daverende dithyramben zong, —
Regeerde Amphion, zoon van hopgen Zeus.
Hij was een zanger, en als lentewind
Klonk 't ruischen van zijn goud-gevatte lier,
Die blonk, een vlam gelijk, in zijne hand,
De gift der Muzen aan hun voedsterkind.
Zooals de muggen op een zomerdag
In wilde dansen hupp'len boven 't vlak
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Der sloot waarop de rose bloesem drijft
Van een kastanje wuivend boven haar,
En door elkander dwarlen in een kring,
Zoo jubelden de tonen zijner lier
In zoete warreling van blij geluid.
Doch niet tevreden met zijn zangersgaaf,
Bedacht Amphion 't heil van zijne stad;
Want ziende hoe zij van beschutting zwak
En weerloos was, alléen sterk door haar burcht,
Besloot hij tot den hechten murenbouw,
En riep de besten van de mannen op,
Die toen de bouwkunst kenden, met hun stoet
Van helpers voor 't ontzag'lijk reuzenwerk.
Zij kwamen samen op 't geweldig plein
Dat als een meer lag voor Amphions huis,
En toen hun aantal vol geworden was,
Sprak dus Amphion: „Kadmos' roemrijk kroost,
Ik heb u hier vergaderd volgens raad
Van mijn omdonkerd, diep-liggend verstand,
Waarin de plannen sluim'ren, rijk en veel,
Zooals de paarlen op den grond der zee.
En als een duiker naar den kostb'ren schat,
Zoekt op den bodem van den oceaan,
Zoo delf ik in de schatten van mijn geest,
In rustloos peinzen over 't heil der stad.
Ziet, onze stad is weerloos, on-ommuurd,
En schoon de burgers 't beste bolwerk zijn,
En schoon ik reken op uw aller moed,
Toch kan door sluikschen aanval ons kleinood,
Ons vaderland den vijand zijn ten buit.
Welaan dan, mannen, op, en bouwt een muur,
Een eeuw'ge sterkte voor den vrijen staat."
Zoo sprak de heerscher met de goud'ne lier,
En zij gehoorzaamden zijn wijs bevel.
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Toen rolden wagenvrachten door de stad
Van rots- gehouwen steen met dof gedreun,
En paarden spanden trekkend ied're spier,
En zweepen knalden in der menners hand.
Maar toen de dag des bouws gekomen was,
De steenen hoog-gestapeld om de stad
In pyramiden lagen rondgespreid,
Als wolkgevaarten aan den horizon,
En alle werkers wachtten op het woord
Des konings om hun arbeid in te gaan,
Verscheen Amphion, stralend in zijn kracht,
Gehuld in goud -omglinsterd purp'ren kleed
Welks wijde plooien golfden naar omlaag,
Den schepter houdend in zijn forsche hand,
En aan zijn zijde hing de goud'ne lier.
Een stoet van grooten drong zich om den vorst
In bonte mantels met brokaat van goud,
Maar geen zoo schoon en breed van bouw als hij.
De schare wachtte stil, en op een troon
Van forsch-gehouwen marmer zette zich
Amphion, en hij legde zijnen staf
In handen van een dienaar, oud en trouw,
En rijzend in zijns lichaams heerlijkheid
Sprak hij op blijden, zelf-bewusten toon:
„Draagt steenen aan, Thebanen, dat de wal
Hoog rijze tot bescherming onzer stad;
Spaart niet uw krachten; ziet, ik zelf ben hier,
Uw arbeid te verlichten door het lied."
Zoo sprekend nam hij 't klankvol snarentuig,
En sloeg de koorden met bezielde hand,
En zong van Thebe's grootheid, Kadmos' komst,
Agenors heldendaden, en van Zeus,
Zijn hoogen vader, en Antiope,
Zijn sterfelijke moeder veel -gekweld.
En even als wanneer een orgeltoon,
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De vox coelestis, door een kerkgewelf
Met plechtig ruischen rolt en om de ziel
Der vrome hoorders weeft een melodie
Van zoet-mystieke tonen, dat verrukt
Zij zwijgen als betooverd door een droom,
Zoo zweefde 't roerend-lieflijk van de lier,
En allen hoorden 't diep-bewogen aan
In spraaklooze aandacht voor des zangers lied.
En ziet, bij 't luider zwellen van den klank
Kwam zielvol leven in den harden steen,
De blokken roerden zich gelijk de grond
Deint bij het woelen van vulcanisch vuur,
En werden aangedragen zonder hand,
Zich schikkend naar de wijs van 't wond're lied
Ten hoogen muur. En allen prezen luid
Des konings heerlijk zingen, in gebed
De Muzen lovend die met zulk een gift
Hun trouwen volg'ling loonden liefderijk.
Toen dus beschutting zijner heerschappij
Verkregen was door milde Muzen-gunst
En door Apollo's hulp, den god van zang,
Die zon- omkranst der snaren zuiver goud
Betokkelt tot een lust der hemelgo &n,
Terwijl de nektar hun door Hebe's hand,
Geboden wordt in 't hoog Olympisch huis,
In reinen luister rijzend boven de aard',
Bepeinsde Amphion 't heil van zijnen troon,
Gedachtig hoe het leven, kort van duur,
Hem kon ontnomen worden zonder kroost.
Reeds dikwijls had hij van de macht gehoord
Van Lydië's koning, grooten Tantalos,
Van zijn gerecht bestuur en van den roem
Waardoor hij boven alle vorsten blonk.
En ook de naam van Niobe, het kind,
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Het veelgeliefde kind van Tantalos,
In slanke schoonheid heel de maagdenschaar
Van Lydië overwinnend, speelde hem
Door 't mijm'rend hoofd. Als op een zomerdag
Een blauwe bromvlieg gonzend door de lucht,
Zich nu eens neerzet, maar de stilte breekt
Door steeds hernieuwd gezoem, zoo zweefde hem
De naam van Niobe steeds door het brein.

VII.
In kalme mijm'ring gleed het leven voort
Van vorst Amphion, als een held're stroom,
Ver van zijn bronnen vlietend naar de zee;
Doch uren waren er waarin gepeins
Hem droevig stemde, en van zijn zoete lier
De tonen klagend vloten als 't geroep
Van een die eenzaam treurt om droef gemis
Van wat hij liefheeft, en zoo menigmaal
Ontviel een traan zijn oogen, want hij dacht
Aan 't blij geluk dat hem onthouden was,
Aan 't innig samenleven met de vrouw,
Die hem zou troosten in wat later nog
Voor rampen hem beschoren mochten zijn.
Hem pijnigde ook de toekomst van zijn land,
Wanneer hij zonder kroost zou henengaan,
En slechten zouden strijden om 't bezit
Van Thebe, hem zoo lief. En roepend tot
Zijn ouden trouwen dienaar Dorylas,
Sprak hij: „Ga heen, mijn trouwe Dorylas,
En rust een schip met rappe roeiers uit,
Om heen te varen naar het Lydisch land,
Waar Tantalos regeert, en neem met u
De vetste rund'ren uit den ruimen stal,
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Een schoon-gesmeeden drievoct en 't gewaad,
Dat onder al mijn and're kleed'ren ligt,
Mijn schoonste staatsiemantel, rijk - gestikt
Met goud en zilver door den kunstenaar;
Schenk alles dit aan Tantalos en spreek:
„O hooge heerscher over 't Lydisch land,
0 zoon van Zeus, gij zeet'lend hoog in kracht,
Mijn meester, Thebe's koning, zoon van Zeus,
Amphion, zendt mij met deez' weidsche gift
En vraagt u hem te schenken Niobe,
Uw schoone dochter, tot zijn wett'ge vrouw."
Zoo sprak de vorst, en Dorylas ging heen,
En riep de roeiers samen tot den tocht,
En laadde de geschenken in het schip,
Dat in d'Asopos kalm voor anker lag.
Een schoone dag was 't, toen de roeierschaar
Met stoeren arm en breed-gewelfde borst
Het schip besteeg, dat stralend aan de reê
In 't zonlicht lag, de wanden rood- geverfd,
De zeilen blank, als vleug'len van een zwaan,
Hel-blinkend in het lachen van het licht.
En lustig zingend kliefden zij de zee,
En zweepten ''t schuim met hunne riemen op,
Dat tuimelend in vlokken door de lucht
Rees als een vlind'renschaar, en dan weer zonk
Op 't zonbeschenen vlak der moederzee.
Een lichte wind speelde in 't gestrekte tuig,
De roeiers helpend bij hun moeizaam werk,
Met kozend suizen in 't gebolde zeil.
En 's nachts, wanneer de sterren een voor een
Zich spreiden over 't wijde hemelveld
Als madelievenkelken in het gras,
Vertrouwden zij hun schip den Westewind
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En rustten van het warme werk des dags.
Alleen de ervaar'ne stuurman hield de waak,
Het vaartuig richtend met zijn vaste hand,
Terwijl zijn helper rustig sliep in 't ruim.
En hupp'lend als des zeegods schuim-wit ros,
Dat brieschend door zijn vochte weide rent,
De baren gees'lend met zijn sterken staart, —
De schuwe visschen vluchten door zijn schreên, —
Zoo roeide 't schip met vele voeten voort
Langs Andros met zijn haven ruim en schoon,
Zijn Dionysos -tempel aan de zee,
Wit-marm'ren glanzend boven 't blauwe nat.
Dicht bij den tempel lag een bron, en ééns
In ieder jaar ontsprong er zuiv're wijn
Uit hare diepte, een wonder om te zien.
Dan voer 't op 't eenzaam, wijd Aegaeïsch vlak,
Met nergens land in 't rond, één groote zee,
Waarop de zeewind woei, en 't meeuwgekrijsch
Den schepelingen wild klonk in het oor.
Dáár was de zee, één zilver-blinkend veld,
Waarover streek een doffe schaduwplek,
Als tusschen zon en zee een wolk zich schoof
En voor een wijl den zonneregen ving,
Gelijk een spiegel die beademd wordt; —
De ontzagb're koepel van de azuren lucht
Was vol van witte wolken, voortgestuwd
Door 't rythmisch waaien van den Westewind.
Zoo voeren zij in voorspoed dagen lang,
Totdat ze aan Chios kwamen, rijk in wijn,
En waar zij proefden 't Dionysos-vocht,
Kracht schenkend, honingzoet, der mannen troost.
Toen bogen ze om den Pelinnaios heen,
Een somb'ren bergreus, door de zee bestookt,
De baai bereikend van het Lydisch land.
Dra zagen zij den top van Sipulos,
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Den statig-stillen wachter van 't gebied,
Aan Lydië's ingang liggend als een leeuw,
Die 't hol bewaakt waarin zijn welpen zijn.
Daar legden zij hun schip aan d' ankersteen,
En lieten roeiers achter als een wacht
Voor 't schoon, roodwangig schip, en trokken dan
Ver landwaarts in naar 's vorsten woningsteê,
Hun giften medevoerend, en geleid
Door hulprijk landvolk op hun tragen tocht.
En als een rots rees Tantalos' paleis
Voor hun gezicht; bewond'ring greep hen aan,
Bij 't zien der zware zuilen, blad-bekroond,
En hooge poort, met vakken chrysolith,
Door marmeren pilasters onderschraagd.
En tot hen trad de wachter van de poort,
En sprak tot hen met vriend'lijk handgebaar,
Verzachting van onhoff'lijk ongeduld:
„Wie zijt gij, vreemde mannen, en vanwaar
Zijt gij hierheen gekomen over zee,
Gevaren duldend wellicht, en op 't spel
Uw leven zettend? Dwaalt gij doelloos rond
En zoekt gij onderkomen in dit huis?
Vreest niet, ik zal u helpen, als gerecht
De reden is van uwe komst alhier."
Toen sprak tot hem de grijze Dorylas:
„O wachter, hoedend trouw uws heerschers huis,
Wij zijn uit Thebe en komen naar uw land,
Met opdracht van Amphion, onzen vorst,
Aan Tantalos, uw koning. Laat ons toe
Tot zijn gehoor, dan Toone u onze dank."
VIII.
Men bracht de gasten naar het hoog vertrek,
Waardoor de zonnegod zijn gouden vaan
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Liet stroomen in een heerlijkheid van licht,
Alsof hij hier gekozen had zijn tent,
Alom besproeid van vonk'lend aethervuur,
In warme glansen glijdend naar beneen
Langs muur en pijler, koesterend den vloer
Hel-bont bebloemd met marmer-mozaïek,
Chrysanthemums en crocus schitt'rend geel
En rozenrood in vlekken donker bloed,
En paars -blauw, kroezig hyacinthen- kruid,
Doorstrengeld met de witte waternymph
En jonge wingerdranken, lente-groen.
Die bloemen schenen levend in de zon,
Gekust door warmte uit hunnen steenen slaap.
Toen brachten slaven op des wachters woord
Metalen bekkens, en zij wieschen 't stof
Hun van de handen en de voeten af,
Terwijl weer and're dienaars op zijn wenk
De tafels plaatsten, buigend onder 't wicht
Van spijs en drank tot sterking na den tocht.
En als hun dorst en honger was gestild,
Verrezen zij bij eens herauten komst
Om in te gaan tot 's konings weidsche zaal.
Daar zat de vorst met gouden diadeem,
Om zijne lokken blinkend, op een troon,
En pralend purper stroomde van zijn leên.
Aan zijne rechterhand de koningin
In wijd gewaad van helder-witte wol
Veel purp'ren einden spinnend van de klos,
Hen draaiend tot een langen, hechten draad,
Terwijl het rokken wervelde in het rond.
En aan zijn linkerhand zat Niobe,
Een glimlach op het trotsch en bleek gelaat,
Gelijk e-en onverwachte lichtstraal breekt
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Door 't hoog-gestapeld, duister wolkenheer;
En tot de vreemde boden sprak de vorst:
„Weest welkom, mannen, in mijn koninkrijk,
Spreekt vrij uit wat het doel is van uw komst."
Toen trad vooruit de grijze Dorylas.
Bescheiden, doch met fier-geheven hoofd,
Vermeldde hij zijns meesters opdracht dus:
„Vorst Tantalos, die over dit uw land
Volmachtig heerscht in wijze majesteit,
Wien Zeus gegeven heeft het heilig recht
Omhoog te houden in uw rijksgebied,
Wij naad'ren voor uw oogen op den last
Van Thebe's vorst Amphion, onzen heer,
Den drievoet en het kleed en 't rund'rental
Die reeds uw dienaar nam uit onze hand,
U biedend als geschenken uit zijn naam,
En vragend voor Amphion, onzen vorst,
Dat gij hem geven moogt als wett'ge vrouw
Uw dochter Niobe, der schoonheid roem."
Bij 't hooren van dit woord neeg Niobe
Haar trotsch- geheven hoofd, zooals een bloem,
Zich neerbuigt voor een dolende avondkoelt',
En op haar bleeke wangen glom een blos,
Maar slechts een oogenblik, want zij bedwong
Met stijf-geklemde lippen haar gevoel
En hief zich op in harer schoonheid pracht,
Een ster gelijk, die hoog ten hemel praalt.
De moeder zag met zorgzaam-spiedend oog
Het wiss'lend spel op 't aangezicht haars kinds,
En zij begreep wat Niobe bewoog,
En langzaam rolde een traan haar langs de wang.
Doch Tantalos gaf antwoord den gezant:
„Uw vorst Amphion heeft een hoogen naam,
Ik hoorde van zijn wijsheid en zijn macht,
Hij is mij welkom, neem mijn dierbaar kind,
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Maar blijf met de uwen toeven in mijn huis,
Om uit te rusten van uw zwaren tocht
En u te sterken voor de nieuwe reis.
Welaan, ga thans met mij naar 't vriendenmaal,
Waar ge al mijn grooten zien zult, die met mij
De zorgen deelen voor dit machtig rijk.
En laat uw roeiers houden goeden sier
Met mijne dienaars in de ruime zaal."
Zoo sprekend leidde hij den weg ten disch,
Die spijs - beladen pronkte in 't gouden licht
Van bekers, 't werk van fijne kunstenaars.
En toen de grooten in hun rijksten dos,
Met elpen schepters waren saamgestroomd,
Als zonnen stralend in een wijden kring
Van goud en purper om de tafels heen,
Verhief zich Tantalos en sprak tot hen:
„Gij vorsten, helpers mijner heerschappij,
Wilt allen luist'ren naar 't gewichtig woord,
Dat ik u zeggen ga, want niet aan mij
Is 't te verzwijgen wat er eervols is
Voor mij en voor mijn huis. Deez' vreemdeling,
Dien gij als gast aanschouwt aan onzen disch,
Hij draagt den naam van Dorylas, gezant
Van Thebe's vorst Amphion naar mijn hof.
En schitt'rende geschenken bracht hij mij,
En vroeg mijn dochter Niobe als vrouw
Voor zijnen meester, die met citherzang
De muren zijner stad hoog rijzen deed.
En ik, geen gift versmadend van dien vorst,
Den zoon van Zeus en van Antiope,
Geef hem gewillig Niobe tot bruid."
En evenals wanneer in 't stille woud, —
Dat daags te sluim'ren lag in zomergloed,
Gedrukt en loom door 't laaien van de zon, —
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Het doffe murm'len van den stormwind rijst,
Die donderwolken meevoert in zijn stoet,
Zoo hief zich e-en gemompel in de zaal,
En menigeen sprak tot zijn buur gewend:
„De fiere Niobe Amphions vrouw,
Wèl hem, zoo hij haar trots te temmen weet."
En verder kortten zij den tijd aan 't maal
Al luist'rend naar des zangers cithertoon,
Die ruischte door de zaal gelijk 't geluid,
Dat galmend rondwaart op de wijde zee,
Wanneer de zuiderstorm den aanval blaast.
Hij zong van daden, groot in vrede en krijg,
Van goden, stervelingen welgezind,
Van vriendschap tusschen Zeus en Tantalos,
En hoe der goon en menschen vader vaak
Met Lydië's heerscher deelde 't heerlijk maal.
En als geëindigd was het rijk gelag,
Gedachten zij den slaap in 't mollig bed,
En wachtten rustig op den dageraad.

Ix.
Het was de laatste dag eer Niobe
Haars vaders rijk verlaten zou op 't schip
Van Thebe's lier-beroemden vredevorst,
Toen ze in een zaal van 't machtige paleis
Met hare moeder neerzat, gansch alleen.
En door het venster dreven uit den tuin
De geuren van veel bloemen, zon-gekust,
Onzicht'bre nevelen met reuk belaán,
Der roze zoetheid met der heliotroop
Volgeurend-sterk aroom en reseda,
Die grassig riekt, en ook 't amandel-zoet
Van laag zich slingerende windekelk,
En 't hevig aadmen van den hyacinth,
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Die stijf en kroezig oprijst uit den grond,
En 't zacht-bedwelmend geuren van jasmijn.
Veelkleur'ge vlinders vlogen dansend rond,
Elkander jagend in de warme lucht,
In wilde dwarling dwalend door den tuin,
De bloemen plund'rend, zelve bloem - gelijk',
Een bonte bloesemregen in het licht
Des zon-geboren zomers. Heel van ver
Kwam 't half- gedempt gemurmel van een bron,
Die babbelde in de koelheid eener grot,
En effen uitvloeide in een ruime vont
Met droom'rig ruischen over kiezelzand.
Zoo was daar zomerzegen op dien dag
En stralend zonnelicht om 't ruim paleis.
Maar binnen in de zaal, wier zuilenrij
Geopend lag voor 't ingaan van de zon,
Hing loome warmte neer met zware wiek,
De vrouwen drukkend onder haar geweld.
En de oogen richtend op haar dierbaar kind,
Sprak Dia met een trillend-zachte stem,
Gelijk de snaar eens cithers trillend zingt,
Wanneer de hand des spelers haar beroert:
„Mijn kind, gij gaat thans een nieuw leven in,
Bij uwen man in 't verre Grieksche land.
Dáár zal uw wenschen zijn en uwe daad,
Dáár 't meest en 't hoogst van alles waar ge aan denkt,
En Lydië zal slechts zijn erinnering,
Iets wat gebleven is uit uwe jeugd,
Zooals de geur van reukhout aan 't albast
Blijft hangen, waar het lang in werd bewaard.
Denk gij in liefde aan ons en aan uw land,
Wanneer gij zijt met uw gedachte alleen,
En zij naar uwen vader dwaalt en mij.
Gij hebt een sterken zin en trotsch gemoed,
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Maar laat uw zin slechts sterk zijn in de deugd,
Wees trotsch, maar niet dan tegen and'rer trots.
Wek niet den toorn der goden tegen u,
Zij zijn naijverig op ons geluk,
En straffen om een nietige oorzaak hard.
'k Herinner mij nog hoe ge eens roekeloos
Den hoogen Sipulos beklommen hadt,
En Zeus een onweer neerzond op uw hoofd.
Gij werdt ons weêrgebracht, mijn dierbaar kind,
Maar toen ge snikkend neervielt aan mijn borst,
Hartstocht'lijk weenend, zag ik hoe uw blik
Terug wou bliks'men tot dien hoogen Zeus,
Die u gestraft had om uw overmoed.
Bedenk, mijn kind, wat uwe moeder zegt,
Die meer gezien heeft hoe der menschen trots
Gewroken werd door macht'ge hemelgoón.
Zie hoe uw vader uitmunt hoog in roem,
Bij goden en bij menschen is geëerd,
Wijl hij tot nu naar 't meerd're niet verlangt.
Moog dit mijn woord u zinken in de ziel
En u geleiden op uw verd'ren weg."
Zoo sprak zij, maar gevoelde zij de hand
Der goden op zich wegen bij den lof
Van Tantalos? Want sidd'rend ging haar stem
In 't uiten van dat woord, en bleekheid lag
Op haar gelaat, gelijk een vale wa
Van wolken soms bevloeit het licht der maan.
En Niobe, die slechts met halven geest
Haar moeders wijzen raad had aangehoord,
Verhief zich uit haar peinzen, toen de stilt'
Haar vreemd beroerde, zooals een die ligt
In 't kreupelhout en hoort der voog'len zang
Steeds in zijn ooren, maar zijn mijm'ren staakt,
Verwonderend om zich heen ziend, als de klank
Een wijl verstomt in 't stil- geworden woud.
Bloemlezing.
5
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Zoo zag zij half-verbaasd haar moeder aan,
En sprak tot haar met opgeheven hoofd:
„Ik weet niet moeder, wat ge tot mij spreekt,
Ik voel niet uwe woorden in mijn ziel,
Waar gloeit verlangen naar het vreemde land,
Waar de gedachten rijzen aan mijn macht,
Als helle fakkels die met vlammend vuur
Den laten wandlaar lichten in den nacht.
Zoo lichten mijn gedachten mij reeds voor
Naar 't onbekende land, waar op mij wacht
Hij, die mij eeren zal als zijne bruid,
Hij, die mij maken zal de heerscheres
Van 't wijdvermaarde Thebe aan Dirke's stroom.
Daar zal ik tronen, en ik zal de trots
Van u en van mijn grooten vader zijn.
Zoo is vervuld de bede die ik deed,
Den dag toen ik besteeg den grijzen top
Van Sipulos. Ik schrikte niet terug
Voor 't bliks'men van den hoog-gezeten Zeus,
Dien 'k met de felle vlammen van mijn haat
Verzengen wilde, want ik dacht dat hij
Mij zocht te tergen met zijn hemelsch vuur.
Maar 'k dwaalde; — hij bevestigde mijn beê
Met heil-belovend flikk'ren, en hij riep
Mij dond'rend mijns gebeds vervulling toe;
Of 't kan ook zijn dat hij den loop van 't lot,
Dat al-beheerschend goden zelfs gebiedt,
Niet keeren kon van 't vast-bestemde pad.
Wanneer ik morgen uit uw oogen ben,
En 'k heb doorstaan de troebelen der zee,
Denk dan aan mij als een die heeft bereikt
Wat zij gewenscht heeft heel haar leven lang."
Toen viel haar Dia weenend om den hals,
En sprak: „Mijn dochter, breek uw hoogen trots.
Tart niet de goden, die met schrikb'ren toom
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Den hoogmoed wreken van een menschenkind.
Wij zijn als dorre klei in hunne hand,
Dat zij tot stof vermorzelen, als wij
Niet need'rig buigen voor hun hoog gebod.
0, wacht u voor uw woorden jegens hen,
En ik bezweer u bij uw dierbaar hoofd,
Dat ik omvat als 't liefste mij op aard,
Dat gij u niet vervoeren laat door trots
En zoo u zelf verderft en met u mij,
Die u als moeder liefheb boven al"
En Niobe verhief zich bij dit woord,
Meêlijdend op haar moeder nederziend,
Met trotsch- gekrulde lippen en het hoofd
Hoog op den nek gedragen, als een paard
Dat bij 't klaroengeschal d-en kop verheft.
Toen deed zij Dia van haar zetel staan
En sprak: „Kom, moeder, tijd is 't dat wij gaan;
Niet langer duld ik dat ge tot mij smeekt;
Gij zijt te week: dat past geen sterke vrouw.
Ik zie 't geluk in stralend licht-gewaad
Mij voorgaan, en haar heerlijk-glanzend spoor
Betreed ik, vastberaden in mijn kracht."
Toen schreden beide vrouwen uit de zaal,
En langzaam stierven hunne stappen weg,
De hallen doorgaand van het ruim paleis.
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Als morgen was gerezen uit den nacht,
En 't licht gesternte, dat naar 't daaglijksch werk
De menschen oproept, blinkend praalde omhoog,
Klonk reeds rumoer in Tantalos' paleis.
Luid dreunden stappen door den zuilengang
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En door de zalen en den breeden hof;
En heel de plaats weergalmde van 't geschal
Der roepende herauten, die hun taak'
Volijv'rig-vlug vervulden voor hun vorst.
Maar toen de morgenster aan 't tanen ging
Voor 't lichten van den jongen dageraad,
Die heerlijk aan de kimme lag gespreid
In vuur'ge wisseling van rood en goud,
Een glans- doortinteld bloemenbed gelijk,
Waaruit de fiere zonnebloem ontlook,
Eerst rood en straalloos, maar bij 't opwaarts gaan
Ten hoogen hemel, uit een ambervlam
Zijn stralen borend door de vochte lucht,
Den dauw verdelgend, die als troost des nachts
Gezonken was op gras en struik en bloem,
Toen wemelde 't van menschen om 't paleis.
En wijzend op den rooz'gen wolkenstoet,
Die langzaam werd verzwolgen door de zon,
„Zie," zeiden zij, „de hemel spelt het goed
Voor Niobe en voor haar verren tocht."
Zoo spraken zij en liepen heen en weer,
Geduldig wachtend tot Amphions bruid
Naar buiten treden zou met haar gevolg.
En uit de menigte sprak tot zijn buur
Een grijze man, bezwaard van jarental:
„Ik ben niet droef dat Niobe vertrekt;
Haar trots en hoogmoed zouden voor dit land
Een geesel zijn, en word ik ouder nog,
Ik vrees, ik vrees den val van Tantalos.
Ook hij is overmoedig door 't geluk,
En ik die vele menschen heb gekend,
Hun gangen en hun daden heb bespied,
Ik zie dat hem zijn macht onreed'lijk maakt,
Hoe listig hij 't ook te verbergen weet."
„Spreek bij de goden zóó niet, oude man,"
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Zei de ander, „moog'lijk wordt gij hier bespied
Door een die voor een hoopje glinst'rend goud
Uw woorden zal verraden aan den vorst."
Toen sprak de grijsaard fluist'rend hem in 't oor,
Met toornend oog en driftig mondgetril:
„Uw angstige oogen en uw bleeke mond
Bewijzen meer nog dan mijn argloos woord;
Maar wilt gij hooren hoe dezelfde vorst
Die wijs, rechtvaardig heet en wat al niet,
Zijn minderen behandelt, luister dan,
En breek mijn woorden niet terwijl ik spreek.
Zij zullen vloeien als een stroom van vuur,
Waarmee de haat mij in het harte brandt.
Gij weet, ik heb een zoon, die thans voor mij
Het land bewerkt, een wakk'ren, stoeren knaap,
Die onze wankele, oude schreden steunt.
Hij diende in dagloon eerst voor Tantalos,
Die wél tevreen met hem en met zijn werk
Zijn loon verhoogde, maar een klein vergrijp,
Een nietigheid, die hem ter ooren kwam,
Bestrafte met verwijd'ring uit zijn dienst,
En smaadlijk hem verstiet uit zijn gevolg.
Maar ik', ik strompelde naar zijn paleis,
En viel den vorst te voet, en boog mijn hoofd,
Mijn grijze hoofd, onwaardig in het stof,
Omvattend zijne knieën, en ik bad
Hem voor mijn zoon en riep de goden aan.
Maar hij sprak spottend: ,,,,Pak u weg, gij dwaas,
Niets helpen u uw goden en gesmeek;
Al bracht gij met u heel d' Olympus hier,
Ik bleef gevoelloos voor uw oud gesnap.""
Zóó dorst hij spreken en ik voel in 't hart
Een toomeloozen haat voor wie zoo sprak,
En ik betuig in aller goden naam,
Dat hij zal vallen van zijn hoogen troon,
,
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Vernederd, als ik eenmaal, in het stof.
En gij, herinner u" .. .
Toen, bij dit woord
Verscheurde een plotseling geschal de lucht,
En uit de hoog-gebouwde marm'ren poort
Trad plechtig -langzaam heel de bonte stoet
Van grooten en herauten, váórgegaan
Door citherspelers met het hoofd omkranst,
En achter hen de priesters in ornaat,
Een zee, die langzaam golfde in kleurengloed.
In 't midden van den stoet schreed Niobe,
Godin- gelijk in schoonheid en in bouw,
En naast haar Tantalos, die uitstak als
Een toren in het loeien van de zee, —
Veel golven zwellen machtig om hem aan
Met dond'rend gees'len, maar zij reiken niet
Tot aan zijn steilen wind- omzwermden top, —
Ter and're zijde Dia, leed -bezwaard,
En wankel schrijdend met het hoofd omlaag,
Als een cypres, gebogen door den storm.
En achter haar genooten uit haar jeugd
In witten plechtgewaden naast elkaar,
Gevolgd door knapen uit den adelstand,
Hoog op hun paarden, die vol ongeduld
De koppen schudden, en met drift'gen voet
Den bodem stampten, vurig in hun kracht.
Zoo trok de schare langzaam naar de zee,
Omstuwd door drommen uit het laag're volk.
,

Als zij gekomen waren op het strand,
Waar kalme golfjes lekten 't Lydisch rijk,
En 't meetloos zeevlak hun voor oogen lag,
Gestipt met blanke zeilen in de vert'
En wit gevlekt met wijd-uitloopend schuim,
Toen richtten zij een altaar op voor hem,
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Die machtig over 't golfgebruis gebiedt,
Den dond'renden Poseidoon, heer der zee,
Die de aarde met zijn felle branding schudt,
Wanneer de golven vlieden voor zijn toorn
En voor zijn drietand, die hun ruggen beukt.
De koning wenkte toen tot de offerknechts,
Die nader brachten eenen forschen stier.
Met lagen kop en grimmig-blikkend oog,
Zich klemmend aan zijn hoornen. Toen hij stond,
Bestrooide hem de vorst met zout en meel,
En een der dienaars trof hem met de bijl
Den breeden nek, zoodat hij knielings viel;
En houwend hem in stukken, legden zij
De vet- omhulde schonken op 't altaar,
Die opwaarts walmden uit een rook'rig vuur.
Toen klonk des vorsten plechtig-smeekend woord:
„Poseidoon, heerscher van de wijde zee,
Wier golven zwijgen op uw hoog bevel,
Wanneer uw wagen op hun ruggen wiegt,
Of zich verbolgen staap'len in de lucht,
Als gij hen heftig met uw drietand zweept,
Geef gij aan Niobe een veil'gen tocht,
Breng haar behouden in 't Thebaansche land.
Dit smeeken wij u off'rend, en als zij
Behouden aankomt in het vreemd gebied,
Beloven wij u vele stieren nog
Te slachten op uw altaar bij de zee."
Zoo sprak de koning, en het volk, geroerd
Tot medestemming in zijn vromen wensch,
Verscheurde met zóó'n luiden kreet de lucht,
Alsof twee wolken waren saamgeschokt
Van grauwen donder zwaar, en ratelend
Losbarstten in hun heet-verwoeden strijd.
Toen sprak voor 't laatst de heerscher Tantalos:
„Ga thans, mijn dochter, heerlijkheid en roem
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Zij worden ginds u rijklijk toebeschikt."
Maar Dia viel haar dochter om den hals,
Haar kussend zonder woorden, en zij bad
Tot haar met de oogen, als een moeder slechts
Kan smeeken tot haar kind; doch Niobe
Ontwrong zich aan hare armen, en zij trad
Met vasten voet op 't schip welks roeierschaar,
De riemen heffend, geeselden de zee.

XI.
Het was een dag van louter warmte en licht.
Verblindend blonk de zee in zonneglans,
Eén rimp'lend vlak van vloeiend paarlemoer.
De Horen, dochters van d'alwijzen Zeus
En Themis, die met ordenend verstand
Den loop der wereld richt in vaste baan,
Zij, wachtsters van de hooge wolkenpoort,
Zij hielden heel den hemel helder-blauw,
Die ongerept zich rondde boven 't meer.
En Niobe stond stil bij de achterplecht
Te turen naar het langzaam-wijkend land,
En immer dwaalden haren blikken weêr
Naar den hoog-torenenden Sipulos,
Den berg dien zij zoo lief had sinds haar jeugd.
En als zij niets meer zag van 't Lydisch land,
Géén ander land zelfs in het wijde rond,
Maar louter zee aan eiken horizon,
Toen legde zij zich rustend in het schip,
Haar tochtgenooten mijdend, tot de nacht
In donk're neev'len oprees uit de zee.
Zoo deed zij telkens heel den langen tocht;
Des daags hield zij zich schuil in 't ruime schip,
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En toonde zich 't eenvoudig scheepsvolk niet.
Gelijk de lotos, die haar blanke kelk
Voor daglicht sluit, maar als de he•il'ge nacht
Zich droomend neervlijt op den Gangesstroom,
Haar stengel opheft tot den glans der maan,
Zoo zat ook zij te staren in den nacht
Naar 't trage nijgen van het beergesternt,
Dat nauwlijks merkbaar langs den hemel gleed,
En de and're• sterren stuwde voor zich uit,
Of in zijn hoede meetrok naar de zee.
Maar bij het naad'ren van den vierden nacht
Verrezen neev'len aan den horizon,
Eerst zwak en grauw, een ijle schimmenstoet,
Doch dra zich dichter pakkend tot een waa
Van donker wolken-weefsel, die de lucht
Bespreiden ging en langzaam 't licht verdreef,
Dat schromend nog mocht talmen, ster bij ster.
Zooals een kleine sneeuwbal, dien een knaap
Door 't blank-bedekte veld al verder rolt,
En aan doet groeien tot een loggen klomp,
Zoodat hij hem niet meer bewegen kan,
En vruchtloos duwt en rukt aan 't stugge brok,
Zoo groeide uit lichten nevel 't donderzwerk.
De wind verhief zich uit zijn bomen slaap,
En stormde op arendsvleug'len door de lucht,
Het schip van Thebe jagend als een hert,
Dat honden tierend volgen door het woud.
De stuurman riep: „Haalt snel de ra's omlaag
En rolt de zeilen op en knoopt ze vast!"
Het scheepsvolk deed gehoorzaam zijn bevel,
Waardoor de woeste schokken van den wind
Hun kracht aan 't schip verspilden; maar 't gefluit,
Dat raasde door het losse takelwerk,
Was angstverwekkend, en bij wijlen blonk
Gekarteld bliksemvuur ten hoogen trans,
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Gevolgd door dreunend rollen, en de zee
Werd opgewoeld uit haren diepsten schoot,
En beurde 't schip bij wijlen naar omhoog,
Of deed het zinken in een duist're kolk,
Omgeven door een wal van bruisend nat.
En angstig liep het scheepsvolk door elkaar,
Geloften brengend aan de hooge goon;
De stuurman riep bevelen, maar vergeefs,
Door 't wilde stormgebulder overstemd.
Maar Niobe bleef zitten bij de plecht,
Doodsbleek, en klemde zich aan 't touwwerk vast,
En hield de lippen spraakloos op elkaar,
Een marm'ren beeld gelijk, want voor haar oog
Doemde als in droom een wondervreemd visioen.
Twee vrouwen schreden op de troeb'le zee,
En de een was trotsch, en ging met wijde schreên
Rondom zich blikkend, vóór haar gezellin,
Het hoofd geheven op den fieren nek,
Gekroond met gouden kroon en diadeem,
Het heerlijk lijf gehuld in purp'ren kleed,
Aan d' onderzoom omstroomd van golvend goud,
Dat op de baren scheen met heev'gen gloed,
Als 't helle zonnevonken op metaal.
Doch de and're droeg een zuiver -wit gewaad,
En op de schouders daalde 't losse haar
In schaduwende tressen, en zij schreed
Met kalme passen langs de waterbaan,
De need'rige oogen richtend vóór zich uit;
En van haar ging een teeder-blanke glans,
Als van de maan, zich spieg'lend in een meer.
Waar de eerste ging, daar woelde 't vocht omhoog
En spoot geweldig opwaarts, als een bron
Van kokend water in de Ijslandsche zee„
Zoodat de schuimsneeuw warrelde om haar hoofd,
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Een mist van dropp'len om haar lichaam vloot;
En 't was als lekten vuur'ge vlammen haar,
Wanneer de goud-bestraalde golvenvloed
Luid-bruisend om haar blanke voeten rees.
Waar de and're kwam, daar werd de zee bedaard,
En legde zich aan hare voeten neer,
Gedwee, gelijk een lam zich buigt voor 't staal,
Zoodat het water, waar ze kalm op ging,
Een rustig eiland werd in wilde zee,
Een stille„ vochte oase in woestenij
Van fel-verbolgen golven, hoog-geschud.
Steeds volgden zij 't onrustig-deinend schip,
Op korten afstand schrijdend na elkaar,
En Niobe beschouwde lang de twee,
Die zwijgend tot haar wenkten, toen ze op eens
Hare armen strekte naar de weidsche vrouw,
Die op een stortzee rijzend tot haar kwam,
En haar het voorhoofd kuste en haren mond.
Doch de and're zag naar Niobe met smart,
En weende vele tranen in de zee.
Toen weken beiden van het zwoegend schip,
Zich wendend, en gescheiden in hun weg,
Verdwenen zij allengskens uit 't gezicht,
Maar lieten op de zee hun blinkend spoor
Van zon- en maanlichtglans een langen tijd.
Bij 't breken van de grauwende Oosterkim,
Waardoor het licht met schemerenden schroom
Begon te schijnen, legde zich de storm;
En aan de riemen zittend, strekten zich
De roeiers tot het krachtverslindend werk,
En hielden vol nog vele dagen lang,
Totdat zij nader kwamen bij de kust
Van Griekenland, die flauw van verre rees,
Omfloerst door misten uit de bleeke zee,
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Die stil lag, moede van den zwaren strijd.
Als zij gekomen waren bij het land,
Toen zochten zij den breede' Asopos -mond,
En voeren de rivier op, die hen droeg
Met eff'ne strooming naar Amphions stad,
Wier haven zij begroetten met veel vreugd.

XII.
De wind woei op en vroolijk Joeg de zon.
En toen de wachter op Thebaanschen wal,
Gezeten op een toren, hoog van bouw,
Van verre zag de groen -versierde mast,
De myrtekransen, bevend in den wind,
En hoe met zilver - schitterende sneb
En rood bemaalde wanden 't trotsche schip
Langs 't willig-dragend water voorwaarts gleed,
Het blanke lijnwaad bol van windgeblaas,
Sprong hij omhoog uit zijn gedwongen rust
En ijlde naar 't paleis des konings heen,
Roepend tot hen, die vol nieuwsgierigheid
Hem vroegen: „Wat voor nieuws ?", met luider stem
En oogen van gewicht: „Des konings bruid!
Zij nadert op het schip met Dorylas!"
De straten leefden eensklaps van 't geraas
Van vele voeten; — als een gretig vuur
Dat door den wind gestookt in 't groene woud
De twijgen om zich aangrijpt en verteert,
Uit één klein vonkje wassend tot een wal
Van ondoordring'bren gloed, — zóó had de faam
Zich rondgespreid door Thebe's oude stad;
En allen die maar konden staakten 't werk,
En stroomden naar de schoone haven saam
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Om Niobe te zien, des konings bruid.
Amphion zelf, zoodra des wachters roep
Gedrongen was in zijn doorlucht paleis,
Nam uit het schrijn een staatsiemantel, zwaar
Van gouden passement, waarop gestikt
In vonkelen le trekken was 't verhaal
Van Thebe's stichting door den vreemden man,
Die van het zon-gebrand Phoenicisch volk
Al dolend was gekomen in dat land.
Op 't hoofd droeg hij een krans van enkel goud,
En in de hand zijn elpenbeenen staf,
Waarop juweelen blonken in de zon,
En aan zijn zijde hing de- goud'ne lier.
Op 't ruime voorplein stond een wagen klaar,
Veeltintig schitt'rend als een pauwestaart,
Door kunstnaarshand bemaald met rijke pracht,
De bak van zilv'ren nagelen doorboord,
Bespannen met drie paarden, die den grond
Hoeftrapp'lend stampten, steig'rend in dei lucht,
De staarten zwaaiend om de spier'ge schoft,
Terwijl de menner, achterwaarts geleund,
Met strakken teugel hen bedwingen moest.
Amphion steeg er op, en begeleid
Door zijne grooten in hun praalgewaad,
Trok langzaam heel de stoet door Thebe's stad,
En 't volk liep stuivend naast des konings kar,
En riep met groote stem: „Amphion heil,
Heil Thebe's goeden, lierberoemden vorst!"
Wanneer de jonge Bacchus van zijn tocht
Terugkeert na veel zwervens over de aard,
En stralend op zijn panterwagen troont
Met lokken druipend van ambrosisch vocht,
Dan is er om hem 't luide vreugdgejoel
En 't dwarlend dringen der Bacchantentros,
En 't schaterlachend Faun- en Satyrvolk
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Danst wild dooreen in wervelenden drom;
Zóó juichte en joelde 't volk van Thebe toen,
Amphion vierend als een jongen god,
Die triomfeerend over de akkers trekt.
En als zij kwamen aan den havenmond,
Waar nog meer menschen stonden saamgepakt,
Verscheen weldra het statig -varend schip,
Het wijkend water klievend vol van pracht,
Wit-spieg'lend in den donkerblauwen stroom.
En bij den steven was een baldakijn,
Waaronder Niobe te rusten lag,
Godin-gelijk, en bij haar Dorylas,
Haar wijzend op Amphion aan den wal.
En toen het schip zich rustig had gelegd
Langs 't vasteland, van 't lange reizen moe,
Steeg vorst Amphion van zijn wagen af,
Zijn bruid ontmoetend, die van 't hooge dek
Geleid werd door den trouwen Dorylas.
Hij nam haar zwijgend bij de blanke hand,
En met haar klom hij op den wagen weêr.
Toen reet het volk de lucht met luid gejuich,
En 't golfde daav'rend langs de straten voort:
„Amphion heil en Niobe zijn bruid!"
Zooals 't gedruisch van watervallen, klonk
De machtig-jubelende stem in 't rond;
En op Amphions wangen blonk de blos
Van vreugde bij zijns volks triomfgeschal.
Gelijk des zonnegods verlicht gelaat,
Als hij de kar der pas ontwaakte zon
Door wijd-omglansde hemelbanen ment,
Zóó lichtte Amphions aanschijn van geluk,
En lachend sprak hij tot die naast hem reed:
„Aanvaarden wij dit teeken, schoone bruid,
Voor 't goede dat de toekomst brengen zal,
En zij dit vreugdgeroep de blijde boó
,
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Van onze levensvreugd in mijn paleis."
Doch zwijgend neigde Niobe het hoofd,
Met flauwen glimlach om den trotschen mond,
En met een onbewogen, kalmen blik
Zag zij van haren hoogen zetel neer
Op 't dicht gedrang der menschen onder haar.
Zoo kwamen ze eindlijk bij den staat'gen bouw
Van 's konings huizing, rijzend in geweld,
Waar zangers hen ontvingen met geruisch
Van snarenspel en 't helderklinkend lied.
En door de hallen van 't verheven huis
Geleidde Amphion zijne gezellin
Tot waar de troonzaal voor hun blikken lag.
En toen zij zaten, ieder op zijn troon,
Verhief Amphion zich en sprak aldus,
Gewend tot de voornaamsten van zijn rijk,
Wier schare hem gevolgd was in 't paleis:
„Gegroet, mijn grooten, op deez' gouden dag,
Waarop ik háár hierhenen heb gevoerd,
Die aan mijn zij zal tronen in 't bestuur,
Die liefd'rijk mijne dagen lengen zal,
Die mij zal zijn gezang en vreugde en licht,
En mijn geslacht zal vesten in dit rijk.
Maar weest thans vroolijk, laat het feestlijk maal
U allen blijdschap geven dezen dag.
Mijn schoone bruid zal in de vrouwenzaal
Zich sterken en bekomen van de reis,
Want zij is veel geslingerd op de zee.
En 't huw'lijk vieren wij wanneer de zon
Weêr zevenmaal gerezen is op aard.
U allen noodig ik ten bruiloftsdisch."
Zoo sprak Amphion, en de ruime zaal
Wies allengs voller van der gasten galm.
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XIII.
't Was oogsttijd, en de fiere zomerzon,
De rijper van het mannen-voedend graan,
Zag zich op d' aard weerspiegeld in den glans
Van goud-getinte schoven, of in 't breed
Geel-lichtend veld van wind- gewiegeld koorn,
En telkens streek een zucht des zomers zacht
Door 't halmenveld, en ijle ritseling
Voer de aren door, en heel de goud'ne zee
Geraakte in trillingen, gelijk een meer
Van stilstaand water rimp'lig wordt en deint
In telkens wijd're kringen, als een steen
Er in valt met een plotselingen plons.
En alle de akkers van Amphions stad,
Waar anders klonk der maaiers luid gezang
Bij 't schitt'ren van de sikkels in de zon,
Zij waren rustig nu en onbetrêen;
Want op deez' dag was 't blijde huw'lijksfeest,
't Getij van rozen, lied'ren en muziek.
Heel Thebe leek één groote bloementuin,
Festoenen slingerden van huis tot huis
Hun roos-doorgloeide slangen donkergroen
Van dennenloover: 't koninklijk paleis
Was zóó getooid met Aphrodite's bloem,
De lucht verzadend met haar eed'len geur,
Dat slechts de vensters waren ongesierd,
Die flikkerden als zonlicht in een woud,
En verder heel de gevel opwaarts rees
In hooge stijgingen van groen en rood.
Zelfs de armsten hadden rozen aan hun deur,
En allen hadden helder zich gedost
In blanke chitons. Zwermend ging het volk
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Langs Thebe's straten; alom klonk geluid
Van blijde stemmen; kind'ren sprongen rond,
En zongen onbezorgd hun lustig lied.
En boven al het woelen en 't gejuich
Steeg soms de helle melodie der fluit,
Of cithers mengden onder 't vaag gedruisch
Hun snaargemurmel, zacht en onbestemd.
In Aphrodite's hoog en heerlijk huis
Hing goddelijke geur van rozen rood,
Die praalden in hun vazen van albast,
En nedergleden langs den marm'ren vloer
In week-gelijnde tressen; 't voorportaal
Welks zuilen groenden van het myrtenloor,
Geplant in koop'ren bakken aan hun voet,
Werd druk betreden door een priest'renschaar,
Besproeiend uit hun kannen ''t heil'ge groen.
En in der cella droomend schemerlicht
Stond in haar blanke schoonheid de godin,
Een marm'ren wonder, met een kroon van goud
Op 't zacht-gerimpeld haar; want op dien dag
Had Thebe's vorst een gouden diadeem
Aan machtige Aphrodite toegewijd.
En vele wijgeschenken hingen neêr
Van 's tempels zold'ring, haar vereerd door hen
Die ze in hun liefde gunstig had gesteund.
In 't voorhof zong een witgekleede schaar
Van knapen en van meisjes lied'ren zoet
Ter eere van der liefde heerscheres
Bij 't slepend ruischen van de dubbelfluit;
En zoet bedwelmen drong de zielen door
Van bloemengeur en zangen en muziek,
Bij 't ingaan van 't geheimvol heiligdom.
Een populierenbosch met ijl getril
Van groenig-blauwe blaad'ren in de koelt,
Bloemlezing.
6
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Stond om den tempel, en wanneer de zon
Het bevend loof begleed met rijken glans,
Dan schoten zilv'ren vonken, ster-gelijk,
Met plots'ling lichten door de bladerkruin.
En vóór in 't boschje vloeide een klare beek,
Ontsprongen aan een bron, wier blinkend nat
Met lustig murm'len opwelde uit den grond,
En die men zei dat Aphrodite zelf
Met lucht'gen hoofdwenk opgeroepen had
Uit donk're diepten, als een sier voor 't woud.
En daaruit putten zich de priesteren
Het water voor de bloemen der godin.
Een diepe stilte droomde om 't heilig huis,
Slechts nu en dan rolde een verward gegons
Van verre stemmen aan gelijk 't geluid
Dat in de stad vernomen wordt, wanneer
Een rukwind heftig door de boomen ijlt,
En langzaam sterft in onbestemde zucht.
Geen menschen dwaalden in den omtrek rond,
Alleen blonk uit de verte een koop'ren helm
Of speerpunt van de wachters, die in kring
Het heiligdom behoedden voor den tred
En de nieuwsgier'ge blikken van het volk.
Maar eensklaps klonk er raderen-gekraak
En paard- getrappel in de kalme lucht.
En aan het einde van den breeden weg
Verscheen een wagen, flikkerend van licht,
En in het bliksemende voorwaarts gaan
Met storm'rig raat'len klett'rend langs den grond,
Terwijl de- teugels dansten op den rug
Der vrij gelaten rossen, wit-beschuimd.
En bij het naad'ren van 't gewijde huis
Betoomde met een plotsen, forschen greep
De menner 't brieschend span, en voor de poort

83

Des hoogen tempels bleef de wagen staan.
Toen stegen af de twee, wier glanzend wit
Bij 't snel voorbijgaan slechts een vaag gestraal
Geweest was in de zon-doorgloeide lucht,
En schitt'rend als twee goden schreden zij
Met tragen tred des tempels treden op,
Amphion en de schoone Niobe.
Een priest'renschaar met myrtenkransen stond
Voor 't hoog portaal en maakte melodij,
En van de knapen en de meisjes steeg
De zacht-gekadanseerde hymne omhoog
In weeke golvingen van jong geluid.
In 't heiligste verzelde hen alleen
De hoog-bejaarde dienaar der godin,
En op haar altaar offrend eene duif,
Sprak hij, terwijl de vetgeur opwaarts ging:
„De teek'nen zijn u gunstig, hooge vorst."
Toen sprak Amphion, met gelaat gewend
Tot Niobe, voor Aphrodite's beeld:
„O Aphrodite, schuim -geboome, gij
Zoo rijk aan gaven, liefdes heerscheres,
Gij onderhoudster van dit groot heelal,
Geleid ons door dit leven met uw gunst.
Zoo zal deez' hand die 'k in der liefste leg
Voor uw genadig aangezicht, haar zijn
Ten teeleen van bescherming en van trouw,
Die haar beveil'gen zal haar leven lang."
En Niobe sprak' kalm en ernstig 't woord:
„Godin, zoo zij mijn hand in zijne hand
't Symbool van mijne vastbesloot'ne trouw."
Als dus de heil'ge hand'ling was volbracht,
Verlieten zij het hoog-gewijde huis,
Waar weêr de tonen van muziek en zang
Wegdreven in de roos-dolorgeurde lucht,
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En in den wagen vlogen zij weer voort,
Tot zij genaderd waren 't sterk paleis; —
En op het voorplein riep de dichte drom
Van 't weem'lend volk hun welkom in het huis.

XIV.
De Iange jaren rolden rusteloos
Met dagelijksche golving af en aan,
Het meetloos strand bespoelend van den tijd.
Gelijk de zee op de onbehoede kust
Veel zanderige poelen achterlaat,
Maar elders weer der duinen forschen bouw
Opstapelt, dus vernederend het een,
En 't andere doende stijgen naar omhoog,
Zoo regelde de tijd der menschen lot.
En in het weidsch Thebaansche koningshuis
Wies áp een schaar van kind'ren, veelgeliefd,
Om vorst Amphion en om Niob'e.
En ied'ren morgen toog het knapental
In rinkelende wagens naar het veld,
Dat in de buurt van 't heil'ge Thebe lag,
Zich oefenend in 't mennen van 't gespan.
Dan dreunde 't wijde veld van hoefgestamp,
De snelle raad'ren draaiden klett'rend rond,
En mengden hun geraas bij 't zweepgeklap.
Op elken wagen stond een jongeling,
Vooruitgeleund, met gretig aangezicht,
Den teugel vierend aan zijn rossenpaar,
Dat voort zich wierp, wedijv'rend in den draf.
Zoo renden zeven wagens langs den grond,
Elk van een koningszoon, en steeds weerklonk
Der paardendwingers helder stemgeschal.
Maar in den tuin van 't koninklijk paleis,
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Op 't grasvlak, wijd - omheind en kort gemaaid,
Vermaakten zich met werpen van den bal
De zeven dochteren van Thebe's vorst,
Of wel met sierlijk-afgepasten tred,
Verbeeldden zij een reidans op de maat
Van 't handgeklap der dienaressenschaar.
Zoo ging in vroolijk en onschuldig spel
Der koningskind'ren jonge tijd voorbij.
En na het spel verzorgden zij hun lijf,
Het badend in de glinsterende kuip;
En als de zengend-heete middagzon
Geweldig straalde in 's hemels blauwen praal,
Het veld bevloeiende met levend licht,
Dan zochten zij in 't diepste van 't paleis
Een marmer-koele zaal, en kortten daar
De kruipende uren met het citherspel
En met het zielestreelend beurtgezang.
Maar als na 't zonne-sneven schaduw viel
Op 't wijde land, dat droomde in vreê van nacht,
Dan zaten zij te saam aan 't rijke maal,
De vreugd herdenkend van hun langen dag.
,

Eens, toen zij weder na 't vermoeiend spel
Op marm'ren banken leunden hunne leén,
En sluim'ring neerdaalde op hun slaap-zwaar oog,
Dat stil zich sloot als bloemen in den nacht,
Toen barstte op eens een luide wanhoopsgil
Te midden van hun kalmen middagdroom,
En opstaand zagen ze in de zuilengang
Hun moeder met de haren wild en los,
Met toorn-verwrongen, trillend aangezicht,
Als een Maenade stampend op den grond.
En bij haar was een bode, vreemd-gedost,
Naar 't scheen van ver gekomen met bericht,
En bevend voor den toorn der koningin.
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Doch toen de kind'ren door hun droef geween
Weêr kalmte deden dagen in haar ziel,
Vernamen zij de boodschap van den man,
Die over zee kwam uit het Lydisch land,
En tijding bracht van koning Tantalos; —
Hoe hij door overmoed en trots verleid
De goden had bedrogen bij het maal,
En Pelops, zijnen laatgeboor'nen zoon,
In stukken had gesneden en verbrand
En aan de goden voorgezet ten spijs.
Maar zij, vertoornd door zulk een heilloos werk,
Herriepen Pelops uit den donk'ren dood,
Doch ploften Tantalos ten Hades neer
In 't peilloos Acherontisch duist're diep,
Den trotschen schender van der goden trouw.
En luid gejammer hieven allen aan
Bij 't hooren van de schrik'bre maar des doods.
En toen Amphion, die afwezig was
Bij 't komen van den bode in zijn paleis,
Terugkwam, vond hij alles weenend daar
Om 't rampvol lot van grooten Tantalos.
En Niobe geleidend naar 't vertrek
Waar 't bruidsbed stond, waarop zijn liefde 't eerst
Haar had gekoesterd tot verzadiging,
En zijner kussen gloed zij had gevoeld
Als vuur'ge vlammen brandend haar gelaat,
Deed hij haar zitten in den ruimen stoel,
Doorboord met zilv'ren knoppen in den rug.
En ernstig sprak hij, boven haar geleund:
„O vrouw, zoo heeft uw vader thans geboet
Voor matelooze trotschheid en geweld,
Die tartte zelfs der goden hoog gezag,
En niet zich stoorde aan hunne zeek're wraak.
Gij ook wilt heerschen, en gij duldt geen wil
,
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Naast uwe wenschen, en reeds menigmaal
Moest ik mij kanten tegen 't woord van u,
Wanneer ik handelde in 't belang des lands.
En gij werdt toornig tegen mij, maar 't heil
Van allen was mij meer dan uw gebod:
Een goed vorst is geen meêgaand echtgenoot.
Zoo waart ge vaak ontstemd wanneer uw trots
In botsing kwam met mijnen vasten wil,
En ik de zaken leidde naar mijn zin.
Ook gaaft gij steeds den goden weinig eer,
Te weinig voor hun eeuwig al- geweld:
Zij zijn naijverig en gunnen niet
Den menschen macht en aanzien en geluk.
Zoo zij uws vaders lot een voorbeeld u,
Zijn hoovaardij een spoor tot need'righeid
En tot beheersching van uw overmoed."
Doch Niobe bedwong 't voorbarig woord
Dat toornig opsprong uit haar diepste ziel,
Gelijk het vuur hel flikkert van den haard
Wanneer de smid den fellen adem wekt
Van 't wind- gezwollen blaastuig, en zij sprak
Op kalmen, zich bemeesterenden toon,
Schoon met een lichte trilling van de lip,
En vreemde vonk'ling in het donker oog:
„Amphion, wees verzekerd omtrent mij,
Ik zal den goden tonnen hoe 'k vereer
Hun oppermacht en hun verhevenheid
Op 't aanstaand feest van Leto schoon-gelokt,
Die lag in de armen van den grooten Zeus,
En hem Apollo baarde• en Artemis?'
Zoo sprak zij en verliet het slaapvertrek
Met staat'ge schreden, fier als een godin,
En ruischend met haar goud - gestikt gewaad,
Ging zij de ruime, marm'ren hallen door.
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XV.
Schoon lichtte Thebe's stad in zomerpronk,
Bezaaid met zonnebliksems over 't blank
Der marm'ren huizen in een staat'ge reeks,
Der breed- gebouwde tempels met hun rij
Van vonkelende zuilen, glans-omstroomd;
En waar ze in schaduw wendden van de zon
Hun ronde reinheid, scholen menschen weg
Voor 't hevig branden van den zomerdag.
Daar was een feest van licht, en overal
Omhelsde 't zegevierend zonnevuur
De stulpen en paleizen van de stad;
En als een reuz'ge Hesperiden-vrucht,
Een stralend-gouden appel, hing omhoog
Aan de aetherwelving 't wereld-warmend licht.
En vele vrouwen schreden langs den weg,
In wondre wisseling van bonte dracht,
Met offerkorfjes naar het heerlijk huis,
Waar Leto troonde in plecht'ge majesteit,
De zegenrijke, milde nacht-godin,
Die 't aanzijn gaf aan 't schoone godenpaar,
Het al-bestralend, schitt'rend tweeling-licht.
Dit was haar feest, op dezen hellen dag,
Waarop der moeders rijk-gedoste drom,
Elk met haar gift, ten grootschee tempel toog,
De trouw betoonend aan haar patrones.
En in den tempel klonk het lovend lied
Uit vrouwenmonden, Leto's naam ter eer,
En aldus steeg de lofzang hemelwaarts:
O Leto, Titansdochter, nachtvorstin,
Gij, die den hoogen vader Zeus u gaf,
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En door de omarming van zijn godd'lijkheid,
Machtig en machtverwekkend, hebt gebaard
Apollo, onzen lust en ons gezang,
Den heer van 't al-omvloeiend zonnelicht,
En Artemis, de straalloos-milde maagd,
Die leidt het teer-geweven licht der maan
Langs vastbestemde paden, wees gegroet,
Gij groote moeder van een grooter kroost,
En stem het zacht en zegenrijk voor ons.
Driewerf geprezen Delos, roemvol land,
Met uwen heil'gen palm, waar Leto's lijf
Verlicht werd van den goddelijken last,
Dien zwervend over de aarde dag en nacht
Zij met zich had gedragen! Wees geloofd,
O Kunthos, hoog verrijzend in de lucht,
Vér-kenbaar baken van 't gewijde• land,
Wiens kruin zoo liefd'rijk wordt omspeeld door 't licht
Van Leto's kind'ren, wijl aan uwen voet
Hun moeder rustte en hun het leven gaf.
Met u begon ik, tot u keer ik weer,
En eindig met het noemen van uw naam,
O Leto, zegen ons en heel ons huis!
Zoo rees de hymnus, en de vrouwenschaar
Schreed langzaam om 't altaar in strengen tred.
Veel-geurig reukwerk brandde in de altaarvlam,
En steeg in lichtblauw misten naar omhoog,
Traag -walmend in de windloos-stille lucht.
Te midden van het off'ren en 't gezang,
Klonk eensklaps eene stem: „De Koningin!"
En ziet, van verre naderde in gepraal
Van diadeem en goud-bewerkt gewaad,
Met schepter hoog -gedragen, Niobe,
Gevolgd door grooten van Amphions hof.
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En toen zij was gekomen bij de schaar
Van offerende vrouwen, riep zij luid,
Met vonk'lend oog en fier-geheven hoofd:
„Wat staat gij daar te aanbidden een godin,
Van wie ge slechts gehoord hebt door de faam,
Eens duist'ren Titans dochter, diep gehaat
Bij Hera, aller goden heerscheres?
En waarom heft ge 't need'rig smeekgebed
Tot een die zwierf, gejaagd van oord tot oord,
Het machtige aardrijk rond, dat door 't gebod
Der hooge Hera haar geen wijkplaats gaf?
En wie een drijvend eiland, opgestuwd
Uit donk're diepten van de wijde zee,
Ten laatste een zetel schonk, waar zij vermoeid
En slechts gesteund door eenen palmenstam
Haar tweelingen in angst ter wereld bracht!
Ziet, ik heb veertien kind'ren, zij slechts twee,
En twijfelt gij nu nog aan wie gij eer
En roem moet geven, dwazen die gij zijt?
Voort van deez' tempel, leert thans wie 't u past
Te aanbidden en te brengen geur en gift!"
Zoo sprak ze en joeg de vrouwen van de plaats.
En angstig vluchtten ze ieder naar haar huis,
Doch gaven zachtkens -preev'lend Leto eer.
Zoo sprak wel menigeen bij 't henengaan:
„Wee, Niobe verdient der goden straf,
Want nu is vol de maat van haren trots."

XVI.
Maar Leto, die van Delos' hoogen berg,
Den wolk-gekroonden Kunthos, had aanschouwd
Den hoon, den overmoed, de razernij,
Bedreven tegen hare godd'lijkheid,
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Sprak droevig tot haar blinkend kindr'enpaar,
En als de regen vóór een onweersbui,
Met langzaam nederdalen, drop bij drop,
Zoo vielen hare woorden in hun oor:
„Mijn kind'ren, ziet, uw moeder wordt gesmaad,
Ik, die u schonk den albeheerscher Zeus.
Want Niobe, de trotsche koningin
Van Thebe's land, verjoeg de vrouwenschaar,
Die voor mijn tempel haar gebeden hief.
En zij verweet mij smalend dat slechts twee
Uit mij geboren werden, wijl háár schat
Geklommen was tot veertien daar beneên."
Zoo sprak zij, en Apollo's vlammend oog
Schoot toornig vuur, als zonneflikkering
Die 't dorre land meedoogenloos verzengt
Bij 't opgaan van den wreeden Seinos;
En van des Kunthos toppen vloog hij neêr,
De pijlenkoker ramm'lend op zijn rug,
En vast omklemde hij zijn zilv'ren boog.
Zoo richtte hij zich naar 't geblakerd veld,
Waarop de jonge prinsen met gedruisch
Hun paarden dreven, en een dubb'le gloed
Bestraalde heel de vlakte bij de komst
Des hoogen zonnegods. En uit een wolk
Liet hij zijn pijlen klett'ren tegen 't kroost
Van Niobe, als een boog-kundig man,
Die jaagt op evers in het dichte woud.
Verbitterd schoot hij zeven pijlen af,
En zeven dooden vielen op het veld.
En bij 't bericht van harer zonen val,
Bleef eerst zij roerloos zitten op haar troon,
(Het was te veel voor haar), en asschig -vaal
Bleef onbeweeg'lijk haar gelaat en stroef,
Maar zich vermannend sprong zij plots'ling op,
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Met sterke schokken schrijdend door de zaal,
En riep haar docht'ren tot zich uit den tuin,
En zeide hun met kalm- gedwongen stem
Welk droevig onheil hunne broeders trof.
Toen klonk daar weenen door de hooge zaal,
En 't suste Niobe, die zelve niet
Zich need'rig wilde toonen der godin;
Doch deze kalmte was slechts kort van duur,
Want in haar hart werd machtig weer de trots,
En tot haar dochters sprak zij fier en luid:
„Komt kind'ren, begeleidt mij naar het veld,
Waar uwe broeders liggen", en terstond
Toog zij met snelle schreden uit het huis,
Van hare zeven docht'ren vergezeld,
Vol felle woede tegen Leto's macht;
En heviger brandde in haar ziel de haat
Dan droefenis om harer kind'ren dood.
En als zij was gekomen op de plaats,
Waar hare zonen waren neergeveld,
En zag, hoe zij daar lagen uitgestrekt,
Met nog den blos des levens op 't gelaat,
Toen stortte zij zich op hun kille leên,
En kussend hunne wangen en hun mond,
Lag zij een wijle gansch bewegingloos;
Maar eensklaps rijzend op den linkerarm
Riep zij, haar rechter vuist omhoog gebald:
„Zóó hebt gij, wreede Leto, mij geknakt
Met zielebijtend leed, zóó wreekte uw zoon
Uw weeke, nederige jammerklacht
Door mijner zonen dood. Verheug u thans
En jubel in mijn smart! Wat baat het u?
Nog zeven docht'ren heb ik, driemaal meer
Dan uw twee kind'ren, arme hemeling."
Toen vloog ook Artemis van Kunthos' top,
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De maangodin, in blanke zilverpracht,
En met haar pijlen, die ze strooit door 't woud,
Al jagend met haar nymphen, trof ze thans
De dochters der gehate Niobe,
Die bij haar doode broeders neergevlijd,
Hun lijken snikkend kusten voor het laatst.
Doch zij sprong op, gelijk een adelaar
Zich plots'ling opwiekt van een steile rots,
En 't bloed steeg in hare oogen, en een glans
Van waanzin glimmerde in haar donk'ren blik,
En ijlings liep zij op haar kind'ren toe,
Zoodra er telkens eene werd gewond;
En beurtelings hen kussend, en de vuist
Ten hemel ballend, viel zij eindlijk neer
Te midden van haar dooden, en een vloed
Van tranen, lang weerhouden, barstte los,
Toen ze afgemat, gebroken, nederlag,
't Gelaat ter aarde, nu en dan geschokt
Door hevig snikken; — maar allengskens werd
Zij stiller, stiller tot beweging vlood.
Koud werd haar lichaam, door de smart verstijfd,
Terwijl de kilte verder in haar drong,
Haar diepste veez'len stollend en haar bloed,
Totdat zij was geworden tot een rots.
Toen vatte haar een sterke wervelwind,
Haar wikk'lend in zijn snel-gewiekte kracht,
En door de lucht gedragen, zeeg zij neer
In Lydië op den top van Sipulos,
Den berg dien zij zoo lief had in haar jeugd.
En immer wellen tranen uit de rots,
Die eeuwen lang háár droeven naam behield.

UIT
TONEN EN TINTEN

ZONNEDOOD.
Ik zing de heerlijkheid der Westerluchten,
Wanneer de zon verbloedend langzaam sneeft,
En slechts een wijl haar dagglans overleeft,
Die oodral schuwe duisternis deed vluchten.
Thans rijzen sterren op in scheem'rend duchten,
Stil na elkaar; — de gansche hemel beeft
In hunne flikk'ring, die een glorie weeft
Van vonk'lend zilver in de hooge luchten.
Het zonnebloed vlood henen, drop na drop,
Heel 't Westen purp'rend met zijn roode pracht,
Plaveiend breed de banen van den nacht.
Schouwt thans met eerbied naar den hemel op,
Waar uit der zonne mart'laarsbloed de schaar
Van sterren oprees, grootsch en wonderbaar.

MAANLICHT.
Ginds, in den stadshoek, aan d-en waterkant,
Waar 't smalle grachtje in vlakke spanning rust,
En loom de voeten van de huisjes kust,
Die roereloos zich spieg'len in den rand,
Bloemlezing.
7
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Sluipt maanlicht om den brokkeligen wand,
En vorscht in hoeken waar 't zijn luimen lust,
Van schoonheids blanke wijding onbewust,
En schept in 't water zilverwitten brand.
Lief maanlicht in den stillen klaren nacht,
't Armoedig huisje met uw reine pracht
Milddadig lout'rend tot een rijk visioen
Van sprookjesachtige bekoring, — stil
Ook de onrust van der menschen woel'gen wil,
En schenk hun vreê van 't dwaas en doelloos doen.

ZOMERDOOD.
O herfstverteed'ring in het stille woud,
Waar bruine blaadjes rusten op den poel,
Of langzaam drijven zonder lust of doel
En boomen prijken met het s, omb're goud
Waarmede 't bosch om zomerscheiden rouwt, —
O bruinabestrooide lanen, leeg en koel,
En vale bermen, kalme mijmerstoel,
En blaad'renweb, waardoor de hemel blauwt!
Sterf rustig, zomer, prijk uw leven uit
Met droeven dos van bruin en glans van rood,
Bekrans met vallend geel uw eigen dood.
Geef willig de aarde uw bladertooi ten buit,
Der voedster, uit wier schoot in 't jonge jaar
Gij schoon zult rijzen van uw stervensbaar.

99
Through verdurous glooms and winding mossy ways.
KEATS.

GELDERLAND.

Voor A. T. A. Heyting.
Hoe rustig dwaalde ik in de bosschen rond,
Door smalle berkenlanen, wier geglans
Van verre scheen door 't flikk'rend loofgedans,
Wanneer de wind zich door 't geboomte wond.
Mij wenkten dennen, vast in zand'gen grond
Op heuv'len tronend, en in dein-kadans
Bewogen zich hun takken; — in een schans
Van groen kon 'k schuilen, waar geen mensch
mij vond.
Veel plecht'ge beukenlanen, half-verlicht,
Waar vrede droomde in schemer-eenzaamheid,
Verrezen vóór me als zuilengang, gewijd
Tot tempel voor het innerlijk gezicht,
Dat me in dit oord gewerd, de diepe rust,
Waarin mijn ziel door de al-stilt' werd gesust.
MIST.
Zie nu 't vorm-slorpend grijs fantoom van mist
Zich vlijend om 't gebied van stad en land;
De lichten schijnen met een matten brand,
Gehuld in damp'ge waá van amethyst.
't Is al verwazigd wat ik helder wist,
Gezien door dof-beslagen, glazen wand,
Waarboven zich de grauwe hemel spant,
In nevelzee, half zichtbaar, half gegist.
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Het maanlicht worstelt om met flauw geglim
Te dringen door het klamme grijze rag,
Dat om het aard-gelaat zweeft als een schim.
Want wind-stil weegt de kalmte van den dag,
Geboren uit de tranen van de kim,
Nog neder op den nacht met vreemd gezag.

PADEREWSKI.
Laat me in triomf u dragen door dit land,
Geweldige, in wiens tenger lichaam huist
Een vurig-sterke ziel, wier branding bruist
In vloed van tonen over 't dorre zand
Van 't schoonheid-dorstend menschgemoed. Uw hand
Slaat machtig 't klankbord, zoodat nu eens ruischt
Een orgeldaav'ring, dan weer lieflijk suist
Een brongemurmel, als ge uw kracht ontspant.
Gij, Magiër van tonen, volle stem,
Die spreekt door klankenval van het klavier,
Hoe bracht gij tot bedaring 't wild getier,
Dat in de wereld woedt; hoe deedt ge hem,
Die door uw spel betooverd nederzat,
De schoonheid voelen waarom 't harte bad!
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EEN STUKJE WERELD...

Voor TV. B. Tholen.
Een stukje wereld in een regenboog:
Wat boerenhuisjes en een korenveld,
Waardoor een sidd'ring vaart van vochten wind,
Een klompje boomen, wier zwaar-tintig loof
Met forsche donk'ring uitstaat tegen 't licht
Van de avondlucht, mat-blauw met zweem van groen;
Een eindje hei als smeltend violet
In zachte hulling van omwaad'mend paars,
Een heuveltje, op wellis gelen kop van zand
Wat schaarsche zwarte struiken en een stam,
Van kruin beroofd, armoedig en alleen:
En over alles buigt zich zacht de boog,
Het zeeg'nend met zijn zuiv're kleurenpracht,
't Omhelzend met zijn macht'gen arm van licht,
Die langzaam aan verzwakt bij 't zongedaal,
En eind'lijk wegwaast in den avondval.
Dan gloeit het glanzen van de lucht nog na
In rozeroode wolkjes, die verspreid,
Als bloemen bloeien op het hemelveld,
Tot zij ook welken, en het land alom
Vernevelt in de grijze schemering.

VOOR MIJN KINDJE.
Kindeke, bloeiend in 't zonnelicht,
Lachend en kraaiend met je oolijk gezicht,
Knippend met oogjes en grijpend met handjes,
Knikkend het hoofdje boven de kantjes,
Boven de licht-blauwe, fladd'rende bandjes
Van je wit, gebold japonnetje,
Kindje, lachend in het zonnetje!
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Kindje, spart'lend met je beentjes,
Marmer-rozig en zoo kleentjes,
0 wat trek je een guitig bekje,
Schalksch en schaat'rend schuldloos gekje!
Jongen, wat kijk je me snuggertjes aan,
En toch kan je er geen woord van verstaan:
Lief'lijke naampjes, die ik je geef,
Kindje, mijn kindje, waarvoor ik leef,
Neen, je weet er geen sikkepit van,
Kleine, gelukkige, lachende man!
Kraai maar en woel maar, mijn aardig lief kind,
'k Wed dat je 't later zoo prettig niet vindt;
Laat nu je tink'lende lachjes maar klinken,
'k Hoop dat ze nimmer in tranen verdrinken; —
Guitje, schauitje, zeg lach je nu weêr?
Straks is het huilen en lach je niet meer!

AVOND OP DE HEIDE.

Voor P. N. van Eyck.
Eenzaam is 't op de avondheide,
Grootsch en ruim donkert de vlakte
Onder de' mat-blauwe schemerlucht.
Najaar is 't, en naakt en spichtig
Steken de arme, verkommerde boomen,
Schaars verspreid in den zandigen grond,
Hulp'loos hun dorrende takken op.
Langs 't zoo vaak door de oude voeten
Dag aan dag betreden spoor
Voert de herder, langzaam gaand,
De oogen peinzend van het staren
Over wijde vergezichten
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In een contemplatie-leven
't Lijdzaam wolvee stalwaarts weg.
Naar nomadenwijs verand'rend
Van zijn woonsteê, wandelt ook
't Groote menschvolkover de aarde,
Niet tevreden als die herder
In zijn rust'ge mijmerij
't Zelfde pad naar huis betredend,
Maar met jagen van de voeten
En met gretig-glinst'rende oogen
En met rust'loos-bonzend hart.
Toch, hoe heerlijk is het, stil
Voort te leven in beschouwing,
Eenzaam op de groote heide,
Ongestoord in dichte bosschen;
Met een avond-stemm'ge ziel
Buiten 't druk-betreden pad
Kalm te leven, hoog te denken...
Is die herder wel tevreden?
Droomt hij niet van een groote stad?
Wil hij niet onder de menschen gaan?
Willen wij allen niet onder de menschen?
Stil — de stemming worde niet verbroken; —
Sta, gij herder, voor de mijm'ring,
En uw witte schaapjes voor
Rustige gedachten.
NAJAAR.
I.
De zon bestraalt het rosse beukeng-oud,
Dat in het water glanst met felle pracht,
En beukenstammen in licht-grijze dracht
Verheffen schitt'rende armen boven 't woud.
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Zie hoe de wolkenlooze hemel blauwt,
En door 't verwelkend takkenweefsel lacht,
En zomerdroomen weer te brengen tracht,
Beloften, o hoe gaarne nog vertrouwd!
Maar 't vreemd geheimvol,stille van den tijd,
Der voog'len zwijgen en de diepe rust,
Die als een angst beklemmend alles sust,
Doen voelen dat een macht'gee wordt verbeid,
Die langzaam nadert, en den vlammendos
Verniet'gen zal van 't nu nog pralend bosch.

II.

Voor Mr. C. N. Storm van 's Gravesande.
De meeuwen scheren langs 't verlaten strand,
Hun witte buikjes glimmen even op,
En nederwaarts gestrekt met spitsen kop,
Zoo laten zij zich vallen op het zand.
De najaarsstilte ligt al over 't land,
Het bosch vergoot zijn loof, als drop na drop
Van bloedend blad vervloot, wijl groene knop
Zich zwellend zette aan glanz'gen takkenrand.
De zee is eenzaam, slechts een vage schim
Van zeilend schip staat tegen lichte kim,
En gaat, nauw-merkbaar glijdend, zacht vooruit.
De zee lacht lieflijk, zilvergrijs getint,
Met zoet bekoren van een spelend kind,
Zacht boezemd-einend als een blanke bruid.
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III.
'k Geniet met dankbaarheid de zachte dagen
En den geleidelijkengang der weken,
Waarin geen stoot de teed're rust komt breken,
Geen winterleed de najaarsstilte plagen.
'k Hoor nog in 't hout der woudduif innig klagen,
En dool gelukkig langs de bocht'ge beken,
En in mijzelven loop ik zacht te spreken
Bij schoon herdenkens weeldrig welbehagen.
'k Doorleef het alles weer, den stillen weg,
Omgroeid met wazig-blauwe slee, de heg,
Waardoor zich 't rood gestip van vruchtjes wond;

Ik treed weer in gedachten langs den grond,
Waar stapklank zich in 't fulpig gras verloor,
Doorgroefd van 't diepe, zwarte wagenspoor.

HEIDELIEDJE.

Voor G. van Lammeren.
Waar de wilde bij gonst,
Daar is mijn gebied,
Klanken van de heide
Klinken in mijn lied.
Waar de wilde bloem bloeit,
Daar is mijn gebied,
Roken van de heibloem
Geuren uit mijn lied.
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Waar de wilde wind waait,
Daar is mijn gebied,
't Ruischen van den heiwind
Suizelt door mijn lied.
Waar de leeuw'rik jubelt,
Daar is mijn gebied,
Zangen van den leeuw'rik
Schaat'ren uit mijn lied.
Kleuren, klanken, geuren
Dwarlen door mijn lied;
Al 't geluk der heide,
Voelt ge 't, voelt ge 't niet?

WELTSCHMERZ.
I.
Verneemt gij niet het weenen van zijn leed,
Dat knielend ligt bij zijn onmachtig leven?
En kunt gij acht op al zijn wanhoop geven?
Laat hem alleen, 't is goed dat gij 't niet weet.
Hij is als een, dien men ter neder smeet
In wreeden kerker, overziend de dreven,
Omstroomd van vo og'lenzang, waar bloemen beven
Op hunne stengels in veelkleurig kleed.
,

En de gevang'ne ziet de bonte pracht
Des daags van bloem en zon, hoort voog'lenzang,
En ziet de heerlijkheid der aard bij nacht.

IOC

O smart, dat hij daar niet in leven kan! —
En droef tuurt hij naar buiten, uren lang, —
Zoo is 't der menschheid vaak.., zij is die man.

II.
Maar als hij in dien tuin gelaten is,
Waar alles bloeit en jubelt om hem heen,
Toch valt hij weer tot klachten en geween,
Toch voelt zijn dorre ziel geen lafenis.
En scheppend zelf zich eene duisternis
In al dat licht (dat langzaam aan verdween,
Sinds hij in kniezend peinzen er verscheen,)
Leeft hij daar eenzaam met zijn droefenis.
Waar hij ook gaat, in 't stil-koel Noorderland,
Met blanke schittering van sneeuw en ijs;
Of in het kleurrijk Zuiden, waar de wijs
Van zoete liedren klinkt van strand tot strand;
In West of Oost, in mist of zomerzon,
Steeds tuurt hij droef naar verren horizon.

FRANCISCUS VAN ASSISI.

Voor Leo Balet.
Met milden geestdrift in het peinzend oog,
En de armen zeeg'nend uitgestrekt, de mond
Omspeeld van teed'ren weemoed, door het blond
Van baard en knevel zacht omvloeid, rijst hoog
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Een man, omvonkeld door den stralenboog
Van maanlicht-mystisch gloeien, — zie, de wond
Van Christus bloedt in zijne zij, de grond
Doet bloemen spruiten, waar hij zich bewoog.
Hij liet den armen al zijn schatten over,
Zijn lijf en leven gaf hij aan zijn Heer,
En trok de liefde predikend door 't land.
Want alles had hij lief, — de menschen, 't loover,
De vogels, bloemen, alles klein en teer,
't Heelal omsnoerend in één liefdeband.

SLAAP.
Strooi mild'lijk op mijn oogen in den nacht,
Vorstinne Slaap, uw zoet vergetelkruid,
Wieg zachtkens me in uw armen, liefste bruid
Van al wie moede is en naar ruste smacht.
Omhul me, o Slaap, in uwe vale dracht,
En doof het felle gloeien liefd'rijk uit
Dat in mij brandt, de gouden poort ontsluit
Die leidt naar rust, hernieuw mij met uw kracht.
Slaap, .schoor mij die vermoeid ben van de dagen,
En sterk mij met den balsem uwer nachten,
Stil 't angstgevoel, verdrijf de doodsgedachten.
Ik zie de somb're wolkenstoeten jagen
Langs grauwe luchten, zóó storm ik door 't leven,
Komt gij, vol troost, mij niet de rust hergeven.
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MIJN LIEFDE.
Mijn liefde is als de zee die 't al omgeeft,
Met machtig aangedein van sterke baren,
Mijn liefde wil de wereld ommewaren,
En troostend lenigen waar weedom leeft.
Mijn liefde is als de lentewind, die zweeft
Met mild gemurmel langs de jonge blaren,
Mijn liefde is als 't geruisch van zilv'ren snaren,
Dat om de zielen zoet bedwelmen weeft.
O kón ik troosten wie daar zijn gezeten
In tranen om vergeefs -gehoopte vreugd,
De dagen kwellend met hun droeve klachten!
O kón ik stillen al die wilde kreten
Van hen wier leven dood is in hun jeugd,
Wier harten koud zijn in de lange nachten!

NOODLOT.
Ik bid niet tot u, stroef, kil-bleek gelaat,
Ik wacht slechts op het wenken van uw brauwen,
Die alles koel, hartstochteloos aanschouwen,
De hoogste goedheid en het laagste kwaad.
Gij zijt de diepste en onbewogen smaad:
Niets mensch'lijks kleeft u aan, niets kan u rouwen
Gij stoort u niet aan hoop en zelfvertrouwen,
Vernietiger alom van liefde en haat.
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Ik ben met wreede machteloosheid geslagen,
En voel mij vastgeketend aan een rots,
Maar 'k zal niet handenwringend vrucht'loos klagen.
Ik zie u onder de oogen, en mijn lijden
Buigt, maar verbreekt niet mijn zeer sterken trots,
Minachtend-kalm zal ik uw komst verbeiden.

NIJMEGEN.
O stad van licht, met zilver-gouden gloor,
Op 't spieg'lend water, dat, vlak uitgespreid
In nachtvreê, tot ontvangenis bereid,
Uw pijlend glansgetril in zich verloor!
En opwaait slingert zich de straat, waardoor
Geel-roode stippen gloeien; majesteit
Omgeeft het Valkhof, droomend van den tijd
Toen keizer Karel daar zijn rust verkoor.
Laag hangt de maan, een oogstmaan, rossig-goud,
Allangzaam nederdalend op de stad,
Terwijl zij ernstig in het water schouwt.
Hoog rijst de hemelwelving, blauwig- te êr,
Die wolk'lo•os toont haar ganschen sterrenschat,
En 't water kaatst hen alle lieflijk weêr.
,

ARNHEM.
Terras van glooiend groen en rood en blauw,
Waarlangs 't gevlamde water van den Rijn
Met fri.ssche golving stroomt, — de paladijn
Van stortrivieren uit de verre gouw
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Van Zwitserland, — en welige landouw,
Bestipt met dorpen, die beveiligd zijn
Door breede heuvels, als een ravelijn
Van kracht geschoven voor hun teêren bouw.
Uw huizenrijen, rood en grijs gedaakt,
Verrijzen schitt'rend waar de zon hen blaakt,
Door trotsche torenstijging overheerd.
En stolpend buigt het hemelblauw zich zacht
Om uw gebouwenschoon en boomenpracht,
Die noode gullen hemelglans ontbeert.

OUDE-WERELD DROOMEN.
I.
In stil-vergeten tijden van den nacht
Xomt het tot mij genaderd, engel-zacht
En zwevend, al's een ijle manestraal
Stil valt door 't fijn kristal van een bokaal.
En 't prevelt fluist'rend van mijn liefsten plicht,
En in mijn ooren zingt het een gedicht
Van wonder-zoete tonen, vol mystiek,
Met milde melodie, melancholiek.
De wanden wijken, 'k hang in een heelal,
En in den heerlijk-tragen urenval,
Voel ik mij stijgen boven ruimte en tijd,
En opgaan in geheimvolle eeuwigheid.
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II.
En 'k zie gestaltenissen wie de: rust
Een teeren vrede op 't lichtend voorhoofd kust;
In reien zweven zij met eff'ne maat,
In kalme golving glijdt hun wit gewaad.
En melodieën ruischen heel van ver,
Aan verre transen praalt een wondre ster
Van louter zilver in een zilv'ren mist,
Als Bethlem's ster beeldd:e de Evangelist.

En boven alles trilt in reine sfeer
Een gouden licht, als zonlicht in een meer,
En allen heffen 't glorierijke hoofd
Naar aller Zon, de Zon die nimmer dooft.

III.
In regennachten, droef en duister,
Bij het kreunend windgefluister,
Zie ik dagen, zie ik doornen
Schimmen die uit diepten komen.

En zij wenken mij al stenend,
En ik sluip hen na al weenend,
Door een doffe, grijze- leegheid
Domm'lend in vergeten veegheid.
Met hun hoorloos-plecht'ge schreden
Zie 'k hen langzaam vóór mij treden,
Langzaam volg ik in gedachten
Naar den donkersten der nachten.
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IV.

Midden in een killig bosch
Gloeien felle vlammen ros,
Langs der boomen zwarte stammen
Sluipen dwarlend roode vlammen.
Voorwaarts schietend langs den grond,
Dansen zij een wijle rond,
En ik zie hen knett'rend klimmen
Langs de mantels van de schimmen.
Ach, dan slaakt de droeve rei
Een doordringend zielsgeschrei,
Brandend vliedt ze verre mijlen
In een wild, wanhopig ijlen.

V.
Dit was een droom van 't oud geloof, dat sterft
't Verjaarde lichaam langzaam voelt verteren,
Een oud stuk rots gelijk, dat door 't verweren
Zijn vroegren glans en stoere vastheid derft.
Maar dit toch hebben jongeren geërfd,
Na al de stoffige materie -leeren,
Na al 't eenzijdig kracht -en -stof vereeren,
't Gevoel van 't Ideale dat n i e t sterft.
Een vuur brandt altijd nog in hooge luchten,
Waarvoor de omnevelende dampen vluchten,
Een zon van zuiv're vreugdevolle vreê.
Bloemlezing.

8
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Dit zijn symnolen van ons heerlijk strijden:
Het hooge Licht van liefde en medelijden,
De lage Nacht van logen en van wee.

NACHT.
Aan Willem Hamel.

De rosse maan trekt langzaam uit den schoot
Van met haar licht beladen roosgewolk;
Heel 't landschap ligt in stilte als van den dood,
En plechtig zwijgend staat het boomenvolk.
De korenschoven, grijs in 't avondgrauw,
Met spichtig aargewarrel aan den top,
Verdwijnen allengs in den witten dauw,
En heffen zich als ijle spoken op.
Ver licht helt veld, een drijvende eenzaamheid,
Een neveloceaan in nacht van vreê,
Die deze blanke stilte heeft verbeid
Om uit te weenen ''t blij - gedragen wee.

VERLICHTE KERK.

De zon praalt in triomf! De wolken wijken:
De stralen komen machtig nederstrijken,
Doorboren 't raam der kerk met lichtgeweld:
De duisternis ligt kracht'loos neergeveld.
En welig wast het licht in de gewelven,
Een vloed van glans stormt aan om te bedelven
De donk're wanden van de hooge kerk,
En stroomend goud omvloeit paneel en zerk.
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Het stort zich ijlings van de staat'ge zuilen,
En schuifelt langs den vloer om weg te schuilen
In de uitgesneden banken van het koor,
Den Christus kussend in 't verguld ivoor.
Op 't altaar straalt het vaatwerk gouden vonken,
Maria staat in klare pracht te pronken,
De heil'genbeelden blinken hel en rein —
Hoe bleek verglimt der kaarsen geel'ge schijn!
Deemoedig ligt een oude vrouw gebogen,
Met prevelende lip en starende oogen,
De maag're handen klemmend in elkaar,
En 't zonlicht speelt in 't zilverblanke haar.

STERVENDE ROOS.
Bloedende rozenziel, die sterft in geur,
Bleek-roode, slappe bladen teêr van kleur,
Stengel, hangende dor en krachteloos neer,
Schromp'lige kelkblaadjes, broos en krakend-teer.
Geurt ge 't leven in zoeten balsem uit?
Klaagt gij harpen, treurt, o tonen der luit,
Smeekend moeten de klanken zijn en zacht;
Stervende roze naar uwe liederen smacht.
Slepend ruischt de muziek; der roze ziel
Kwijnt bedwelmd nu blad na blad haar ontviel,
Laatste zucht van geuren ademt ze uit,
Fluist'rend trilt de zang van harp, en luit.
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FABRIEK.

Voor L. H. Hermans.
Als tijgeroogen gluren door de twijgen
De vonk'lend-gele lichten der fabriek,
En 't zagend-schel gesnerp der mechaniek
Komt op den nachtwind tot me als angstig hijgen.
Daar worst'len menschen met hun lot, en zwijgen,
Daar zwoegen zij hun arme leden ziek
Bij zengende ovens... door het mozaiek
Van takken zie 'k den rook naar boven stijgen.
0 vrome strijders voor 't verdruklte volk,
Gij martelaren voor uw hoog geloof,
Meedoogenlooze delgers van de ellende!
Hem licht uw blik als uit een zonnewolk,
Die in zijn hart der rijken gruw'bren roof
Gepleegd aan hulp'looze armen luid erkende!

HERFSTLANDSCHAP.
De molentorso's in den achtergrond
Schoon wijkend, doen de lucht, waartegen zij
In stoere vierkantheid geplant staan, meer
Naar achter wijken; en de huizenrij,
Die in gebroken lijn den blik verspert,
Doet toch nog meer vermoeden achter zich:
Huisjes en tuintjes, netjes afgedeeld
In perkjes en in bedjes, waarin 't volk
Zijn bloemen en zijn kooien zorgzaam kweekt.
Daar slingert zich het water lenig door,
Dat al het somber-herfst'ge van de streek,
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De boomen en de schutting, diep van toon,
En 't huisje links, en 't stukje donk're weg,
Verlevendigt, en in zich spieg'len laat
De lichten plekken en de stukken wolk,
Die zich daarboven welven, en 't geheel
Omsluiten met hun licht- en donkergrijs.
En schoon de wolkomhoog te dreigen schijnt,
't Is rustig; najaarsrust hangt overal,
De vogels hangen schijnbaar in de lucht,
En kalm verricht aan d'oever van den vliet
Een man in 's levens herfstgetij zijn werk.

WINTER.
Uit somb'ren regen is weer opgestaan
De winter, hel na donk'ren najaarsrouw;
De elastisch-ijle lucht, doorpriemd van kou,
Leidt blinkend winterlicht langs lout're baan.
Der boomen gansche loofschat is vergaan,
Maar prachtig rijzen ze in hun trotschen bouw
Met scherpe omlijning tegen 't lichte blauw,
Waarin nog toeft de matte schim der maan.
,

O wintermorgen, met uw blank gelaat
Van kalme non, die in gewijden staat
Stil voorschrijdt en het mystisch lampje brandt;
O nachten, glinst'rend blij van sterrenblank,
Waarin de zwaardre galm van klokkenklank,
Staag de uren uitroept over 't rustend land.
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ONTWAKEN.

Voor Th. Cluysenaer.
't Is buiten kalm. Het lomm'rig dorpje ligt
Met daken puntig tusschen ronde boomen,
Vervlietend in de zacht-opalen zoomen
Der kim, die trilt in neev'lig morgenlicht.
Het vogelfluiten brengt een blij bericht
Van leven na het stille, doodsche droomen,
Dat sluipend door den nacht was aangekomen,
De scheps'1en buigend onder zijn gewicht.
Nu rept zich alles. Hier en ginder wipt
Een venster open, in de stallen bromt
Een dof geloei, dat allengs luider komt.
Een hofhond slaat aan 't blaffen, vluchtig glipt
De haan het hok uit, op het eenzaam land
Roept hij den dag uit, hel en triomfant.

HERMES VAN PRAXITELES.

Voor Dr. J. A. dèr Mouw.
Hier klopt het marmer met een levensslag,
Pulseert de scheppingsdaad in pracht van bloei,
Waar overweld'gend rijst in hoogen groei
Het heerlijk godenlijf met mild gezag.
Wat toch het dwepend oog bepeinzen mag?
Waarhenen stroomt het rustige gevloei
Van de' ernstig-zachten godenblik? Wat boei
Omsluit zijn zinnen in dien kalmen lach?
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En aldoor strekt het kind de handjes uit,
Met open mondje, gretig en belust,
Te grijpen trachtend wat de god het biedt.
Maar immer vrucht'loos streeft het naar zijn buit,
En wekt den god niet uit zijn mijmer -rust,
Wiens heil'ge droom in vage verten ziet...

KOELE AVOND.
De maan blikt grimmig door de koude lucht,
En flitst met kil licht langs de rimpeling
Van 't wijde water; op den heuvelkling
Ruischt door de zware boomgroep windgezucht.
Gansch uit de verte klinkt het vaag gerucht
Der zee, die dreunt met doffe murmeling,
En waar het oor die vage stemmen ving,
Rijst een gevoel, half vreeen, half genucht.
Gedempte toon van zee en woud, ge zijt
De wondere muziek der menschenziel
In 't grimmig-witte licht der w•erk'lijkheid; —
De zielsmuziek eens menschen, die bewust
Van wat op aarde hoog zich hief en viel,
In koelen witten maannacht zoekt naar rust.

HERFST.
Een brand van vurig rood en schett'rend geel
Laait in het bosch te midden van vaal-bruin,
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Waartusschen hoog een gansch-ontblaárde kruin
Skelettig zich verheft, met broos gespeel
Van fijn-geëtste takjes. Door 't struweel,
Het bosch omgord'lend met een blonden tuin,
Gaat bevend ritselwind, en 't blaad'renpuin
Wordt hoog gestapeld, aarde's herfstprieel.
Een zware sluimerzucht doorwaart het woud,
Druifwaaz'ge,schemerdamp hangt tusschen 't hout,
De donker-violette stammen wijken
In de avondstemming als in stillen droom; —
Een lage witte mist rijst vredig-loom,
Waarboven hoog het herfstwoud staat te prijken.

OP DE PIER.
Aan P. van Dam.

Als tijgers, gulzig vallend op hun buit,
Met schor gebrul en sijf'lend onder 't moorden,
Het lenig lijf, omsnoerd met zwarte koorden
In golflijn lang gerekt — het zwaar geluid
Van borstig romm'len trilt de muilen uit
En rolt de ruimte door in diepe akkoorden —
Het schuimvocht lekkend langs de ontzag'bre boorden
Der bekken, rilling schietend langs de huid; —
,

Zoo stormt al h ong'rig bruisend aan de zee,
De pier bespringend met de golvenschaar,
Die immer hooger stormt met boos misbaar.
Wit warrelschuim glijdt op de golven meê,
En bij de botsing tegen 't hoek'ge steen
Verspat 't weerbarstig vocht met norsch geween.
,
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ZACHTE DAGEN.
Voor Willem Hamel.
0 nu de dagen weer zoo licht zijn en zoo zoel,
Zoo zonnezoel, zoo zonnelicht, zoo rijk
Aan vreugd in welig boschgroen; nu de vliet
Bezaaid is met het gulle sprankelgoud;
Nu schaduwlanen koel
In kalmen schemer mijmervol
Zich allerwegen oop'nen; nu het riet
In fluisterbeving zoetlijk neigt,
Den vijver waai'rend met zijn schucht're koelt',
De vijver zelf in roerloosheid gestrekt
Zijn lange waat'ren rekt,
Gesust door stille zomerzioelt';
Nu 't donk'rend luchtblauw in den avond prijkt
Met milden starrentooi,
En 't slepend gaan des nachts zijn ruim verrijkt
Met maneglans zoo innig-mooi;
Nu 't zeevlak geplaveid ligt als een straat
Van glinst'rend asphalt, —
Vlucht'ge blinking gaat
Er strijk'lings over; oov'ral waar zij valt
Schept zij een welbehagen —
0, in deez' schemernachten, lichte dagen,
Is 't leven me op de schoone wereld lief;
Vergetend in de zon mijn ongerief,
Zal 'k niet versagen.
DAVID HARPSPELEND VOOR SAUL.
Aan Jozef Israels.
Waar zint hij op bij 't grijpen in de snaren,
Hij, David, die 't 'omhooggewend gelaat
Geestdriftig richt ten verren dageraad,
Want in de heem'len kwam de dag gevaren?
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Daar praalt, een zee gelijk met kalme baren,
De roode glans des daags in weidschen staat,
Alsof een zeeg'ning over de aarde gaat,
Waar bavid doet zijn klanken ommewaren.
En in de tent op 't rustbed, smart-omdonkerd
De man der wanhoop, Saul, en somber flonkert
De waanzin in zijn star- onrustig oog.
En aan zijn zijde Michal, droevig starend,
Haar gansche ziel vol treurnis openbarend...
Hoog stijgt de melodie der harpe, hoog.

HOOGE VUURSCHE.
Aan J. Reddingius.
Een dag van hei en dennen, — o genot
Te dwalen weêr langs paden ongebaand,
Door 't kruinen-wiegend naaldbosch, stilbelaand,
Waar duiven kirren en de meerkol spot.
,

Een vogeltje roept vroolijk: „'k Zie, 'k zie„ 'k zie
Wat jij niet ziet," een schuwe haas springt op
En slaat aan 't loopen in een hip-galop,
Van verre deunt verwarde melodie.
Koel scheert het windje door het hakhout heen,
Dat kreupel neerhurkt in zijn groei geknot,
Blij dat nieuw leven overal ontbot,
Een lentesidd'ring voelend door de- leên.
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ARCADIA.

Er ligt een land in hoogen bergenkring,
Een groen juweel in rots-geribden rand,
Vol weel'ge weiden, die Demeters hand
Mild koesterde in verheving zegening.
Daar gloort op Mainalos de tinteling
Van de avondzon, die zinkt in rooden brand,
Daar vlecht der nymphen rei een blanken band
Van rhytmendans in weeke schommeling.
Daar pijpt zijn lustig lied de herdersman,
Daar schalt des jagers hoorn, en rent het wild
Het bosch door, opgeschrikt uit zijne stilt.
Klinkt daar het fluitspel niet van vader Pan?
Sluipt daar geen schalksche Faun door 't dichte hout?
Hoor, duizend stemmen heeft Arcadia's woud!

DE WIND.
Aan Jan Toorop.
Waarheen, geweldige wind?
Naar verre holen van een donk'ren berg,
Als muilen gapend in den an gstgen nacht,
Waar gruw'lijke monsters, des alouden Chaos'
hong'rige teelt,
Luid brullen naar uw komst, hun krachtige flanken

gees'lend
Met zwalpende zweeping van hun schubbigen staart?
Waarheen, zwaargetongde bazuiner van wintergeluiden?
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Met fluitend ruischen doet ge de boomen buigen,
Met onafwendbare ademskracht, op Noodlots
vleug'len stormend,
Knakt ge in uw vlucht het stoer-groeiend geslacht
Van eerbiedwaardige eiken; met reuzengereutel
Storten zij knarsend ter aard, omklemmend met
wringende kruinen
De groote voedstermoeder Aarde.
Schuilt ge in groen-glanzende grotten der schuimende
zee,
Waar fijngelokte wieren om de zuilen
Zich sling'ren van 't doorhelderd koralijnen huis?
Waar stalaktieten steken met de tanden,
Ze pijlig borend door der waat'ren tintschakeering,
Lucht hangend van 't licht-schitt'rend regenboogverwulf ?
Duikt gij daarheen, geweldige, omspeeld
Van 't grillig-wanschapen gebroed der watergedrochten,
Langs wier sterkgepantserde huid
De vluchtige straling rilt van veel-verschietende
kleuren,
Wier buiken de pegels torsen van stijf-blank zout?
Of zijt ge naar de wolken opgegaan,
U nest'lend in hun vochtig-warme, mantel-koest'rende omhulling,
Stil gevouwen als een kind in 't schuttend moederlijf,
Roerloos als de doode in wijde kerkencrypta?
Breiden ze om u hun beschermende omhelzing,
Diep geleund in laag op laag aan verren horizon?
En ligt ge daar te luist'ren naar de kabb'ling
Der rust'ge zee op 't eenzaam rustend strand,
Zich strekkend in glanzig-gele verten van zon,
Verlaten door den myriaden-tred van dwar'lende
menschenvoeten?

125

Waar zijt ge heengevaren, wilde wind,
Nu stille dagen ons uw sterken stroom
Niet meer doen voelen? Nu in matblauw-fulpen
pracht
De maan, traag-klimmend langs der heem'len baan,
Haar zilveren bekoring nederdrupt,
En sussend heulsap regent naar beneên?
Gij waart te lang met ons, zoet zij uw rust,
Zoet zij uw rust, en lang.

NIRWANA.
De wijde lucht omgoly' me met haar stroom,
Dat ik vergeet' mijn zelf-geschapen lijden
In woeste werveling van kille droomen
Omklemd in vaste omvademing des winds!
Laat mij mijn adem mengen met de wolken,
Bewust'loos zwevend langs 't bewo'og'ne zwerk
In ongewilde stuwing voorwaarts ijlend.
En als gestorven is al wat bewoog
Dit rust'loos lichaam op zijn lijdenstocht
Door 't ruwe leven, dat met bitt'ren smaad
Zijn arm kind pijnigt, schenkend lutt'len troost,
Een kleine bron in wijde woestenij,
Dan leg mij neder onder mossig gras,
Zoodat de boomen bloeien boven mij
En bloemen heerlijk geuren op mijn hoofd.
Zoo zal er vrede zijn en zielerust,
En rust van 't lichaam in de donkere aard',
Waar 't leven is gebannen eeuwiglijk.
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JOYEUSE ENTRÉE.

Ik houd als vorst mijn intocht in de star,
Voor mij zijn al die wapperende vanen,
En in het hoog en heerlijk vrij mij wanen
Doe 'k strooien voor mijn volk een vollen schat.
De paarden steig'ren, hun schabrak bespat
Met vlokken lillend schuim, herauten banen
Mij door de eerbied'ge schaar van onderdanen
Met luid - geschald bevelen trotsch een pad.
O schitterende zon, die rijk beglanst
Het goud der wapenschilden, morgenrood
Van 't heerschen over 't leven en den dood!
O overdadig volk dat drinkt en danst,
Kortstondig is uw vreugd en bede om zegen,
Mijn zware hand zal machtig op u wegen

TRISTE RETRAITE.

Mijn hand woog op mijn volk, mijn ruiterscharen,
Ombrandden 't land met felle lans en zwaard,
Ik wekte tranen en geween op aard,
Ik moordde wie mijn hand had kunnen sparen.
Mijn schalken gingen schat en cijns vergaren,
Mijn buidels zwollen, door het goud bezwaard,
Veel vrouwen hebben mij den zoon gebaard,
Die voor mij strijdend viel bij 't gaan der jaren.
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Mijn hand woog op mijn volk, en 't kromp ineen
Bij mijne naad'ring, schuw ontweek 't mijn blik,
De ruggen kromden zich in stommen schrik.
Thans weeg het zwaar op mij, en met geween
Ontwaar ik hoe zijn sterk-bewuste hand
Met rust'ge kracht verstiet den dwingeland.

CONTEMPLATIE.

Voor W. Siebenhaar.
Ik waan mij ziener van dit wond're leven,
En 'k hoor den maatslag van den zang der tijden,
Droom-ver, zo'oals een wandlaar in de weiden
Gedempte tonen van een klok hoort beven.
Het woelen van de menigte en haar streven,
Haar zucht te ontkomen aan 't beschoren lijden,
Ik zie het aan met hoopvol, sterk verblijden,
Schoon 'k niet haar zegepralen zal beleven.
,

Als allen voelen wat zij saam vermogen,
Zich trouw bewust zijn van 't vereenigd pogen,
Als broeders werkend in hun vaders hof;
Als zij, voor bre odzorg en gebrek beveiligd,
De liefde voelen die hun leven heiligt,
Zingt dan eerst onzer bloeiende aarde lof!
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VOGELS.

Voor Frits Lapidoth.
Aether-dronkene vogelscharen,
Jagend met rhythmisch geklapgewiek door de ruime
luchten,
Rijzend en dalend gaan uw vleug'len, op en neder,
neêr en op,
Als zeilen, nu door wind gebold en dan weer
inwaarts schietend
Bij 't menigvuldig heen en weêr laveeren van de
boot, —
Statig-varende roeiers der ruischende hemelzeeën,
Tuim'lende, stijgende reizigers,
Luchtige schouwers der diep, diep liggende landen,
Borend met spichtige snebben den vlammenden
aether,
Snijdend d-en woest om u dansenden wind,
Stout beklimmend de duiz'lige' steilten die voeren
ten hoogen,
IJlend ten zonnepaleize, doorgloeid van blikk'rende
stralen,
Doorwimpeld van gouderve vanen,
Doorsidderd van 't heilige, ruiz'lende licht.
Wind-snelle boden van stormen of stilten,
Cirk'lend elastisch in deinende kringen,
Schietend met vluchtige schokken langs traagvlietende waat'ren,
Snappend naar diertjes die• dansen in dartelen
rhythmus daarboven;
Hangend hoog in de lucht, in evenwicht stil pp
de vleug'len,
Langzaam drijvend en deinend, zeilend in statigen
trant,
Plotseling nederwaarts pijlend in loodrechte vaart,
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Driftig plonzend in 't nat, begeerig naar schubbige
prooi.
Zeet'lend hoog op ongenaakbare bergen,
In kart'lige krochten en kloven nest'lend, omgroeid
door knoestig-verwrongene struiken,
Ledertaai van getwijg, doorvlochten in zwaardonkere etsing,
Kalm starend in 't bliks'mende licht van de zon.
Schuimend het zand van verlaten woestijnen,
Knagend wat bleef van door honger en dorst en
vermoei'nis gevelden,
Krakeelend en krijschend rondom uwen somberen
buit.
Rennend wijdbeenig van draf door zandige vlakten,
Werpend de wolken omhoog met ijlende klauwen,
Loop-fladd'rend met ijdel gewapper van krullende
pluimen,
Rekkend den gretigen hals naar de vurig-verlangde
beplanting.
Broedend in kunstig-gebouwde nesten, hangend aan
door de zee bebulderde klippen,
Rijdend op de golven van den groloten oceaan in
lustige rijzing en daling,
Dein-schomm'lend op den lenigen, smijdigen,
schuimenden rug van den sterke,
Den schrikb'ren verwoester, bestoker van landen en
volken,
Verzwelger van vloten, verwekker van grondeloos
wee .
Wieg'lend in de kruinen der dicht-belooverde
booroen,
Bij kalme beweging van schuivende, schurende
takken,
Doende weergalmen de lucht van hymnen van liefde
en van angstig geschrei;
9
Bloemlezing.
,
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Parend uw wiss'lende stemmen
Aan de eeuw'ge muziek van de winden in 't woud.
Zangers van heilprofetieën, verkonders van rampen
en onheil,
Scherp-snebbige kiievers van werv'lende winden,
Bereizers der wereld van 't Westen naar 't Oosten,
Schalt lustig uw lied'ren,
Rept vroolijk uw vleuglen,
Beelden van vrijheid en vreugd'volle vlucht,
Hoog-zwevende zangers voor ons, de gebond'nen
aan de aarde,
U wil ik bezingen en loven uw lied'ren en leven.

AAN ALGERNON CHARLES SWINBURNE.
Why bast thou done this thing?
(Swinburne: „Quia multum amavit"
in Songs before Sunrise").
Songs before Sunrise — kent ge nog, poëet,
Den naam der vrijheidslied'ren die ge eens zongt,
Toen ge in uw vuur'ge jeugd tot luist'ren dwongt
Naar uwe vlammenwoorden fel en heet?
Nu rijst de zon van Afrika omhoog
In vollen gloed van vrijheid; waar zijt g ij ,
De vrijheidszanger, wiens gedaver blij
Als licht de lucht vervulde en overtoog
De hoofden van wie hoorden naar uw stem,
En loofden 't lied, dat steeg met sterken klank,
En prevelden bewond'rend hunnen dank —
Zingt ge op deez' dag der vrijheid requiem?
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Waar bleef de drift die brandde voor het recht,
Die laaide u uit de ziel in vroeg'ren tijd;
Is zij de prooi van hebzucht, haat en nijd,
En schuimt ze tegen 't volk „zoo lang geknecht ?"
Strike England, and strike home — zoo zingt ge nu,
En zet uw volk tot rooven aan en moord;
Is dat de klank nu van uw vorst'lijk woord?
Keer tot u zelf, wij hoopten méér van u!

JOUBERT.
Voor u geen glimmen meer der wachtersvuren,
Waarbij de nacht al wakend werd doorbeden,
De bijbel kortte d'angstig-sluipende uren, —
Voor u geen strijden meer, gij hebt gestreden.
Wie zal voortaan in uwen voetstap treden,
Zoo lang de smaad en 't lijden blijven duren;
Wie schenkt 't verleên een triomfeerend heden,
Wie zal de toekomstdaden wijs besturen?
Neem onzen groet, Joubert, die u geleide
Bij uwen gang naar 't zwijgend rijk der dooden,
Geringen lauwer, uwen moed geboden.
Rust zacht, gij door den strijd ten dood gewijde,
Uw val beziele als die der martelaren
Tot stervensmoed uw sterk-vereende scharen.
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WERELDVREDE.
Waait uit, banieren voor den grooten dag
Waarop de vrede wordt verkond op aarde,
Nu zij weer wordt een lustwarand, een gaarde
Vol gretig leven — wappert, vaan en vlag!
Ontbloot het hoofd met liefdevol ontzag
Voor haar, de aanbiddelijke en eerbiedwaarde,
De vrij rondblikkende, eeuwig onvervaarde
Vorstin der wereld met haar godenlach!
Klept klokken! Roert uw tongen van metaal!
Dat hoog het licht langs onze steden straal'
In slingervonkeling van vlammend goud!
„Er is op aarde vrede! Een koningin
Van heel de wereld huldigen wij in!"
Roept dit met koop'ren galming, o heraut!

KATHEDRAAL.
Vol van den zwaren bloesem van gebeden
Hangt nu 't pilarenbosch der kathedraal,
Endoor de ogieven stroomt de rijke praal
Der zon, die langzaam daalt in rust en vreden.
Noch enk'len komen van de hooge treden,
En gaan weêr in het wereldsche gedwaal;
Drie priestren knielen neer met hun missaal
Voor Hem, die alles voor hen heeft geleden.
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Drie priestren preev'len 't statige Latijn,
Dat van hun lippen valt in zachte klanken,
Waarmeê zij Jezus en Maria danken.
Bleek hangt de Christus boven gouden schrijn,
De moeder praalt in vonking van juweelen;
Kan priesterbeê hun macht'looze almacht streelen?

DMITRI's OFFERANDE. 1 )
Bij 't zacht verwelken van het avondlicht
Zat Dmitri Kurtin voor zijn deur. De hut
Lag achter hem, en tegen 't schaam'le wrak
Van wat eens woning heette, stak zijn scherp
En lijdend hoofd met spitse trekken af.
Hij was vermagerd; door zijn donker haar
Liep hier en daar een vluchtig streepje grijs;
Zijn lippen waren saamgeperst, en hoog
Hief zich zijn voorhoofd; in zijn dwepend oog
Wierp nog de laatste, roode zonnegloed
Een vreemde vlam. Zoo zat hij, somber, streng,
Gelijk een Fra Redemptor, wien de lach
Reeds lang verging in 's werelds godd'loosheid.
En op zijn knieën lag in zware rust
Zijn oude Bijbel met het koperwerk,
Vervuild en roestig door de klamme handen
Van een geslacht van dwepers. 't Heilge boek
Was opgeslagen bij 't aloud verhaal
Van Abrahams offerande, dat hij had
1) Het motief voor dit gedicht werd mij geleverd door een uittreksel van een stuk, voorkomend in een bundel proza -verhalen
getiteld; Queer Stories from Russia, door Capel Chernilo.
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Gelezen en herlezen eiken dag
Van heel de laatste week, en zijn gemoed
Was wonderlijk bewogen door het woord
Der eeuwenheugende overlevering.
Van doodsgedachten was zijn ziel vervuld,
En onbeweeg'lijk zat hij boven 't boek
Te staren op de letters, die voor hem
Nauw zichtbaar meer, nawerkten in zijn geest.
Wat was het zondig menschelijk geslacht
Vervreemd van God en van zijn hoog gebod!
Hoe had het steeds geschonden Zijne wet,
Vervallend tot de laagste hoererij,
Tot winstbejag en walglijke ijdelheid,
De werken doend van Satan en zijn kroost!
En zou der ware vromen klein getal
Dat meer en meer aan 't slinken was, 't bedrijf
Van al die boozen kunnen stuiten? Neen,
Wat stuit het wassen van een sterken stroom,
Wanneer hij met zijn woeste stuwkracht komt,
En 't weerloos land bestookt met zijn geweld?
Wat kon hij, Dmitri, doen om Gods geweld
Te keeren van het zond'ge menschenras?
Was hij soms de uitverkoren Godsgezant,
Die stelpen zou den vloed van zijnen toom?
Langzaam sloot hij het boek, en in gepeins
Trad hij met trage schreden in de hut.
't Was donker in het klein en laag vertrek,
Welks muren, kil en vochtig, grauw en naakt,
Te wagg'len schenen onder zwaren last.
Alleen een Christusbeeldje hing bedroefd
Met starre trekken aan den goren wand,
Meelijdend neerziend op den armen man,
En nu en dan steeg uit een donk'ren hoek
Het flauwe zuchten van een slapend kind.

Ijs

Sinds moeders dood leefde 't met vader saam,
En was Grishenka al zijn hoop en troost.
De vader ging naar 't bedje van zijn kind,
En keek een poos naar 't klein en bleek gelaat,
En 't zacht op 't voorhoofd kussend sloop hij weg,
En lei zich op zijn eigen schamel bed.
Maar zijn gedachten lieten hem geen rust,
En heel dien langen, bangen lijdensnacht
Bleef verre van zijn brandend brein de slaap.
Als Jakob worstelde hij met zijn God,
Wiens wreed bevel hem suizelde in het oor,
En bonsde door zijn arm, gepijnigd hoofd.
Maar was ook hij geen vader, zooals God,
De God van liefde, die geen muschje krenkt,
En zorgt voor al zijn scheps'len hier op aard?
Toch.., had ook Hij zijn ééngeboor'nen Zoon
Niet opgeofferd voor der menschen heil
Om hen te redden uit der zonde nacht?
En Abraham? Had ook hij zijn Izaak niet
Gedweelijk willen off'ren aan zijn Heer?
Een waas kwam voor zijn Gogen; uitgeput
Lag hij een wijle stil, als in den dood;
Maar met vernieuwden aanval kwam de stem
Des Heeren tot hem, en hij tastte rond
In blinde duisternis, en greep zijn hoofd,
Dat koorts-gemarteld klopte wild en luid,
Met bel zijn handen, fluist'rend: „o mijn God,
Het offer is te zwaar. Vraag wat gij wilt,
Mijn eigen leven geef ik gaarne aan U,
Maar eisch het zijne niet, ik kan niet Heer."
Toen barstte hij in snikken uit, en zonk
Geschokt weer achterover op het bed,
En trok de dekens driftig over 't hoofd
Zijn snikken smorend voor het kind. En weer
Kwam voor zijn geest de zonde van den mensch;
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En Abrahams offerande was de daad
Waardoor de mensch verlost werd van zijn schuld;
En 't offer nam der menschen zonde op zich,
Als voorspraak bij den één'gen, hoogen God.
Toen bad de vader om een wenk van Hem:
„Geef mij een teeken, Heer, opdat ik weet
Uw macht'gen wil in mijne raad'loosheid."
En licht ontstekend, nam hij 't heil'ge boek,
En 't oop'nend dáár, alwaar geschreven staat
„Een geitenbok ten zond offer," sprak hij:
„Het zij zoo, Heer. Geschiede dan Uw wil."
En 't licht weer doovend knielde hij ter neer,
En innig bad hij om vergiffenis
Voor 't geen hij doen ging op bevel van God.
Het eerste wazig-scheem'rend morgenlicht
Brak door de kleine ruiten van de hut,
Toen Dmitri Kurtin, wekkend zijnen zoon,
Hem zei: „Sta op, Grishenka, en kom hier.
Je hoeft je niet te kleeden, want je moet
Je vadertje even helpen, kom mijn kind"
Grishenka sprong gewillig uit het bed,
En kustte zijn patrouchka op de wang,
En zei: „Ach vadertje, 'k heb nog zoo'n slaap."
„O dat is niets, mijn zoon, kom even hier."
Toen lei hij 't jongetje op de tafel neer,
En bond hem de armen en de beenen vast,
En zonder aarz'1en nemend 't offermes,
Stiet hij 't den jongen in de borst. Maar hij
Vroeg meer verbaasd dan toornig, en met angst
Zijn warm bloed voelend gudsen uit de wond:
„Wat doe je, vadertje ?" En Dmitri sprak:
„Wees stil, mijn lieve jongen, 'k in o e t het doen,
't Is Gods bevel, Hij gaf het mij van nacht,
't Is voor je best, mijn best, der menschen best."

137
Toen viel een eerste, rosse zonnestraal
Op 't vaal gelaat van 't schuld'loos offerlam,
En Dmitri zag het, en hij was bevreesd,
En bevend zonk hij op de knieën neer
Voor 't Christusbeeld, en sloeg zijn hoofd ter aard,
En bad: „Heb medelijden, God, mijn God,
Neem dit mijn offer aan; vergeving, God,
Het was de wil van U, die Uwen Zoon
Ook hebt geofferd voor den zond'gen mensch. 70
Dan, naar den jongen loopend, riep hij uit:
„Vergeef het mij, Grishenka, 'k weet het wel
Dat ik je pijn doe, maar 't is voor je best,
Heusch voor je best, mijn lieve, lieve kind."
De kleine zag hem aan met brekend oog,
En fluisterde met matte stervensstem:
„Dag vadertje." Maar Dmitri, niet tevreên,
Hief 't hoofd op van den knaap en steunde 't zóó,
Dat hij gemakk'lijker te liggen kwam,
En liet hem zeggen, tot drie malen toe:
„God zal het je vergeven, vadertje."
Toen stak hij versche kaarsen aan voor 't beeld,
En biddend voor de ziel van zijnen zoon,
Vroeg hij den jongen het hem na te doen.
Met bevend stemmetje zei de arme knaap
Zijn vader na, en nog het laatste woord
Met moeite staam'lend, ging hij in den dood.

UIT
GROEPEN EN CONTOUREN

OCHTEND.
De zon begint zijn dageglans,
En maakt den mist tot goud,
Die als een luchte stralenkrans
Bekroont het ernstig woud.
Op d'akker ligt de nevel blank
Gedonsd als moll'ge sprei,
Het heuvelmeertje grijpt een sprank
Van zon, en glimoogt blij.
Ik hoor een fijne tonenvlucht,
Ver, ver, uit wolkbegin;
Ik adem diep de morgenlucht
Met lange teugen in.

MIDDAG.
De zon is boven heuv'len uit
Gestegen in zijn gang,
En de aarde ligt als zonnebruid
Omvloeid door licht en zang.
O alles gloeit in klaren praal,
Gedrenkt van zeeg'nend licht,
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Geraakt door 't bliks'mend zongestraal,
Verblind van aangezicht.
De zonneflitsen boren rond,
En dringen in mijn bloed;
Ik lig te rusten op den grond,
Bedwelmd van zonnegloed.

AVOND.
De schaduw waast van heuv'len neer,
En vlijt zich over 't land;
Mat-blauw en effen ligt het meer
Met riet aan d'oeverrand.
Met riet dat flauwtjes suist en trilt
In zwakke zucht van wind;
Een eenzaam struikje vluchtig rilt
Als 't'huiv'ren van een kind.
De lucht voelt vochtig -warm en moe,
De duisternis genaakt;
Gedwee vouw ik mijn oogen toe,
Herinnering ontwaakt.

APRIL.

Voor C. H. de Boer.
Als onbestemde April de velden drenkt
Met kracht voor vrucht en bloem, de milde waat'ren;
Als botsende onweêrs in de luchten schaat'ren
Bij schucht'ren zonneschijn, die weder schenkt
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Verademing van vocht, en met zich brengt
Blank waasgetril en vonken op de waat'ren;
Als regenstralen gudsend nederklaat'ren,
En 't stramme stalvee weêr de wei gedenkt;
Dan is 't mij zoet daarbuiten rond te dwalen,
Diep in mij lentebloeiing op te halen,
Te luist'ren naar het suizen in de lucht,
Te proeven 't rokig waad'men van de kruiden,
Te zien den wolkendrom in 't buiig Zuiden,
Die nadert met het grillig windgerucht.

AVOND.
De maan verpaarlemoert het meer van mist
Dat zacht gespreid ligt op de weidenkom;
De stille duinen staan er rijlings om,
Hun voet bevloeid door schimmig amethyst.
De kalme klaarte van den avondtijd,
De blank-ontbloeide maan, de nevelzee,
De duinenreeks, de blauwe hemelvreê,
Bedauwen sussend-mild mijn rustloosheid.
Zij aad'men kalmte en zoet vergeten zijn,
Tevreden liggen, ver van werelddrang,
Zoet-slepende muziek, als fluitgezang,
Stil opgaan in een eeuw'gen vrede, rein.

MASKERADE.
Veel bonte pracht ging aan mijn oog voorbij,
De blinking van hel blank en geel metaal,
Zwaar-fulpen plooiing, hermelijnen praal,
In lange slanglijn sling'rend langs de rij
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Van boomen op de deft'ge stadspartij,
Veel ridders die zacht wiegen in het zaal
Met helmbostrilling, heffing en Bedaal,
Eén macht'ge kleur- en schittermelodij.
De rossen trapp'len, koop'ren galm klinkt luid,
Eén steigert hoog-op boven alles uit,
Voetknechten schrijden sterk -gemalied voort.
De ridders buigen waar men bloemen strooit,
En rijden trotsch met krans en tuil getooid,
Vol kleur en fleur is 't anders rustige oord.

KERKZANG.
Utrechtsch Palestrina -koor.
De ruimte trilt van hemelzoet geluid,
De menschenstemmen org'len het refrein
Van liefd'rijke genade klaar en rein
Met immer breed're zwelling klagend uit.

In melodieuzen doolhof elke toon
Te dwalen gaat, door ied'ren kronkelgang
Waart zuiver-klinkend wisselkleur van zang,
Te zamen vloeiend in één louter schoon.
Het Benedictus rijst in d'avondstond,
De hoorders vullend met een blij ontzag;
Het lijden Christi vindt een vroom beklag,
En bloeden voelen wij zijn oude wond.
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Heil zangers, die het zingend hart van hem,
Uw Palestrina, heft in heerlijkheid,
Zijn reine kunst verkondigt, ver en wijd,
Zijn lied verheerlijkt met uw klare stem!

INSTANTANEETJE.
Ik wandel in een rossig-goud getij,
Bruin-gouden wuiving wiegelt boven mij,
Goud-bruine loovers nijgen om mij heen,
De wereld is één gulden-rood geween;
De groene stammen zijn geaderd-grijs,
Het windje zingt een zeurig-zachte wijs;
De boschgrond lijkt een rossig stukje hei,
Ver achter glanst met sappig groen de wei.

WINTERBOSCH.
De takken steken hoog als veed'ren uit,
Beladen en omtooverd met den rijm,
Een stil-wit doodspaleis, een zuilenhal
Van louter rust en wintereenzaamheid.
De stammen doornen schimmig in den mist,
Maar enkk'le springen, nog hefgroen, vooruit,
Het soob're blank beheerschend, en een toon
Van warmte werpend in 't ééntintig wit.
Omhoog is alles wintersch: teeder-grijs
De luchten nederzijgend in 't matblank
Van rijm, omdonzend het verward getwijgt,
Dat schaarsche stofjes nederdalen laat.
Slechts enk'le kraaien donk'ren op het wit,
Bloemlezing.
io
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En met hun doffe zwartheid vlekken zij
Al 't blanke dat het toppenwoud omhult
In zachte wa van vlossig moesselien.

LENTE.
'k Zie weer de glinsterende mugjes dansen
In held'rer zon neersprankelende glansen;
De wolken varen rustig langs den hemel,
In bosch en water krielt een nieuw gewemel.
De koude luister van den winter vluchtte,
En alles bloeit wat eens zijn nijping duchtte;
Zacht worden blaad'ren door den wind bewogen,
De bonte weide lonkt met schitteroogen.
De verre heuvels liggen dof te blauwen,
Een donker waas ligt om hun kruin te dauwen,
De vogels lachen luid met klare klanken,
'k Ontvlucht de stad en vlij me op groene banken.

FRAGMENT VAN RIDDERSLAG.
De wind rent langs de wolkenzware lucht,
Eén dik gordijn van grijze somberheid.
De boomen vegen met bewogen kruin
Langs 't oud kanteelig muurwerk van den burcht,
Die staat onwrikbaar in der tijden val,
Een aloud monument van stoere kracht.
Allangzaam komt er scheiding in 't gewolk,
De dichte lagen schuiven zacht vaneen,
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Zooals van dotten schuim aan 't strand der zee
De schijfjes worden afgewipt door wind,
En zich geluidloos leggen naast elkaar.
Er drijven stukken grijs als stoom voorbij,
Elkander jagend in de windevaart,
Snel-vluchtend, lang -getabberd schimmenvolk.
En door de grauwe sluierflarden heen
Blikt schuchter even 't volschoon zonneoog,
Zooals een bruid, omhuifd door moesselien,
Bedeesde blikken om zich waren laat.
Maar plots vlamt neder uit een wijde scheur
Het machtig-laaiend stralen van 't groot licht,
En toovert duizel-dansende kadans
Van zwevend zeeflicht op den valen vloer,
Slaat flitsend langs de stammen, en gaat schuil,
Met schalksche vonken pinkend, in 't geblaárt.
Als gaf het breken van de lucht het sein,
Zoo barst opeens 't geluid van trompen los,
Opschett'rend met gerekten koopren galm,
En zich te pletter stootend aan 't geweld
Van vasten muurbouw om en om het plein.
Daar schrijden door de beide poorten aan
De voorste rijen van den ridderstoet,
Trompetters met de vonk'lende klaroen,
Boogschutters, wachters, knechten, dienend volk,
Zich plaatsend langs den hoogen ommegang
Het oud, dof-rood gesteente van den muur
Omscheppend in een rijken glans van kleur.
Nu naad'ren ook de ridders, kalm van tred,
Deels in het statig-slepend hermelijn,
Of in fluweelen mantels, ruim gespreid,
Omhullend kamizolen goud-dolorstikt,
En wapenrokken van doorvlochten staal,
Deels in het volle harnas, cap à pie,
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Ompantserd door het blinkende metaal.
En de eersten leiden plechtig aan de hand
Hun edelvrouwen, wier gescheiden haar
In zware wrongen rimpelt over 't oor.
En op den staatsiezetel zet zich neer
De hertog Aalbrecht, roem van 't Beierenland,
Ter linkerzij zijn slanke gemalin,
In rijz'gen opwas schrijdend naast haar heer,
En gracelijk zich vlijend op den troon.
En al de ridders, volgend in hun stoet,
Zij huld'gen hen met hun gebiedenis
En eerbiedvollen groet, en plaatsen zich
Op de and're zetels om hun oppervorst.
Daar heft zich 't hel-getongd klaroengeschal
Terwijl de ridderschaar, vazal -omstuwd,
Beschermd door lijfwacht en trawantendrom,
Op 't burchtplein rustig nederzit en wacht,
Of in een wijden kring van kleur en glans
Langs 't forsche muurwerk rondom staat geschaard,
Een wal van mannenkracht vóór wal van steen.
Nu viert de zon haar jubelfeest van licht,
En vloeit met blijde streeling over 't rood
En groen en blauw van fulpen mantelpracht,
En blikkert met fel glanzen in 't metaal
Van helm en pantser, in een mist'gen gloed
Van blinkweerkaatsing hullend heel de schaar.
HAVEN BIJ NACHT.

Voor Dr. P. de Koning.
De diamanten flonk'ring van de maan
Maakt op het water sidd'rend lichtgedans,
En mat-blank tint omwaasde sterrenglans
Des strakken hemels wijdgeboogde baan.
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't Kalm-glijdend water kabbelt af en aan
Met zachte schuring langs de hooge schans,
Half-sluiks een stukje vangend van den trans,
't Lief beeld bewarend bij het voorwaarts gaan.
Een enk'le schuit werpt stil een dof-rood licht
Van mastentop in 't water, waar het schijnt
In droeve heerlijkheid en hulp'loos deint.
Mat gonzen sleept uit verre huizenrij
Zich moeizaam aan tot waar 'k in droomen blij
Mij wijd aan 't zacht en zilveren gezicht.

FRANKENDAAL.

Aan H. C. Zwart.
O Frankendaal, mijn klankendaal,
Waar vogels met hun blijde taal
Mij streelden in mijn kommer,
Waar fluitevink en nachtegaal
En merel, mees en wielewaal
Luid orgelden in 't lommer!
O heerlijk plekje in 't dichte groen,
Waar in den stillen zomernoen
Me omhuifde blaad'renkoelte,
De duif in 't hooge looverdak
Met zacht gekoer de stilte brak,
Welk vorstelijk gestoelte!
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En als 'k, gedoken in 't struweel,
Bij al het schoon muziekgespeel
Der vogels lag en peinsde,
Dan was 't alsof de somberheid
Met zachte hand werd weggeleid
En langzaam, langzaam deinsde.
Wees mij gezegend, Frankendaal,
Mijn kommer -stillend klankendaal
Met uw doorzongen bioomen; —
Wèl dikwijls zal uw zoet onthaal
Van windgesuis en voog'lentaal.
Mij in de erinn'ring komen!

NAJAAR.
Nu ligt de herfst met milden gloor op 't land,
In pracht van guldend geel en rijpend rood,
In laatsten koortsgloed vóór den lout'ren dood
Van kleurenvonk'ling die 't al overspant,
Terwijl het zonlicht door de bosschen brandt,
Dat hun is laafwijn en verzadend brood,
Nu warm're gloeiïng verre van hen vlood,
Hen niet meer met zijn laaien overmant.
Geluidloos bijna staat de bo omenstad
In donz'ge draperie van violet,
Vol ruste, wier vervulling nu genaakt.
Bij wijlen slechts geritsel van een blad,
Dat stervend neerzijgt op het aardebed,
En bij zijn vallen vlucht'ge huiv'ring maakt.
,
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'T WAAR' BETER STIL TE BLOEIEN...
't Waar beter stil te bloeien als een bloem,
En stil te sterven bij den dood van 't jaar,
Stil af te vallen als 't Novemberblad,
Dat zich, onmerkbaar krimpend, mengt met de aard',
Dan al 't gewoel, deze ergernis en pijn.
Wat helpt het slaven in de wildernis?
Wat baat het sloven in een woestenij ?
Schiet welig 't zaad op van een barre rots?
Gedijen visschen in de Doode Zee?
Is niet het woord van d' ouden dichter waar,
En heel deze aard' geen „ongewiede tuin"?
Maar toch, al bulkt het onrecht om u heen
Met grof gesperden mond, al krijscht de nijd,
Al trapt het Leven (o zoo hoog geroemd)
Veel lieve wenschen onmeedoogend stuk,
Veel eed'le daden loonend met wat spot,
Ga moedig voort, misschien dat iets beklijft
Van al dit werken in de wildernis,
Misschien is alles niet vergeefsch geweest.

HUTTEN.
Wingertomlooverde hut,
Stil op de heide,
Groenglanzend en lommerkoel huis
In 't warme wijde.
Koel-omschaduwde hut
In 't diep-doordalde land,
Weggevlijd in groene rust,
Leunend tegen heuvelrand.
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Mosgroendakige hut,
Gloênd-rood van muren,
Hel-schitt'rend op 't blakende land
De zonnige uren.
Wrak-vervallende hut
Met brokk'lig-leemen schoor,
Wagg'lend op uw ouden voet
Vele lange jaren door.
Klimopomwoekerde hut,
Innig verscholen,
Diep liggend in 't rustige duin,
Waar meeuwen dolen.
Grijsgroenplankige hut
Aan donk'ren zoom van 't woud,
Vormsel van der boomen stam,
Wordend mèt hen oud.
Hutten, u bezong ik,
Uw verborgene lusten,
Blijft aan Moeder Aarde's
Voedend en boezem rusten.
,

REGENNACHT.
Al is er maan-vermoeden,
De lucht is leeg,
Des hemels baan bevloeden
Veel wolken veeg.
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De droppen komen zijgen
In zachten val,
De blaán der boonren nijgen
In regenhal.
't Is alles mat en eenzaam,
In vree gesust,
En alles wat gemeenzaam
Met licht is, rust.

LANDSCHAP.

Voor Hendrik van der Wal.
De breedgebolde lage wolken hangen
In grauw-blauw hemelstijgen op de weiden;
Vlucht-schaad'wen komen stil-verstrijkend breiden
Hun zwart geveeg op 't land vol lichtverlangen.
Het riet aan d'oever lispelt lijze zangen
Bij 't effen-kabb'lend, vloeiend-koel verglijden
Van 't smal riviertje, dat in zee-verbeiden
Gedwee vervolgt zijn voorgeschreven gangen.
Aan d'einder vlot- gewasschen, uitgestreken,
De vederboomen met flauw-splitse twijging,
Verneerd en bangend in vergeten zwijging.
En stomme heuvels in gelaten lijning,
Mat, mistig-grijs, in verte weggeweken,
Als doffe zee in machtelooze deining.
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BIJ EEN TEEKENING VAN WILLIAM BLAKE.
Met hooggekromden rug sluipt steelsgewijs
Bloeddorstig lekkend 't monster door den nacht; —
De ster belicht zijn lijf met sluiksche pracht,
En glimmert schampend langs zijn arm, die spijs
Is voor het gulzig licht; hij gulzig gaat
Met opgeheven kop, en aast op bloed,
Den nagel in de hand, waarmeê hij wroet
Door 't duldend menschenlijf in angst gebaad.
Zoo sluipt het monster Vrees door 't menschenvolk,
De vrees des doods, geheimvol en geducht,
Met langzaam sluipen, als langs avondlucht
Nauw merkbaar glijdt een zware, paarse wolk.

HAGELSTORM.
Aan G. H. Priem.
De hagelhorden hollen aan,
En storten zich op 't land; —
In vastgesloten wolk'gen drang
Doorgees'1en ze in hun dolle vlucht
De wind-bewoog'ne lucht
In wilden storremgang.
Vlietend gordijn van wit, —
Als trillend kralenwerk, —
Gehangen uit somber zwerk,
Geslingerd door gierenden wind,
Die geweldig zwaaiend met de armen,
Neervelt zonder erbarmen.
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De korrels plett'ren en slaan,
En dansen in suizende koren,
De wind sleept hen mee langs zijn baan,
Ploegt de lucht met geweldige voren; —
Eén werv'ling van hagel en wind,
Fel-dreigend fantoom en ontzind!

INSTANTANÉ.

Voor Julius de Boer.
De heuv'len donk'ren als een donderlucht,
En liggen geem'lijk in hun norschen dos.
Hoog-boven hen gestapeld rust een boog
Van dicht-gedrongen wolken, laag op laag.
Met tergend rukken dolt een speelsche wind
In 't hulp'loos -dorre bloomenloover om,
En jaagt de blaadjes krakend langs den grond,
Moedwillig hen met al te luid geblaas
Verschrikkend. Groote droppen vallen nu,
Den windvloed klievend, neer met zwaar geplets,
De wolken raken los, en meegevoerd
In wilde werveling van vocht en wind,
Beginnen zij hun gang langs hooge lucht,
De landen zeeg'nend die hun stoet bereist.

HET KONVOOI.
Wat rent daar stampend de vlakte door?
't Is als romm'len van donder — daar nadert het —
hoor!
Het schokt en het botst en het dreunt en het trilt,
De bergdragende aarde schrikt óp en rilt,
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Daar boven de heuvels, daar vliegt het stof
In bruin- grijze wolken, daar davert het dof,
Daar wieken de vogels onthutst naar omhoog,
Omzweven de toppen in cirk'lenden boog,
En werv'len gestadig al krijschend er om
In zwartigen krassenden duivelendrom.
Maar is het gedreun weder ver en voorbij,
Dan vallen ze neder en dalen ter zij
Van de donkere wolkenbank neer in de kruin,
En verder daar jaagt het weer grijzig en bruin,
Daar vliegen de wolken in dwarlende vaart
Weer omhoog uit de dreunende„ sidderende aard'.
.
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Wat stampt daar zoo dreunend, wie maakt dat geweld?
Wat rent er zoo dravend en dond'rend door 't veld?
Daar ginds is een scheiding der bergen — o ziet —
Bespeurt ge die dreigende drommen dan niet?
Daar rijden ze, jagen ze, springen ze voort
Met een raat'lend rumoer dat al 't stille verstoort;
Getrappel al vaartend in dreunende daad,
De hoeven der paarden slaan bonkend de maat,
De mannen, breed-hoedig, in rhythmisch gewieg
Met de paarden meedeinend in spannend gevlieg;
De staarten zij wapp'ren als vanen in 't rond,
De hoeven doorploegen al dond'rend den grond,
't Al rekt zich en strekt zich en bliksemt vooruit, —
Rampzalig konvooi, in no time ben je buit!
,

LENTESTOET.

Voor G. Derksen.
In wijde wonderhallen van het woud
Hoor 'k hel-op tuiten klinkende muziek.

1 57

Nu buigen blad en bloesem naar beneên
Om háár te spreiden luchte baldakijn,
Haar, die aan 't hoofd van 't zuiver-spelend koor
Ten bosch in schrijdt, de lentekoningin.
Zij streelt het sterrenmos met lichten tred,
En toovert met haar oogen teed'ren glans
Op 't schuchter,wuivend lichtgroen blaad'renvolk,
En koost met zachte handen al wat sproot
Om 't woud te tooien bij haar ommegang.
Nu speelt blij -op de zilvermond'ge fluit,
En deunt de gallemvolle veldschalmei,
De citherzang verzoet de zoele lucht,
Het luitgesuis zweeft zacht op zachten wind,
En 't klare zingen van de nimfenrei
Stijgt hoog op boven 't dommen van de trom;
Cymbaal en vedel voegen zich den zang
En luide zwelt de galm der boschmuziek,
Want voog'len mengen zich der nimfkapel,
En schallen wildzang in het wijde rond.
Maar achter 't vreugdig spelen treedt zij aan,
Festoen-omhuld, in gouden pracht van haar,
Dat in een glanscascade nederrilt
Langs rug en schouders; en op 't schoone hoofd
Blinkt vonkeldiadeem van dauw-besprenkt,
Door zon tot vuur geslagen bloemenpraal.
Zij glimlacht blijde in 't bloeien om haar heen,
In kalme gratie schrijdt zij langzaam voort,
Geurwaad'mig, licht omspeeld door vlinderschaar,
En plotseling doorflitst een hel-wit licht
Als bliksemvonk het trillend-jonge woud,
Wanneer de zon haar jong-blank lichaam treft,
En dart'lend neerschampt langs haar naakte pracht.
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WINTER.
De rood-doorgloeide winterhorizon
Rust weer op 't land, dat kalm en kil verwacht
Het zeek're naad'ren van den langen nacht,
In 't wit gewaad dat stil de sneeuwgeest spon.
En als een donkerroode lampion
Hangt laag in 't luchtegrauw, door donz'ge vacht
Van neev'lig-grijs gewolk en purp'ren pracht
Van dagebloed omhuld, de winterzon.
Snel meet ik met metaal-geschoeiden voet
Het donker-spieg'lig ijsvlak, en een glans
Van 't laatste rood speelt er in vlucht'gen dans.
Voort roei ik, eenzaam door den wintervloed;
Al licht verstierf allengs; slechts om mij staart
De gloor der sterren en het blank van de aard'.

HERFST.
De herfst begint te rukken aan het loof,
En neer te donderen met regenvlagen;
De boomen beven bij zijn felle slagen,
En buigen 't hoofd als de aren aan een schoof.
De wilde wind rent rond, giert de ooren doof,
Verstrooit het blad van bosschen en van hagen,
Zoeft door de bleeke lucht met grimmig klagen,
En zegevierend speelt hij met zijn roof.
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De zee verheft haar krullend golfgeklots,
Massale deining, sterk als vloeibaar rots,
En beukt met booze branding tegen 't strand.
-

De meeuwen schieten in gejaagde vlucht
Met scherpen wiekslag door bewoog'ne lucht; —
't Gevoel van sterven vaart door zee en land.
,

HERFSTBOSCH.
Ik ril van schoonheid: vurig-wreed doorflitst
Hel geel de doff're kleuren van het woud,
Een stervensgil, een koortsgloed, felle vlek
Van gloeiziek kwijnen in het late jaar.
Schoon sterft het bosch, een ridder zonder blaam,
Gedost in geel en hartverheugend rood,
Met helmpluim, die de veed'ren vliegen laat,
En helle lans met wapperende vaan.
Hij is ten dood gewond, maar nag weerklinkt
Zijn wakk're strijdroep, en op steig'rend ros
Rent hij ten aanval aan; en tot den kamp
Zijn krachten strekkend in een laatste vlaag,
Zijgt hij ter aard en spilt zijn schoon rood bloed.

DE ZON.

Voor Jacques Zon.
Ik ben de wever aan des tijds getouw,
En schik de gloeiend-bonte tafereelen,
Aan mij de macht om werelden te deelen,
Ik schok der vorstenrijken vasten bouw.
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Ik ben de aleeuwig-brandende flambouw,
Die 't groot Heelal gestaag komt toebedeelen
Het licht en 't leven, die op aard komt spelen
Het wiss'lend spel van wolken en landouw.
Ik de vergouder van der aarde aanschijn,
Die lachen toover op haar lieve trekken,
Die mij weerspiegeld weet in blanken maanschijn;
Ik reis de wereld om in zegepraal,
'k Weet leven alom, alom glans te wekken,
Breng licht en blijheid met mijn hellen straal.

LENTE.
Almoeder der verlangens, 'k hoor u klagen
En smachtend roepen in verlatenheid,
Uw stem weerklinkt in 't blaten van de geit,
Die rukt aan 't koord in de ijlschauw van de hagen.
Uw stem weerklinkt in 't zwaar geloei, bij vlagen
Gestooten uit het stierlijf, in 't gekrijt
Van al wat zoekend naar bevreed'ging schreit
In 's nieuwen levens helderlichtig dagen.
Gij zelf ligt uitgestrekt in 't koelgroen mos,
Uw blanke lichaam warmend in de zon,
Wier luwe hitte breekt door 't karig bosch.
Dan heft ge u op, en aan den vijverzoom,
Bij 't lustig-jong gebabbel van een bron,.
Legt ge u weer neder tot vernieuwd gedroom.
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SEVILLA.
Aan H. J. Haverman.
Heil, Sevilla, kleurenstad,
Waar de rijke sagenschat
Hangt van sproken en balladen;
Waar de oranjebloesem geurt,
En de boom zijn app'len beurt,
Die zich in den goudgloed baden
Van de vuur'ge Zuiderzon,
Spanje's hoogste, rijkste Don: —
Waar de roode lichtenrijen
Glansen over 't water spreien;
Waar de Guadalquivir droomt,
Als het licht zijn vlak hestroomt;
Waar Al Cázars hechte bouw
Tuigt van vaste Moorentrouw,
Toor'nend hoog in kracht van steen
Door der tijden stormen heen,
Stralend soms in hellen schijn
Wascht de zon uw wallen rein,
Dan weer als een nachtgevaart'
Somber stijgend, onvervaard; —
Waar der Carmencita vuur
Mystisch, met een vreemd gegluur
Uit haar donkere oogen schijnt,
Als zij, nuftig en koket,
In den mond de sigaret,
Haar slank lichaam voorwaarts lijnt.
Waar in 't wijde, zand'ge perk
Wordt verricht het bloedig werk,
En de stier, van 't stooten moede,
(Menig fier en dapper paard
Stort met doffen plof ter aard)
Valt in machtelooze woede.
Bloemlezing.

II
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Waar de staat'ge Toreadores
Met gevolg van Picadores
Schrijden door de volle straten,
En de luide welkomstroep
Klinkt uit meen'ge bonte groep
Saamgeschoold uit alle gaten.
Waar de waaier gratievol
Speelt, en maakt de mannen dol
Door 't verhullen van veel Schoon,
Dat zij eischen als het loon
Voor hun trouwe jaloezie
En guitarenmelodie.
Waar de rose amandelbloem
Wordt doorgonsd van bijgezoem,
En 't getwijgte vreemd-verwrongen
Grillig-zwarte schaduwsprongen
Langs den zandgen bodem maakt,
Als de zon van boven blaakt.
Waar Hidalgo's trotsch en loom
Wand'len als in somb'ren droom,
Onder donk're wenkbrauwbogen
Hartstocht slaapt in domm'lige pogen:
Waar de agave, stijf gestrekt
Lange schaduwspitsen rekt;
Waar de strakke blauwe lucht
Wordt doorgeurd van windgezucht,
Waarop uit de verre hagen
Specerijgeur wordt gedragen;
Waar in 't roodend avondlicht
Op der heuv'len vergezicht
Schimmen komen aangevloden
Van uw sagenrijke dooden.
L'envoi.
Heil, Sevilla, kleurenstad
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Met uw volle erinn'ringschat
Van legenden en verhalen;
't Was me een rijk en schoon genot,
Milde gaaf van 't gunstig lot,
Met den geest in u te dwalen!

AVONDSTEMMING.
Nu staat de avond stil
en wil
Heel even peinzen;
De dag verging alree
gedwee
In dralend deinzen.
Een lichte gouden schim
ter kim
Wijlt nog een pooze,
De laatste teed're gloed
en groet
Der wereldroze.
Blijf, avondstilheid, thans
en glans
Ter hemeltinne;
Omhuld in droomen zacht
verwacht
Ik wie ik minne.
O kom in heerlijkheid,
verblijd
Mij met uw gogen;
Sus de onrust, heel 't geschrijn
der pijn,
Stil neergebogen.
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WAGNER.
I.
Ik heb gehoord de droeve melodie,
Die jamm'rend opstijgt uit het aardeleed.
Ik heb gerild van der klaroenen stem,
Met hellen galm trompettend hun triomf.
Ik heb 't berustend klagen aangehoord,
Dat stil bleef hangen met gesmoorden klank.
'k Zat roerloos droomend bij de rêverie,
Die schemerfijn ontzweefde aan de viool.
Ik ben gedaald tot diepste droefenis
Bij 't zwaar gedreun van 's helden doodenzang.
Ik heb gehoord het psalmlied van geloof,
Dat vrome pelgrims hieven tot hun God.
Ik heb gehoord het lokken van den lust
In Venus' schaduwduist're wulpsche grot.
Ik heb gedeind op 't zingen van de rei
Der docht'ren van mild-kabbelenden Rijn.

II.
Eerst klinkt de stap van krijgers in mij op
En dreun-marcheert op maat van koper zwaar,
Van dondertrom en schellen bekkenslag,
Met fel geluid doorklievend doff'ren galm,
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Als bliksemflits een somb're wolkenlucht,
Die zwaar gestapeld, vol van sluim'rend vuur,
Zich opwaarts torent aan het firmament.
En in het breed gedaver van den marsch,
Een keizer huldigend die roemvol kwam
Uit d' oorlog met den vijand van zijn volk,
Zingt eensklaps zoet gejubel en getuit
Van klarinetten, fluit en oboë,
Een vredeslied na wilden oorlogszang,
Een boodschap van geluk en kalmte en rust,
Na moord en kamp en menschendelgend wee.
Zóó breekt de maan door donk'ren hemel heen,
Wanneer de visscher angstig tuurt op zee,
En troost hem met haar stil-verzil.v'rend licht.
En als de krijgszang met een plotsen slag
Verstomde en stilte voor een wijl gebood,
Dan vaart in plecht'ge klanken melodie
Van vuur'gen hemelzin de ruimte door,
De diepe stem van reinheid en Godsdrang;
En tot een macht'gen tempel wordt de .maal,
Waar priesters treden met bedachten stap
En nederzitten bij het hoogaltaar,
Waarboven zwevend in een glorieschijn,
De Ïeil'ge Graal, het wonder van behoud,
Verzaligend hun opgericht gelaat.
Daar rijst ook langzaam 't hooge koningshuis
In slanke zuilenstijging, en het bloed
Drupt zachtkens uit nog niet gesloot'ne wond,
En kranke Amfortas beidt de stille komst
Van wie hem zal genezen door zijn woord
Uit onbedorven hart, de reine dwaas.
En met een streeling van mystieken gloor
Ruischt de muziek in kalm-gedragen gang,
Met groote rust vervullend mijn gemoed.
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Nu zingt de nymfenrei in zeekadans

Over de baren, over de baren;
Deze bestrijken met wiss'lenden glans
Heur goudene haren, heur goudene haren.
Zij zingen bij 't lenige golvengespeel
Hun ruischende zangen met lokkend verlangen
En slepend als lied'ren uit dwepende veêl
Vervloeien de tonen der stoeiende schoonen;
De golven bespoelen met schuimig gekartel
Der smijdige torsen blank-scheem'rend gedartel;
Zij buigen voorover de glinst'rende lijven
Of laten gedwee op de strooming zich drijven;
En aldoor gaat
In een roeiende maat
Hun dansende stem als dolfijnengezwem
In rhythmischen gang langs de deinende zee,
In zwellende klanken langs reeden en banken:
„Wie gaat met ons meê
Naar de purperen zee,
Wie wil er zijn pijnen vergeten in 't deinen,
In 't vloeden en kabb'len, in 't rusteloos babb'len;

Wie zoekt onzen schat
In het blinkende nat?
Wij zullen hem leiden waar zonder verglijden
Het water der zee als een wand van kristal
Stil staat in de diepten
Der kalm-klare krypten
In roerlo,oze, reine, goud-fl^onk'rende hal."

Daar zingt een koorzang zacht in koperklank,
Een plecht'ge hymnus van verheven plicht,
Een orgelbeving, groeiend in geluid,
Zooals, wanneer de herfstwind weer ontwaakt
Er eerst een flauwe suizing gaat door 't veld,
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En hooger klimmend, in der boomen top
De blaadjes zacht beroert, die opgeschrikt
Uit diepen zomerdroom, hun brooze lijf
In angst'ge rilling reppen heen en weer;
Maar als de storm uit donk'ren mond zijn stroom
Van zware woorden uitschalt over 't land,
En door de luchten rijdt op 't toomloos ros,
Welks manen wimp'lend wapp'ren om den kop,
En vlagen barsch bazuinen in het rond,
De wouden plund'rend, en hun loovertooi
Met luide schaat'ring strooiend om zich heen,
Zoo wies uit zachte beving van geluid
De zware bruising van 't volklankig koor.
En in het statig schrijden van den stoet,
't Verheven psalmgezang dat luide stijgt,
Klinkt plots een toon van wufte spotternij,
Van gillend-heeten wellust, en het wast
Tot ingewikkeld labyrinth van klank,
Tot grillig spelen van hoog fluitgeluid,
En in 't visioen van grijzen beêvaartsgang
Komt Venus' lust-verleidelijk paleis,
Met kleur van purper en met geur van wijn.
En bij den strijd van fel-verwoeden klank,
Snerpt heller, luider, 't schril discantgegil,
En tracht te omwikk'len d' ernstig -diepen zang,
Die plechtig dóórklinkt in een ondertoon,
Hem trachtend te verstikken in 't gewoel
Van dart'len minneklank; — zooals een boom
Omwoekerd wordt door weeld'rig slingerkruid,
Dat om zijn stam beg'eerige armen slaat,
En sluipend met verraderlijk gewring
Als adders opkruipt langs de ruige schors;
Maar hij blijft onbewogen en verwint
Door innerlijke kracht het klemgewas, —
Zoo steeg de lofzang sterker naar omhoog,
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Een macht'ge zuil van klank, een springfontein
Van harmonieën, vloedend weer omlaag
In katarakten, wassend immer voort,
Totdat in donderval van grootschen galm
De hymnus neersloeg 't lage dat hem bond,
Met dreunend daav'ren zegevierde alom.

Met vast-voornamen, zelfbewusten stap
Schrijdt nu der eerbiedwaard'ge goden schaar
't Gewijd Walhalla binnen, begeleid
Door 't jubelen der mind'ren en muziek,
Die uitbarst in een luiden zegekreet
Van schellen koperschel en tromgebons,
Waarna hun wijs bestier, genade en macht
Geprezen worden in een vol koraal,
Dat dank-doorsidderd opbeeft naar hun troon.
En zitten ze allen op hun zetels neer
Om Wodan met de wijs -gewelfde brauw,
Planeten om hun held're middenzon,
Dan daalt een diepe stilte, en heel de rij
Blijft lang gebogen om den opperheer,
Alvader stil vereerend in gebed.
Hoe droom'rig gaat refrein
Der mijm'rende viool;
Zacht-kweelend vogelijn
Dat zich in 't loof verschool; —
Hoe dwepend sleept de toon
Zijn droeve melodie,
En wekt het sluim'rend schoon
Der luchte fantasie; —
Hoe klagend-kalm verkwijnt
Allangzaam 't lief geluid,
Dat ruw're drift verreint,
Zich zingend zachtkens uit; —

16g
Gebogen zit ik neer,
Verstomd door zoeten zang,
Geheven in e-en sfeer
Van innig-schoonen drang.
Een sterke held ligt stervend, en zijn stem
Komt mat uit het ten dood gewonde. lijf.
Hij rekt den adem moei'lijk, als een golf
Verheft zich wild zijn borst en legt zich weer.
Hij denkt aan 't eed'le leven en den strijd,
Aan 't wel en wee dat wiss'lend hem geviel,
Aan zijn geliefde bij 't hoog-laaiend vuur,
Hoe hij haar had gewekt, en 't monster sloeg,
Dat grimmig zich gesteld had in zijn weg.
Nu vliedt het laatste leven, 't bloed leekt loom
Hem uit het kwijnend lichaam, als de wijn
Die langzaam zijgt door 't zuiv'rend filtertuig.
En nu aanschouwt hij met verrukten blik
De blinkende Walkure, die hem mint,
En voelt hoe hem de zwaardmaagd teeder heft,
En medevoert naar 't heerlijk Asenveld.
Doch de aarde weent, als helden henengaan;
Er is om hem geweeklaag en gezucht,
En droeve monden slaken droef geluid,
En tranen vallen zachtkens op de baar.
Hij streed in dezen stond zijn laatsten strijd,
En machtig ruischend rijst dei doodenzang
Waarmee hem 't rouwend volk ter uitvaart leidt.
Een wonder suizen van 't geheimvol woud
Met zachte stooten door het wank'le loof,
En koeltjes, warend om het stammenheer,
(Dat groen-festoenig eerebogen buigt,)
Te voorschijn hupp'lend met een plotsen sprong
En 't loover kussend in hun dartel spel.
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De blaad'ren stooten zacht elkander aan,
En fluister-gich'len met elkander stil
Om 't druk geren van wildeman den wind,
Die doelloos streelt en koost en almaar vliegt.
Sylphiden-vleug'lig hangt een luchtig waas
Aetherisch-violet van stam tot stam,
En in het laagre hout verzamelt zich
De trillingteed're tint tot diepren toon,
En spint een waá van dicht're molligheid
Tusschen het warrig, tak-doorwoeld gewas.
Van verre schiet, een zilv'ren zigzaglijn,
't Kristalgeflonker ijlings van een beek,
Met koel gemurmel stuivend naar omlaag.
En in de dalen, diep en wel-beschut,
Kruipt kart'lig varenkruid de glooiing op,
En vreemde bloemen met langslippig hoofd
Verdroomen daar in ongeziene pracht
Den tijd, die eind'loos toeft in 't wijde woud.
En langs de paden schrijdt een eenzaam man
Met kalmen pas en mijmerbuigend hoofd;
Zijn mantel strijkt het rits'lend struikgewas,
Waardoor een even-vlucht'ge sidd'ring vaart
Om 't vreemde wonder dat het woud betrad.
Op mossig bed, dat hoog-gepeluwd ligt,
Laat hij zich lust'loos neder, en vergramd
Door innerlijke zorgen zucht hij zwaar,
En diepe voren groeven 't fronsend hoofd.
Terwijl hij nederligt, het brein doorwoeld
Van donkere gedachten, mijmerloom,
Die somber spieg'len op zijn strak gelaat,
Klinkt plots'ling op met jubelblijen toon
De wildzang van een vogel boven hem,
Uit vollen gorgel fluitend zijn geluk.
En 't juicht en trillert in het hooge loof,
En 't liedje rolt zoo lustig door de lucht,
,
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Dat ze in een trilling komt van warme vreugd,
Doorhonigd van de zoete melodie.
De klanken stroomen op den peinzer aan,
Als golfgekabbel, loopend tegen 't strand,
En evenals de zeekust wordt gedrenkt
Dolor 't onweerstaanb're water, zoo verzinkt
De vogelzang in 't zorgenvol gemoed.
En langzaam dringt een lichte ziel-evreê,
Een klankendropp'ling louterend en zacht,
In 't hart des droeven, en de vogel giet
Zijn gulle blijheid over in den man,
Die dankbaar oprijst, en met vasten tred
En opgerichte blikken verder schrijdt.
Nu speelt opeens de luide feestmuziek,
En klanken rijen zich ten lustgen dans
In wieg'lend rhythme, dat de voeten noodt
Tot medezweven met hun luchten gang.
Violen zingen van hun helle vreugd
En klarinetten tuiten vroolijk op
Bij 't uitgelaten schallen der trompet
En 't hooggestemde juub'len van de fluit.
En zwirlend stijgt de klank in werveldrom
Van vreugdig toongestoei als teugelloos,
Maar samenklinkend tot een harmonie
Van schoone blijheid die de harten streelt.
En in een opperste uiting van hun vreugd
Barst snaar- en blaastuig uit in volle kracht,
En slaakt een laatsten luiden jubelkreet.

UIT
EERSTE GEDICHTEN

DANTE's DROOM.
't Geweld van zware ziekte sloeg mij neer;
Een waas kwam voor mijn oogen, en mijn hart
Dat angstig bonsde, deed het bruisend bloed
Versneld door de aad'ren stroomen; 't scheen mij toe
Alsof, een and're wereld mij omsluitend,
Mijn kranke geest naar and're sferen vlood.
Ik zag voorbij mijn hol en starend oog
Drie vrouwen heen en weder gaan, heur haar
Was woest verward, heur gordels waren los,
Met bloedbeloopen oogen vorschten zij,
En blikten wreed in 't rond, tot eindelijk
Zij mij bemerkend, met het wild gebaar
Van zinneloozen, op een schellen toon
Mij riepen: „Dante, gij zult ondergaan,"
En andermaal: „O Dante, gij zijt dood."
Gedrochtelijke beelden, walging wekkend,
Wanstaltige gewrochten der natuur,
Verdrongen zich met kreten vol van smart
En akelig gehuil voor mijnen blik.
De wereld werd een woestenij, de zon
Werd dof en duister, 't vroolijk voog'lenpaar
Dat lustig nog daareven had gestoeid,
Viel afgemat ter aard en vloog niet meer.
Het stralend starrenlicht verbleekte en scheen
Niet helder vonk'lend meer op d'aarde neder,
Die dreigend dreunde als d'echo van den donder.
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Te midden van dit schrik'lijk schouwtooneel
Kwam een der vrienden uit mijn prille jeugd
Met somber aangezicht en zachten tred
Tot mijne zijde en fluisterde in mijn oor:
„Uw schoone is dood." — Toen barstte ik een stroom
Van heete tranen los, 'k sloeg 't oog naar boven,
En zag een schaar van eng'len opwaarts stijgen,
En luid weerklonk hun lofzang haar ter eere:
„Hosanna in excelsis." 'k Look mijn oogen,
Terwijl ik zachtkens fluisterde in mij zelven:
„Het is zoo, zij is dood," en als ik weder
Het daglicht zag, aanschouwde ik haar vóór mij,
En vrouwen hulden 't zoo geliefde hoofd
In eenen witten sluier. Kalm en zacht
Lag zij voor mijnen blik in eeuw'ge rust,
In eeuw'gen doodslaap neer. Het bleek gelaat
Was hemelwaarts gewend; de handen, wit
Als 't Parisch marmer, waren kruiselings
Gevouwen over hare borst. Zóó stil,
Zóó roerloos had ik haar nog nooit aanschouwd,
En 't was alsof die diepe rust mij zei:
„Ik zie den gulden dageraad des vredes." —
Toen wenschte ik óók te sterven, 'k riep den dood
Met luider stemme tot mij, 't kwijnend hart
Herwon zijn kracht en steunde mijn verlangen.
Doch balsem werd in mijne ziel gegoten,
Een heil'ge troost vervulde mij; de geest,
Die sluim'rend was, kwam weer; met zachte stem
Sprak ik mijzelven toe: „O schoone ziel,
Welzalig hij die u aanschouwt." Dan, weder
Een vloed van tranen barstte los, en nogmaals
Riep ik hartstocht'lijk om den dood, die mij
Verlossen zou uit mijne diepe smart.
Een hevig snikken schudde mijne leden,
En slechts met moeite stamelde ik het woord,
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Dat nooit nog over mijne lippen kwam,
Háár zoeten, heil'gen naam: „O Beatrice."
Doch toenontwaakte ik, en mijn droomgezicht
Verdween gelijk een schim in 't holst des nachts,
En vlood van mij, mij peinzend achterlatend.

MESSALINA.
Als priesteresse bij 't Bacchantisch feest
Raast Messalina, — door den heeten wijn,
Die in heur aad'ren schuimt als fel venijn,
En dart'len dans bedwelmd, — voor niets bevreesd;
Met dierenhuiden om de slappe leest,
Terwijl heur haren, glanzend als satijn,
Met wingerd en klimop doorweven zijn,
Viert zij de orgieën van beur wulpschen geest.
,

De dart'le drommen dwarlen om haar heen,
In geestvervoering scheurend hun gewaden,
En schuddend op de maat der fluit hun leden;
,

Doch eensklaps klinkt er zuchten en geween,
't Gerucht wordt waarheid dat ze zijn verraden,
Waarheen ook 't lot h-en leidt gaan hunne schreden.

DE CHRISTUSPOP.

Voor Martha Gosschalk.
Toen Christus aan het kruis gestorven was
En met zijn lichaam voor der menschen zonden
Geboet had en hen allen had verlost,
Zwierf eenzaam op den heuvel Golgotha
Bloemlezing.12
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Een menschenkind, de evangelist Johannes.
En hij herdacht den grooten zoon des menschen,
Zooals hij zelf zich had genoemd, — Gods zoon,
In aller menschen schatting, die geleerd,
Geleefd, geleden had voor alle menschen.
Zóó mijm'rend daalde hij den heuvel af
En zwijgend schreed hij naar de' Olijvenberg
Waar fier en krachtig zich verhief de boom
Des vredes, zwaar van takken, looverdicht.
Toen sneed hij uit den wortel van dien boom
Het beeld des Heilands, ruw en onbewerkt,
Tóch schoon, omdat hij met een vroom gemoed
Den Godmensch weergaf in het doode h-out.
En zeeg'nend lei hij 't beeldjen in de zee;
Terwijl hij 't wind en baren toevertrouwde
Om 't heen te voeren waar Gods wil het bracht.
De wellen voerden 't slanke popje ver,
Ver van Judaea naar den Tibermond,
Terwijl zij 't kozend kusten met heur vocht.
Daar vonden vrome zielen 't beeldje zoet
En brachten 't opgetogen naar een kerk
Die ze Ara Coeli noemden, 's Hemels outer.
Vol van verrukking bogen zij de knie
Voor 't popje dat zoo wonderlijk verscheen,
Voor 't beeldje van hun lieven Heiland Jezus.
En zegen kwam er op hun daag'lijksch werk,
Wanneer zij fluist'rend hunne wenschen zeiden
Aan 't vormloos-ruwe beeldje van den Heer.
Toen stalen booze menschen in den nacht
Het popjen uit de kerk, en legden 't stil
Op een verborgen plaats, en maakten dan
Met eigen handen 't lieve beeldje na.
Geen zegen woonde er in het valsch gewrocht
Dier slechte menschen, wier gekwelde ziel
Niet vredig werd hoewel zij 't beeldje hadden,
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Gesneden uit het hout des vredeb000ms.
Roerloos lag 't in hun huis, maar toen zij sliepen
En booze woorden spraken in hun droom,
En hun gelaat vertrokken tot een grijns,
Verrees het popje zacht, en ging alleen,
Geluidloos wand'lend door verlaten straten.
En waar het stil voorbijging in den nacht,
Toog er een glimlach langs 't gelaat der slapers.
Voor 't kerkgebouw, zijn vroeg're woonplaats, bleef
Het staan en klopte om toegang op de deur.
De vrome tempeldienaars lieten 't in,
Terwijl zij biddend zich ter neder bogen,
God lovend voor zijn wonderdadig werk.
Toen steeg het popje de altaartrappen op,
En nam opnieuw zijn plaats in tusschen 't licht
Der hcld're kaarsen die 't met schoonen schijn
Bestraalden, want het was alsof het licht
Des hemels uit de ruwe trekken lachte.
Én 't valsche beeld dat daar gestaan had, zonk
Door 't altaar heen diep in den schoot der aard',
En 't werd door géénen sterv'ling weergezien.
Het wonder werd alom door 't land verspreid,
Uit alle streken togen pelgrims heen
Naar de Ara Coeli, en wanneer een wensch
Die ze afgebeden hadden was vervuld,
Hechtten ze een diamant of paal aan 't beeld.
Zóó straalt het Christuspopje in schoone pracht
Van eed'le steenen, maar in 't diepst der ziel
Gloort er, wanneer men al dien glans aanschouwt,
Het licht der poëzie méér dan juweelen.
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HAAR BEELD.
'k Dool eenzaam rond en altijd zie ik één
Eén zoet gelaat, schitt'rend in sterrenschijn
Op mijnen weg. En als ik één van mijn
Gedachten vast wil houden en tevreên
Mij plaats, om als een kunstenaar in 't steen
De vormen beitelt, zoo wat in mijn brein
Ontstond, als beeldhouwwerk schoon te doen zijn
In mijne klanken, dan vliedt alles heen.
Alles vliedt ver van mij, doch 't heerlijk beeld
Dat ik bij nacht in blijde droomen zie
En elken nieuwen dag mij tegenlacht,
Wijkt niet van mij, en in der ziele nacht
Ruischt er een wonderzoete melodie
Die 't brandend harte kalmte brengt en streelt.

BERUSTING.
'k Schouwde in den nacht in donkere eind'loosheid.
Geen licht verscheen hoe ver 't gezicht mij reikte„
Geen enk'le ster die aan den hemel prijkte,
Doch over alles lag de nacht gespreid.
En plots'ling glom in klare heerlijkheid
Een sterre door de zwarte waá der wolken,
Toen brak een tweede door de duist're kolken,
En die twee hebben me in den nacht geleid.
Zoo leidden mij uwe oogen in den nacht
Die over mijne ziel lag uitgespreid,
Gij maaktet door uw blik mijn duister licht; —
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En schoon ge mij ontvlucht, ik duld en wacht,
En laat geen mensch gevoelen dat ik lijd,
Maar 'k lach de wereld in het aangezicht.

WANHOOP.
Ik ben zoo droef omdat ik niet kan hooren
Uw zachte stemme met haar zoete taal;
Terwijl 'k langs de besneeuwde straten dwaal,
Klinkt mij 't gelach der menschen vreemd in de ooren.
En door de luiken van den hoogen toren
Stroomt het geluid mij binnen van 't metaal;
Geroerd sta 'k stil; wijl 'k angstig ademhaal
Is 't mij alsof een stem me roept: „Verloren!"
O zwijg, gij klank van onheil en van leed,
Roep niet zoo luid in mij, wees stil, ik weet
Dat gij slechts zijt mijn eigene gedachte.
Geen stem is 't die van buiten tot mij kwam,
Maar het geluid dat 'k in mij zelf vernam,
En dat naar uiting in de kerkklok smachtte.

AVONDLIEDJE.
De zachte heidekleuren blozen
In de avondzon,
En scheem'rend purper duistert om
Den horizon;
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De donk're boomen staan te droomen
In 't laatste licht;
In snelle vlucht vliegt door de lucht
Een late vogel
Ver uit het zicht...
Zoo vliegen al mijne gedachten.
Steeds naar ii heen,
'k Geniet het leven en de schoonheid
Door u alleen.

NACHT.
Het laatste licht der zon was weggezonken,
De maan steeg langzaam aan de kim, geel -rood,
Der nachten zon, verrezen uit den dood,
Wijl enk'le starren aan de heem'len blonken.
Der nachtegalen minnezangen klonken
En golfden trillend langs der dalen schoot,
Glimwormen wierpen, kruipend langs de sloot,
Met hunne kleine toortsen held're vonken.
Zoo lag de heil'ge nacht in licht en zangen
Ter neder in zijn zaalgen zomerdroom,
Het land omarmend met een zoet verlangen.
En 'k zag in mijn verbeelding hoe op aarde
In blinkend kleed met lichtend-purp'ren zoom
De Geest der Liefde troostend ommewaarde.
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MAANLICHT.
Ik staar gedachteloos in 't licht der maan
Dat neerstroomt van het glooiend kerkedak,
En dan zich stort op 't kalme watervlak
Dat zilv'rig rimpelt, wiekt de wind wat aan.
De glans glijdt luchtig van de lichte blaán
En dartelt speelziek neer van tak tot tak,
Bestraalt den stoeren stam, en legt zich strak
Op 't kerkhof neer, voortschuivend langs de paan.
In zilverblanke glansen ligt gevangen
De nacht der aard, wanneer de mane schijnt
En 't trillend licht doet door de ruimte zweven.
Zoo is in mij mijn blijde ziel omhangen
Met glans van uwe liefde die niet kwijnt,
En mijn weg licht maakt door dit duist're leven.

LENTE-AANDOENING.
Der lente lachen jubelt in mijne o^oren
Als belgetingel uit het verre dal,
De Lente zingt in mij, o 't is een val
Van tonen en van tinten in de voren
Van mijne ziel; gij luide vogelkoren,
Nieuw groen en blauwe hemel overal,
Gij voorjaarswinden roept het met geschal,
De lente leeft, uit zonnevuur geboren!
En midden in dat licht en die geluiden
Staat mijne stemming als een schucht're maagd,
Zich schroomvol hullend in haar wijde kleed.
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Zij wil zoo gaarn haar groote vreugd beduiden,
Nu 't lentebloeien al haar weedom vaagt,
Slechts „Liefde" is 't woord dat zij te staam'len weet.

DANK.
Zie, als deez' kalme, klare sterrennacht,
Waarin de maan in 't donk're water speelt,
En vredig neerblikt op haar spiegelbeeld,
Terwijl de boomen trillen jn haar pracht; —
De bootsman neuriet bij zich zelf héél zacht
Zijn avondliedje, en uit de verte kweelt
De vogel die door zang zijn smarten heelt,
En liefde klagend naar zijn zoet -lief smacht; —
Zoo is er vrede in mij wanneer ik denk
Aan uwe liefde en aan wat gij mij zijt,
Mijn rust en mijner ziele zaligheid.
Dan is het niet genoeg als ik u schenk
Dit mijn arm hart en deez' mijn matten klank,
De schaduw slechts van onuitspreekb'ren dank.

NACHTMUZIEK.
Week deunt de fluittoon door de stille straat,
En vult de lucht met melodieus geluid;
De nacht is rustig, uit het luwe Zuid
Hijgt flauw de wind, die talmend verder gaat.
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De maan blikt met haar leliebleek gelaat
Op 't blank-gepleisterd huisje neer, waaruit
De teere tonen zweven van de fluit,
En lieflijk glanst het in de stille straat.
O licht in mij en klare harmonie,
Glans mijner ziel, waarmeê ik overspreid
Deez' mijnen zang, van weeke woorden zoet;
O kalme, blanke straat waarin 'k slechts zie
't Hel-blinkend huisje, — weest gebenedijd,
Gij vredige bedwelmers van 't gemoed!

ZOMERDAG.
Zwaar drukt de zwoelte neer op mensch en dier,
De dorre boomen worden nauw bewogen
Door 't loome windje, kwijnend in de lucht.
Gezengd is 't weigras, en de beek in 't woud
Ligt mat in 't hevig zonnebranden neer.
De koeien staan in 't water van de sloot,
En koelen zich de logge pooten af,
Terwijl de zon hun ruige huiden blaakt.
De landman roert zich langzaam bij zijn taak,
Duwt afgemat de zware spade in 't veld.

MIJMERING.
De stad lag stil in 't mijm'rend licht der maan,
En rustig ruischte 't water langs haar muren,
En buiten, in den tragen gang der uren,
Heb ik al peinzend op de brug gestaan.

186
De huizen lachten mij wit-blinkend aan,
'k Zag held're vensteroogen naar mij gluren,
En rossig glom daarbinnen 't licht der vuren,
'k Liet over al dien glans mijn oogen gaan.
Een blanke vrede daalde droomend neer,
Een stille stemming zweefde in 't wijde rond,
En drong in mij, als regen in den grond.
'k Gevoelde mij geheven in die sfeer
Van louter licht en mane-melodij,
En 'k was een deel der heerlijkheid om mij.

LENTE.
De regen tinkelt in den plas,
En lichter groent het lage gras,
De teere blaadjes loopen uit,
En donker gloeit het heidekruid.
De vogel tjuikt zijn liedje weer,
In blauwe droomen ligt het meer,
Een zachte wind waait door de lucht,
En sterft in 't woud met flauwe zucht.
Hoor! welk melodieus gekweel
Stijgt uit der nachtegalen keel,
Jong licht schiet door de luchten heen,
Jong mos groent op den grauwen steen.
O alles zingt van volle vreugd;
Natuur, herboren in haar jeugd,
Der booroen streelend ruischgeluid,
Der voog'len zangerig gefluit.
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'k Heb u zoo lief, gij bloem en boom,
Gij voog'lenzang, gij zon en stroom,
Maar méér dan u en bovenal
Heb 'k háár lief, die 'k niet noemen zal.

LEVENSBEELD.
Als een die dwaalt in 't woud en zoekt naar 't pad
Van waar hij uitging, vorschend met zijn oog,
En bevend omziet als zich iets bewoog,
In 't loover achter hem, een rits'lend blad
Of opgeschrikte vogel, — 't mos is glad
En telkens glijdt hij uit, terwijl omhoog
De wolken jagen langs den hemelboog,
En 't wordt al nacht en de angst houdt hem omvat, —
Zozo moet ook ik mijn weg door 't leven gaan,
Vallend en struik'lend op mijn zwaren tocht,
Ik vond niet in de menschen wat ik zocht.
En velen staren mij verwonderd aan
En zeggen: „dro-omer, hef u op, ontwaak".
Doch ik versta niet hunne vreemde spraak.

ONWEDER.
De donder trekt weergalmend over 't land
En viert triomfen in de wijde luchten;
De wind voorspelt zijn komst met driftig zuchten,
Een donk're waá den hemel overspant.
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De fiere bliksems met hun fellen brand
Doorgloeien 't zwerk, waarlangs de vogels vluchten,
En harde regens, voor den oogst geduchten,
Slaan klett'rend neder op 't benauwde land.
Thans trekken zich weer dichte stoeten samen
Van zwart-geruste strijders aan het zwerk,
En dreigen de aarde met hun doffe knallen.
En 't deel der lucht dat zij verov'rend namen,
Wordt week geslagen door 't geweldig werk,
En groote regendroppen vallen, vallen.

LICHT EN DONKER.
In 't Westen is de zon ter rust gegaan,
Neerzijgend in haar bed van purpervlammen,
En 't laatste licht speelde om de donk're stammen
Van 't woud waarin de somb're dennen staan.
Er ligt een rust op de aard als van 't gemoed
Waarin 't geluk der liefde stil kwam wonen;
Van verre ruischen de gedempte tonen
Van vallend water aan der heuv'len voet.
Zie, flauwe, grijze strepen aan de lucht
Waar 't zonvuur scheidde van den hellen dag,
En de avond opdoemt in haar kleed van rag;
Wonder van innigheid en stil genucht.
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AVOND.
De kim vervliet in tinten, veeg en mat,
De maan staat hoog in 't onbewolkte blauw,
En uit de weiden stijgt een ijle dauw,
Zich spreidend over 't lage heesterblad.
Van verre glimt de plas in zilvernat,
De bo-omen aan den einder, donker-grauw,
Staan stil, gelijk versteend, alsof ze nauw
De koude ontkwamen, die hen hield omvat.
Heel 't landschap ligt zoo stil en roert zich niet,
Alleen klinkt nu en dan het klaar gefluit
Des kievits, die zijn need'rig nest omvliegt.
Zoo ruischt in mij een rustig lentelied,
En poozend tracht ik te verstaan 't geluid,
Dat door mij trilt en mij tot vrede wiegt.

KAIN.
De haat brandde in zijn oogen, en hij zag
Den rook van Habel's offer opwaarts stijgen,
Doch van zijn altaar sloeg hij neer, en lag
Als zwarte dauw op 't veld. Met toornig hijgen
Vloekt hij den broeder op dien onheilsdag,
En als hij steeds zijn outerdamp ziet nijgen,
Gevoelend dat hij God niet off'ren mag,
Doet hij den broeder dood ier aarde zijgen.
Toen rilde wroeging door zijn schuldig wezen,
Waanzinnig zwierf hij rond van oord tot oord,
Vervolgd door 't beeld van zijnen dooden broeder.
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Gods stemme klonk: „Waar is hij die vóór dezen
Uw broeder was?" En somber luidt zijn woord:
„Ik weet het niet, ben ik mijn broeders hoeder ?"

STORM.

Voor Frieso Moolenaar.
Hoog rijdt de maan, de wind jaagt losse brokken
Van stukgereten wolken voor zich uit,
Giert langs de kust met angstig noodgefluit,
En schudt der boomen wapperende lokken.
Wild raast de zee en slingert lichte vlokken
Van ziedend schuim omhoog; met boos geluid
Heft zij haar golven op, in 't verre Zuid
Rolt dof des donk'ren donders grimmig mokken.
De wolken worden zwaarder, en de maan
Gaat achter hunne breede ruggen schuil,
En luider gilt de wind zijn schel gehuil.
Plots stroomt de regen neer, de helle vaan
Des bliksems trilt op hopogen wolken-dom...
Dan siddert alles, vrees -bevangen, stom.

NAJAARSLIED.
Hier wil ik nog een najaarsliedje zingen,
De bruine wouden zullen 't blij herhalen;
't Zal klimmen tegen hooge heuvelklingen,
't Zal hupp'len van de hellingen der dalen;
't Zal zweven langs de wazig-grauwe netten,
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Met dauw bepareld, van verdwenen spinnen;
Niets zal mijn liedjen in zijn loop beletten,
Dat ik hier zing met dartelende zinnen.
De koele wind omwaait mijn sterke leden,
De blauwe hemel tintelt in mijne oogen,
Ik heb der zonne mijnen lust beleden,
De najaarsadem kwam mijn kracht verhoogen.
Geweken is de zware zomerzwoelte,
Gebannen is der zonne zengend branden,
O rosse herfst, verrukkelijke koelte,
Hoe dwaal ik lustig door de frissche landen!
De blaad'ren kraken onder mijne voeten
En 'k doe spar- appels vóór mij henendansen,
Lupinen, die met geur de lucht verzoeten,
Staan stil in donkergroen met gele glansen.
Papavers gloeien eenzaam in de velden
En droomen van de blauwe korenbloemen,
Die in de zomertijden hen verzelden,
Toen de akker nog op blonde kleur kon roemen,
De vogels zwijgen, in hun nest gedoken,
Of zijn geweken naar de warm're streken,
Toch wordt de najaarsstilte nog verbroken
Door luider ruischen van gezwollen beken.
De Westewind verzamelt weer zijn krachten
En schudt de rijpe vruchten van de twijgen,
De sombre zee rolt aan met doffe klachten,
En reeds van verre bleeke neev'len stijgen.
Maar laat ik hier mijn najaarsliedje zingen,
Dat bosch en heuvel 't blijde wedergalmen,
'k Zie vlugge hazen langs de paden springen,
Hoe wuiven al de wankelende halmen!
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De tonen rollen door de ruige bosschen,
En klimmen tegen hooge dennestammen,
'k Wil 't lied in helle en somb're! kleuren •dossen,
En 't óp doen flikkeren in doffe vlammen.

ONTGOOCHELING.
Gelijk een kind, dat door een tuindeur kijkt,
Met groene, roode, blauwe en gele ruiten,
Al hunk'rend naar de heerlijkheid daar buiten,
Omdat er alles vol van kleuren prijkt; —
Maar dat, als het zijn wenschen heeft bereikt
En eindelijk de deur zich zag ontsluiten,
En dorre boomen ziet en zwarte kluiten,
Droef pruilt wijl alles niet zoo schoon meer lijkt; —
Zoo staan er velen aan 't begin van 't leven,
Dat hun te pralen schijnt in kleurengloed;
Een wild verlangen doet hun harten beven.
Maar als zij ingegaan zijn, die vertrouwden
Op wat er vóór hen lag, dan zien ze eerst goed
Hoe alles valsche schijn was wat ze aanschouwden.

NAJAAR.
Er liggen lange strepen in de lucht
Van donker-grijs, de zon verbergt haar schijn;
De heuveltop, gehuld in 't mistgordijn
Staat als een reuzenschim, ver weggevlucht.
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De wind kreunt met een lang-gerekte zucht,
Als deed het machtige ademen hem pijn,
Gedoken zit het stomme vogelijn,
En 't laatste brooze bloempje trilt beducht.
Dof daalt de grauwte van den hemel neer,
En brengt een weemoedsstemming over de aard',
De grijze leegte dringt in mijn gemoed.
Asch-bleeke misten stijgen uit het meer,
Een vale schimmenstoet, uit vocht gebaard,
En do•oven uit den laatsten zomergloed.

WINTER.
Voor A. L. .FKoster.
De fijne rijm bedekt nu boom en plant
En 't stijf-gestolde water, spiegelglad,
Kaatst hel de zon terug van 't glanzig pad,
De blanke sneeuw ligt blinkend op het land.
En aan den langzaam-glooiende' oeverkant
Steekt nederig een klokje 't groene blad
Naar boven, koest'rend zich in 't zonnebad,
Een dun, groen lintje op hermelijnen rand.
De lucht is fijn en helder, diaphaan,
En trilt van 't zuiver-schitt'rend zonnevuur,
Der blauwe heem'len stralend-gouden vaan.
De lieve blankheid maakt den held'ren dag,
En tooit met klare schoonheid de natuur,
Die langen tijd in doodsche misten lag.
Bloemlezing.
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UIT
VERTALINGEN

DEMETER BIJ KELEOS. 1)

Voor Wenzel Frankemdlle.
Toen op haar zwerftocht, zoekend naar haar kind,
Demeter kwam aan 't Eleusinisch land,
Waar de krijgshaft'ge Keleos gebood,
Toen zette zij zich neder bij een bron,
Bedroefd van hart, en boven 't godd'lijk hoofd
Spreidde een olijventak, die nederboog,
Zijn schaduw lavend uit. En zij geleek
Een oude vrouw in houding en gebaar,
Zo-oals de voedsters van de vorsten zijn
En pleegsters in 't weergalmende paleis.
Dra kwamen Keleos' dochters met hun kruik,
En putten water uit de klare bron,
Maar zij herkenden de Aardgodinne niet,
Want goden zijn voor menschen niet te zien,
En bij haar staande spraken zij het woord:
„Wie zijt gij, oude vrouw? Uit welke stad?
Waarom betreedt gij 't huis niet, in welks ruim
Meer vrouwen zijn als gij en jongere ook,
Die u begroeten zullen, en gastvrij
Ontvangen zullen zoo met woord als daad ?"
En tot hen sprak de machtige godin:
„Gegroet, mijn lieve kind'ren, wie ge ook zijt;

1 i Bewerking van een episode uit de Homerische Hymne aan
Demeter.
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'k Zal u de waarheid zeggen, nu ge 't vraagt.
Mijn naam is Dos, en 'k werd met ruw geweld
Uit Kreta weggevoerd, mijn vaderland.
Maar toen der roovers overmoed'ge schaar
Na dagen zwervens over 't zilte vlak
Een maal bereidden op deez' rots'ge kust,
Ontkwam ik heim'lijk in den schemertijd,
En dwaalde hierheen; maar welk land dit is,
En hoe de menschen heeten, 'k weet het niet.
Hebt medelijden met mij, meisjes lief,
Opdat ik kom bij 't huis van man en vrouw,
Voor wie 'k welwillend werken kan, wier kind
Ik kan verzorgen, waken over 't huis,
Dg bedden sprei'n in 't hechte slaapvertrek,
De dienst'bre vrouwen leeren 't huislijk werk."
Toen sprak de schoonste van het meisjestal,
Kallidike, aldus tot de godin:
„Wij menschen moeten, hoe bedroefd we ook zijn,
Der goden gaven dulden, moedertje.
Ik zal den naam u zeggen van dit land:
't Is 't wierookrijke Eleusis; Keleos,
De vader van ons vieren, heerscht als vorst,
En Metanira, onze moeder, heeft
Een lieven, laatgeboor'nen zoon in huis,
En veelgewenscht en welkom was hij daar.
Wij gaan tot haar en vragen of gij 't kind
Verplegen moogt, zij gunt het u gewis,
Want godd'lijk zijt ge om aan te zien; en weet,
Zij zal een opvoedloon u geven, dat
U wordt benijd door menige and're vrouw."
Zoo sprak ze, en de godinne neigde 't hoofd
Bevestigend; de meisjes gingen heen,
Hun schitterende kruiken op het hoofd.
En weldra kwamen ze bij 't statig huis
Van Teleos, hun vader; en met spoed

1
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Verhaalden zij der moeder Metanira
De ontmoeting met het oudje, en zij beval
Haar aan te zoeken voor een glansrijk loon.
Als reeën, die in 't blijde lentetij
Met vlugge schreden hupp'len door het veld,
Zoo renden toen de meisjes weg; hun haar
Woei golvend om hun schouders, en hun kleed,
Dat opgeschort was, fladderde bij 't gaan.
Zij kwamen snel ter plaats waar de godin
Nog roerloos nederzat, door leed gebukt,
En haar doende opstaan, wezen zij den weg.
En achter hen, het heilig hoofd omhuld,
Schreed langzaam de godin, wier donker kleed
Met kalme golving plooide om hare leên.
En binnentredend vulde zij 't paleis
Met goddelijken glans; eerbied'ge schroom
Beving er allen voor haar heerlijkheid.
Met neergeslagen oogen bleef zij staan,
Totdat Iämbe, dienares van 't huis,
Een zetel voor haar plaatste, waar een vacht
Van zilverwitte blankheid over hing.
En daar zich zettend, hield zij met de hand
Haar sluier naar bene @n, en sprak geen woord;
Maar zonder lachen, zonder spijs en drank,
Zat zij, verteerd door droefheid om haar kind.
Doch toen Iambe met haar lichte scherts
En geest'ge jokkernij de smart genas,
En haar deed lachen met een vroolijk hart,
Toen schonk haar Metanira boordevol
Een beker honingzoeten wijns; maar zij,
't Hoofd schuddend, zeide neen, en wilde niets
Dan meel met water, zacht dooreen gemengd,
Zoetgeurig van welriekende polei.
Toen sprak de schoongegorde Metanira:
„Wees welkom, vrouw; zóó vorst'lijk om te zien,
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Stamt gij voorwaar van edele ouders af.
Wij menschen moeten dragen wat de goon
Voor gaven schenken, hoe bedroefd we ook zijn,
Hun juk weegt immers zwaar op onzen nek.
Maar nu gij hier zijt, neem wat ik ook heb;
Verpleeg dit kind voor mij, dat ongehoopt
En laatgeboren door der goden gunst
Mij werd geschonken op mijn vuur'ge beê.
En als gij 't opvoedt, geef 'k u zulk een loon,
Dat meen'ge vrouw het u benijden zal."
En aldus klonk Demeters wederwoord:
„Ook gij, vrouw, wees gegroet, en moge 't zijn
Dat u de goden geven alles goeds.
'k Neem, zoo gij 't wenscht, uw kind welwillend aan;
Geen tooverkruid of booze hekserij
Zal ooit hem schaden, want ik ben bekend
Met midd'len van verweer en tegengif."
Toen nam zij 't kind in haar doorgeurd gewaad
Met haar onsterfelijke handen, tot een lust
Der moeder, die verheugd was van gemoed.
Zoo werd zij voedster van Demophoön,
Den zoon van den krijgsha£t'gen Keleos,
En hij groeide op gelijk een jonge god;
Want zij bestreek hem als een godenzoon
Met ambrozijn, hem leggend op haar schoot,
En met haar heil'gen adem blies ze op hem.
Maar 's nachts bedekte ze hem als een toorts
Met vlammend vuur, ter sluiks, dat geen het zag.
En de ouders waren grootelijks verbaasd,
Zooals hij wies, en was om aan te zien
Een god gelijk, gedijend hoog in bloei.
Zij had voorwaar hem eeuwig-jong gemaakt
En ook onsterf'lijk, als niet Metanira
Vol onverstand haar had bespied bij nacht;
Want ziende hoe Demeter hem in 't vuur
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Gelegd had, werd zij angstig om haar kind,
En stiet een luiden gil uit, en zij riep
Al jamm'rend door de stilte van den nacht:
„Mijn kind, mijn kind, de vreemdelinge legt
U in het laaiend vuur, maar mij bereidt
Zij diepen rampspoed en veel smart'lijk leed."
Zoo snikte ze, en de heil'ge hoorde haar.
En met haar eeuw'ge handen nam zij 't kind,
In heev'gen toorn ontstoken, uit het vuur,
En Metanira sprak zij aldus toe:
„Verdwaasde menschen, die een gunstig lot
Noch een ongunstig ooit vooruit kunt zien!
Zoo zijt ook gij door onverstand verblind.
Want weet bij 't bitt're water van den Styx,
Dat ik uw kind onsterf'lijk had gemaakt
En eeuwig-jong, en onvergang'bren roem
Geschonken had, als niet eens menschen blik
Op hem gevallen ware, toen 'k hem lei,
Een toorts gelijk, in 't louterende vuur.
Ik ben Demeter, hoog in eer, de vreugd
En groote troost van menschen en van goon.
Welaan, dat gansch het volk me een tempel bouw'
En altaar bij den steilen muur der stad,
Op 't hoogste van den heuvel, die de bron
Kallichoros beschermend overhangt,
En zelve leer 'k den ritus u, waardoor
Gij vroom hem houdend, steeds mijn hart verzoent."
Zoo sprekend schudde zij haar ouderdom
En mensch'lijk wezen af, en om haar heen
Vloot schoonheid, en een balsemende geur
Woei van haar golvend wierookrijk gewaad,
En van haar godd'lijk lichaam glansde ver
Een schitt'rend licht, en 't lange blonde haar
Glom gulden op haar schouders; 't hecht paleis
Werd als van bliksemflikkering vervuld.
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En door de zalen schreed ze, en Metanira
Viel als getroffen neder, en zij bleef
Lang sprakeloos, en zij vergat haar zoon,
Haar liev'ling, op te nemen van den grond.
Zijn zusters hoorden toen de stem der klacht,
En springend uit hun welgespreide bed,
Nam de een het kind en hield het aan haar borst,
Een and're ontstak het vuur, een derde liep,
En hief haar moeder van den bodem op.
Toen wieschen zij met liefde 't spart'lend kind,
En kusten hem; maar toch was hij niet zoet,
Want mind're voedsters zorgden nu voor hem.
Zij waakten daarna biddend heel den nacht,
Bevend van vrees, maar toen de dag verscheen,
Verhaalden zij 't gebeurde aan Keleos,
En wat Demeter hun geboden had.
Toen riep hij 't volk uit heel den omtrek sasm,
Bevelend voor Demeter schoongelokt,
Een rijken tempel en een hoogaltaar
Te stichten op den steilen heuveltop.
En zij gehoorzaamden aan zijn bevel,
En maakten alles zooals hij 't gebood,
En op hem rustte zegen voor dit werk.
Na hunnen arbeid togen zij naar huis,
Een ieg'lijk naar het zijne; maar Demeter
Van de and're goden ver zich houdend, kwam
Zich nederzetten in de tempelcel,
Verteerd door smart om 't schoon, laaggord'lig kind.
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OUD-GRIEKSCHE LYRIEK.
Naar Sappho.
De maan is weggezonken,
De Pleiaden zijn verblonken,
't Is middernacht,
Ik waak en wacht; —
De tijd gaat heen, gaat heen,
En ik slaap gansch alleen.

Naar Simonides van Ceos.
Roemrijk is het lot en schoon de val
Der bij Thermopylae gestorv'ne helden.
Een altaar is hun graf, de smart herdenking, en
de jammer lof.
Zulk een rustplaats zal geen roest of schimmel
Noch de algeweld'naar Tijd doen dndergaan.
Deez' heldenrustplaats koos den roem ter woon,
Van Griekenland; dit tuigt Leonidas,
De vorst van Sparta, die den gro^oten tooi
Van mannenmoed op aarde achterliet
En roem voor alle eeuwigheid.
Naar Alkman.
Nu slapen der bergen kruinen en afgronden,

Voorgebergten en ravijnen,
't Kruipend gedierte dat de donkere aarde voedt,
Het bergleeg'rig wild en 't bijenvolk,
De monsters in de diepten van de donkerviolette zee,
Nu slapen de scharen
Der wijdvleug'lige voog'len.
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DEIANIRA'S DOOD.

1)

Naar SOPHOKLES.

Toen zij in 't huis gekomen was, alleen,
En in den voorhof haren zoon de baar
Zag sprei'n om tot zijn vader heen te gaan,
Viel zij voor 't huisaltaar en klaagde luid
Dat het verlaten werd, en weenend nam
Zij 't huisraad, vroeger vaak gebruikt, ter hand.
En her- en derwaarts dwalende door 't huis,
Zoo dikwijls zij een lieven dienaar zag,
Schreide ze 't uit en jammerde om haar lot
En om den voortaan onbeheerden haard.
Toen dit geschied was, zag ik plots'ling haar
Het slaapvertrek van Heraktes betreén.
En ik, mijn oog verbergend in de schatw,
En mij verschuilend waar mij niemand zag,
Bemerkte hoe ze op 't bed van Herakles
De spreien wierp, en heffend zich omhoog,
Zich nederzette midden op het bed.
En brekend in een heeten tranenstroom
Sprak zij: „vaarwel, o huw'lijksbed, voor goed,
Gij neemt mij nooit meer als uw slaapster opl'

1) Herakles keert na de inname van 0echalia met een jonge
krijgsgevangene, Iole, naar Trachis terug. Deianira, bevreesd dat hij
háár vergeten zal en lole tot vrouw zal nemen, zendt hem door
middel van een bode Lichas het met 't bloed van den door Heraktes
gedooden centaur Nessos gedrenkte kleed als „irritamen amorist'
H. trekt 't kleed aan en lijdt de vreeselijkste pijnen. In zijn waanzin
verplettert hij Lichas tegen de rotsen. Hyllos, zoon van H. en Deianira,
verwijt zijn moeder 't verderf zijns vaders. D. brengt zich om 't leven.
Deze gebeurtenis wordt behandeld in Sophokles' tragedie „Trachiniae"
d. i. „De vrouwen van Trachis," die 't koor uitmaken. Een oude
kamenier doet 't verhaal van D's dood.

205

Dit zeggend maakte zij met vaste hand
Haar kleed los, waar de uit goud gedreev'ne spang
De borst beschutte; toen ontblootte zij
Geheel haar linkerzijde en linkerarm.
Maar ik liep haastig heen, uit alle macht,
Om aan haar zoon te melden wat zij deed.
En als 'k gegaan was en weer met hem kwam,
Toen zagen wij dat zij zich met een zwaard,
Tweesnijdend, had gestoken in de borst.
En de rampzaal'ge zoon bedwong zich niet
In 't jamm'ren om zijn moeder, hield niet op
Met haar te kussen, klagend lag hij neer,
Met zijne zijde naast haar uitgestrekt,
Snikkend dat hij haar valsch beschuldigd had,
En tegelijk twee levens derven moest,
Verstoken van zijn vader en van haar.

ALKESTIS' AFSCHEID VAN NAAR HUIS l).
Naar EURIPIDES.
Toen zij gevoelde dat haar laatste dag
Gekomen was, wiesch zij haar blanke leén
Met helder water; uit het ceed'ren schrijn
Nam zij een sierlijk kleed, en schoon getooid
Trad zij voor Hestia's haard en bad aldus:
„Meest'resse, nu 'k ga dalen onder de aard',
Val ik u voor het laatst te voet, en smeek,
Dat gij mijn kind'ren aanneemt, en den een
Een lieve vrouw geeft, de and're een waardig man.
1) Alkestis, de vrouw van Admetos, koning van Pherae in Thessalia,
wijdde zich vrijwillig ten dood om 't leven van haar echtgenoot te
behouden.
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En schenk dat zij niet sterven zooals ik,
Die hen ter wereld bracht, vóór hunnen tijd,
Maar mogen zij hun vollen levensduur
In vreugde slijten in hun vaderland."
En alle de outers in Admetos' huis
Bekranste zij, hen wijdend met gebed,
De loovers scheurend van het myrtenhout,
Zonder een traan of zucht, en 't naad'rend kwaad
Bracht geen verand'ring aan haar heerlijk lijf.
Maar in de slaapsteê komend, viel ze op 't bed,
En brak in tranen los, en sprak aldus:
„O bed, waarop 'k mijn maagd'lijkheid verloor
Om zijnentwil, voor wien 'k nu sterven ga,
Vaarwell ik haat u niet, want mij alleen
Hebt gij gedood, die vreesde u en mijn man
Lafhartig te verraden; 'k sterf voor hem.
Maar u bezit weldra een and're vrouw,
Niet trouwer, doch gelukkiger misschien."
En liggend kuste zij 't, en 't gansche bed
Werd nat beregend door haar tran envloed.
Maar toen ze moe van 't vele weenen was,
Wierp zij zich van het bed en snelde voort,
En wendde zich in 't gaan nog dikwerf om;
Toen viel ze nogmaals op haar leger neer.
De kind'ren hingen aan hun moeders kleed
En weenden, maar zij nam hen beurt'lings op,
Voor 't laatst hen kussend, wijl zij sterven ging.
En alle dienaars weenden in het huis,
Hun meesteres beklagend, en zij gaf
De rechterhand aan elk, — géén zoo gering
Of zij begroette hem en kreeg zijn groet.
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THEOKRITOS' EERSTE IDYLLE.
DE DOOD VAN DAPHNIS. 1 )

Voor Anton Smit.
Thursis.
Zoet suizelt gindsche pijnboom bij de bron,
Maar gij, o herder, kunt óók lief'lijk fluiten;
Na Pan zult gij den tweeden prijs verwerven;
Krijgt hij den ho orn'gen bok, gij krijgt de geit,
Als h ij de geit wint, valt u 't jong ten deel,
Schoon is het vleesch van 't jong, totdat ge 't melkt.
,

Geitenherder.
Uw zang is zoeter, herder, dan 't geruisch
Van 't water, drupp'lend van de rots omlaag.
Bekomen ook de Muzen 't schaap als prijs,
Gij krijgt het stallam zeker; doch als haar
Het lam behaagt te nemen, wint gij de ooi.
Thursis.
O bij de Nymphen, herder, wilt gij hier,
Gezeten aan deez' tamarisken-helling,
Iets fluiten? dan zal ik uw geiten hoeden.

1 ) De koeienherder Daphnis, bij Muzen en Nymphen geliefd, had
er zich op beroemd de macht der liefde te kunnen weérstaan. Daardoor verwekte hij den toorn van Aphrodite, die hem liefde deed
opvatten voor een meisje. Daphnis trachtte zich tegen deze liefde
te verzetten, maar bezweek in den strijd. Aphrodite wilde zich nu
over hem ontfermen, maar te laat: hij stierf.
Bij de vertaling heb ik de indeeling en hoofdzakelijk den tekst
van Fritzsche gevolgd.
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Geitenherder.

Des middags, herder, past mij 't spelen niet,
'k Ben bang voor Pan, want op dien tijd rust hij
Vermoeid van 't jagen, en zijn drift is groot,
Steeds zetelt felle toorn hem om den neus.
Maar kom nu, (gij bezongt toch Daphnis' leed,
En kent het best, o Thursis, 't herderslied),
Laat ons gaan zitten onder gindschen olm,
Priapos en de Bronnymphe' over ons,
Waar de eiken en de herderszetel staan.
En als ge zingt gelijk ge eenmaal met Chromis
Wedijverend het lot van Lybië's herder
Bezongen hebt, dan moogt ge driemaal melken
Mijn moeder-geit, die tweeling - jongen hebbend,
Bij 't melken ongeveer twee emmers geeft;
Een diepen nap krijgt ge ook, met was bestreken,
Twee-oorig, nieuw, nog riekend naar het snijmes.
En klimop strengelt hoog zich om den rand,
Doorweefd met immortellen, en daarnaast,
Met zijne vruchten van saffraangeel pralend,
Omslingert hem een tweede klimoprank.
Daarbinnen is een vrouw, der goden kunstwerk,
Versierd met diadeem en mantel, bij haar
Schoonbaard'ge mannen, met elkander twistend
Om haar, doch op hun woorden let zij niet.
Nu eens aanziet zij lachend d'éénen man,
Dan weêr een and'ren, en zij, de gogen lang
Van min gezwollen, doen vergeefsche moeit'.
Dan nog een oude visscher, die met haast
Een groot net voortsleept langs een ruwe rots
Ter vischvangst, en hij spant zich duchtig in.
Hij vischt, naar 't lijken wil, uit alle macht,
Zóó zwellen alle spieren op zijn nek;
En schoon hij grijs is, heeft hij jeugd'ge kracht.
,
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Een eindje van den zee-vermoeiden grijsaard
Een schoon-beladen tuin met donk're druiven,
Die 'n kleine, op een heg gezeten knaap
Bewaakt; bij hem twee vossen, — d'eene gaat
Den wijnstok langs, op rijpe druiven tuk,
En de and're, arglistig glurend naar de spijskorf,
Verraadt dat zij den knaap niet los zal laten,
Voordat zijn brood in háár maag is beland!
Hij vlecht een schoon sprinkhanennet van stengels,
En bindt met bies hen saam, en stoort zich niet
Aan korf en druif, gansch opgaand in 't gevlecht.
En rond den beker windt zich slappe akanth,
Aeolisch kunstwerk, 't zal uw hart verbazen.
Voor hem gaf ik een Kaludonisch veerman
Een geit en kaaskoek van de blankste melk.
Hij heeft mijn lippen nooit beroerd, maar ligt
Nog schoon in huis, en 'k geef hem gaarne aan u,
Als gij me, o vriend, uw lieflijk lied wilt zingen.
'k Bedrieg u niet; komaan vriend, want het lied
Zult ge in den Hades u niet meer herinn'ren.
Thursis.
Heft aan, geliefde Muzen, 't herderslied.
'k Ben Thursis van de Aitna, dit zingt Thursis.
Waar waart gij, Nymphen, toch toen Daphnis stierf?
In 't schoon Peneïsch dal of op den Pindos?
Immers gij waart niet bij d'Anapos- stroom,
Op Aitna hoog of Akis' heil'gen vliet.
Heft aan, geliefde Muzen, 't herderslied.
De jakhals en de wolf huilden om hem,
De leeuw der struiken klaagde om zijnen dood.
Veel koeien aan zijn voet beweenden hem,
Veel stieren ook en kalveren en vaarzen.
Bloemlezing.
14
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Heft aan, geliefde Muzen, 't herderslied.
Het eerst kwam Hermes van de bergen, zeggend:
„Wie kwelt u Daphnis? Wie hebt gij zoo lief?"
De koeien-, schaap- en geitenherders kwamen,
En vroegen wat voor kwaad hij leed. Priapos —
Heft aan, o Muzen, weder 't herderslied —
Zei ook: „Waarom versmolt gij arme Daphnis?
Het meisje dwaalt de bronnen langs, en zoekt
Door alle wouden; ach, ge wordt te erg
Door min gekweld, en weet u niet te weren.
Koeherder heettet gij, thans lijkt ge meer —
Heft aan, o Muzen, weder 't herderslied —
Een geitenherder, die, wanneer hij ziet
Hoe zijne geitekens bereden worden,
Met zwemmende oogen treurt dat hij geen bok is.
En gij, als gij de meisjes lachen ziet,
Krijgt zwemmende oogen, wijl ge niet met háár danst."
Heft aan, o Muzen, weder 't herderslied —
Niets sprak de herder tot hen, maar hij droeg
Zijn eigen bitt're min tot 's levens eind.
Heft aan, o Muzen, weder 't herderslied —
Ook kwam de zoete Kupris tot hem, lachend,
Zoet lachend, doch haar heev'gen toorn bedwingend,
En zei: „Gij pochtet immers dat gij Eroos
Bedwingen zoudt; maar werdt ge zelf dan niet
Bedwongen door dien onverwinb'ren god?"
Heft aan, o Muzen, weder 't herderslied —
En toen sprak Daphnis tot haar: „Wreede Kupris,
Verderfster, bij de sterflijken gehaat,
Gij zegt wel dat mijn laatste zonne neeg,
Maar na mijn dood zal 'k Eroos leed nog doen."
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Heft aan, o Muzen, weder 't herderslied —
„Ga naar de Ida, waar men zegt dat Kupris
Verleid werd door Anchises, herdersman,
Waar de eiken staan en 't mollig cypergras,
Waar bijen lieflijk gonzen bij hun korf.
Ook is Adonis schoon, die schapen hoedt,
En hazen schiet, en alle wild vervolgt.
Ga moedig thans voor Diomedes staan,
En zeg: „Ik win 't van Daphnis, strijd met mij."

Heft aan, o Muzen, weder 't herderslied —
„O wolf en jakhals, berg- beschutte beer,
Vaartwel voortaan dwaalt Daphnis niet door 't woud
En door de struiken meer; heil Arethoisa
En stroomen, schoon langs Thumbris' helling ijlend!
Ziet, dit is Daphnis, die de rund'ren weidde,
Hij die de stieren en de kalv'ren drenkte."
Heft aan, o Muzen, weder 't herderslied —
„O Pan, hetzij Lukaios' hooge berg
Of wijde Mainalos u trekt, betreed
Dit eiland van Sicilië, verlaat
Het graf van Helika en 't steil gesteent,
Door goden zelfs bewonderd, van haar zoon."
Welaan, gij Muzen, staakt het herderslied.
„Kom, boschgod, neem deez' fluit, met was gevoegd,
Schoon, honing-aad'mend, draaiend om de lippen,
De liefde sleurt ten Hades me immers reeds."
Welaan, gij Muzen, staakt het herderslied.
„Draagt thans violen, braam- en dorenstruik,
Narcissen, rankt u om jeneverbessen,
Breng onnatuurlijk, pijnboom, peren voort,
Want Daphnis sterft, het hert verscheur' den hond,
En de uil wedijv're met den nachtegaal."

2I2

Welaan, gij Muzen, staakt het herderslied.
Zoo sprekend hield hij op, maar Aphrodite
Wou hem vertroosten, doch der Moiren draad
Brak af, en Daphnis ging ten Styx, wiens kolk
Den Muze- en Nymphgeliefden man verzwolg.
Welaan, gij Muzen, staakt het herderslied.
En geeft gij nu de geit en nap aan mij,
Opdat ik melkend aan de Muzen pleng'.
Heil, Muzen, veelmaals heil! ik zing voor u
In laat're tijden nog veel zo-et'ren zang.
Geitenherder.
O Thursis, kome uw schoone mond vol raat,
Vol honing, moogt gij zoete vijgen eten
Van Aigilos, want ge overstemt den krekel.
Hier is de nap; zie, vriend, hoe schoon hij riekt.
Gewasschen lijkt hij aan der Horen bron.
Kom hier, Ï issaitha, melk de geit. Gij jongen,
Springt niet zoo rond, dat u de bok niet naad're.

DE VERLIEFDE CYCLOOP.
T h e o k rit o s, de groote Grieksche bucolische
dichter, was een Syracusaan of Koër van geboorte.
De liederen die hij dichtte gaf hij den naam van
I d y 11 ja, dat letterlijk vertaald Beeldjes beteekent, en de geijkte naam bleef voor dergelijke
gedichtjes. Hij behandelde voor 't grootste gedeelte
zaken die betrekking hebben op 't herdersleven, dat
hij door en door kende, omdat Sicilië, evenals het
oude Arcadië, het vaderland was der herders.
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Het meest treft ons in de gedichten van Theokritos
de natuurlijke en naïeve toon die er in heerscht,
en die latere schrijvers over dergelijke zaken, vooral
de nieuweren, zoo uiterst moeielijk konden vatten.
Wanneer b.v. in de onderstaande idylle de Cycloop
de blankheid van zijn geliefde Galatee vergelijkt
met die van gestolde melk, dan is dit een vergelijking
die geheel en al geput is uit zijn dagelijksche
omgeving, terwijl b. v. d e F on t en e 11 e, een
Fransch poëet, die eveneens herdersdichten schreef,
zijne personen nooit een dergelijke, in hun oog
onaesthetische uitdrukking in den mond zou leggen;
daar was zoo'n Fransche herder veel te kiesch en
beschaafd voor. Wij kunnen ons uit Theokritos'
beschrijving gemakkelijk den herder voorstellen, den
natuurmensch, die geheel onbekend is met steedsche
vormen, terwijl wij bij de Fontenelle telkens in de
verzoeking komen ons zijn herders te denken gekleed
in de zijden kousen en lage schoentjes met rozetten
uit de ride en r8de eeuw.
Juist de natuurlijke, onopgesmukte toon van
Theokritos treft ons zoo in het gedicht waarin
de Cycloop over zijn versmade liefde treurt. Wij
zien Polyphemos, die ons geschetst wordt als een
echte boer en een lummel, gezeten aan het strand
der zee, eenzaam en verlaten, jammerend en weeklagend, Galatee smeekend om eenig bewijs van
liefde tot „troost in zijn hooplooze ellend," haar
biddend om toch maar even uit de zee op te
duiken en zijn van liefde kwijnend hart te genezen
en te steunen.
Ook Polyphemos, de groote, de sterke, de geweldige reus, de eenoogige, met wien Odysseus op
zijn zwerftochten zulk een romantisch avontuur had,
en hem als wraak over het verzwelgen van zoovele
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kameraden zijn eenig oog uitbrandde, ook deze
Cycloop is herder. Zijne daden leven in de herinnering voort van 't volk van Sicilië, waar hij woonde
en zijn schapen weidde; hij bezit, volgens zijn
leigen woorden in de Idylle, duizende schapen, en
is er met recht trotsch op, want daardoor behoort
hij tot de tweeden in rang der „noblesse de robe,"
van den geldadel van Sicilië. De eersten in rang
toch waren de koeherders, de bezitters der kudden
groot vee, die hun dieren zelf verzorgden en zich
dit in die eenvoudige tijden niet als schande aanrekenden; daarop volgden de schaapherders, vervolgens de geitenherders, en ten laatste kwamen
de varkenshoeders, de bezitters der zwijnen.
Het gedicht „De verliefde Cycloop" is echter niet
oorspronkelijk, het is een reproductie van een gedicht
van Philoxenos, den geestigsten van alle Grieksche
dichters, die aan 't hof vertoefde van Dionysios
den Oude, tiran van Syracuse. De „Cycloop" van
Philoxenos was een persiflage op Dionysios, die
onder den persoon van den Cycloop bespot wordt,
terwijl Galatee een hofdametje is, en Akis (dice
ook in 't gedicht van Philoxenos voorkomt; maar
bij Theokritos verzwegen is), de begunstigde minnaar
van Galatee, den dichter zelf moest voorstellen.
Waar b.v. de Cycloop aan Galatee de verzekering
geeft dat zij met gloeiende blokken hout zijn baard
mag afzengen, doelde de dichter Philoxenos in zijn
„Cycloop" op het feit dat de oude Dionysios, die
zijn haar niet dorst laten knippen of zijn baard
scheren door een barbier, uit vrees voor vermoording, aan zijn dochters opdroeg zijn hoofdhaar en
baard met gloeiende notendoppen af te branden
tot de lengte die hij verkoos.
Keeren wij nu tot Theokritos terug. Deze
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dichter hield zich op aan de hoven van Hiero II
te Syracuse en van Ptolemaios Philadelphos te
Alexandrië; verder is er weinig omtrent zijn levensloop bekend.
Het hier volgende gedicht is de Elfde Idylle, en
is gericht aan des dichters vriend Nikias, den
geneesheer; terwijl Galatee, voor wie Polyphemus
zijn ontboezemingen uitstort, een zeenymph is, die
misschien op 't oogenblik dat onze arme Cycloop
haar aanroept, in de een of andere grot met haar
geliefden Akis zit te minnekoozen.

DE VERLIEFDE CYCLOOP.
Er is wanneer de liefde u kwelt en u vergeefs doet

smachten,
Geen kruid dat beter heelen kan en 't harteleed verzachten,
Dan zang- en dichtkunst; deze toch, zij kunnen
't harte binden,
Maar niet gemakk'lijk is het, vriend, dit heilzaam
kruid te vinden.
En of gij 't weet, o Nikias, behoef 'k u niet te vragen,
De negen Muzen schiepen toch altijd in ubehagen.
De welbekende Polypheem, die woont in onze
streken,
Was eens verliefd op Galatee, een nymph van
duizend weken;
Juist was het baardhaar om z'n mond, om wang
en kin ontsproten,
Als hem de minnegod zijn pijl in 't harte heeft
geschoten.

216

Hij werd verliefd op Galatee met brandend zielsverlangen,
De liefde die hem gansch versmolt, had hem zoozeer
bevangen,
Dat hij in plaats van als voorheen zijn schapen
op te passen,
Aan 't eenzaam zeestrand lag dat door de golfjes
wordt bewasschen.
Ja meer dan eens gebeurde 't zelfs dat zijne kudde
schapen
Van zelf de wei verliet om in de stallen te gaan
slapen.
Maar Polypheen vond 't tooverkruid, en op een rots
gezeten
Heeft hij, al starend op de zee, zijn klachten uitgekreten:
„O blanke Galatee, waarom ontvlucht ge mij,
beminde,
Gij blanker dan gestolde melk en zachter dan de
hinde,
En dart'ler dan het hupp'lend kalf en schooner dan
een bloeme,
Waarom ontloopt ge mij toch steeds, mijn heul,
mijn hoop, mijn roeme?
Gij komt tot mij wanneer ik slaap; maar ach, dat
wil niet baten,
Want gij gaat henen als de slaap mijn oogen heeft
verlaten,
En vlucht gezwind gelijk een ooi wanneer zij onder
't grazen
Den fellen wolf haar naad'ren ziet, die op heur
vleesch komt azen.
Ik werd het eerst verliefd op u toen gij met mijne
moeder
Ten onzent kwaamt; Ik wees den weg en ik was
uw behoeder.
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'k Herinner 't mij zoo levendig, ge woudt de zachte
blaáren
Der hyacinthen plukken en hen in uw korfje garen.
Van dien tijd af zie 'k steeds uw beeld, waarheen
ik mij ook wende,
Maar gij bekreunt u niet om mij, en spot met mijn
ellende.
Ik weet zeer goed, mijn lief, waarom ik u niet aan
kan lokken,
Omdat één groote wenkbrauw is van oor tot oor
getrokken;
Daaronder ligt mijn eenig oog, waaruit thans tranen
glippen,
Een breede, platte neus verheft zich boven mijne
lippen.
Maar met dat al bezit ik toch wel duizend vette
schapen,
Die ruimschoots mij van melk voorzien, die 'k drink
met volle vaten,
En kaas, ook die ontbreekt mij niet, in zomer,
herfst, noch winter,
Mijn mandjes zijn steeds boordevol, 'k heb van
gebrek geen hinder.
En deuntjes speel ik op de fluit, zoo liefelijk en
aardig,
Want niemand der Cyclopen is in deze kunst zoo
vaardig.
Ik kweek elf hinden voor u op, van fraaie zwarte
leertjes
En bellen aan den hals voorzien, en nog vier jonge
beertjes.
Maar kom toch tot mij, Galatee, ai, wil het mij
gehengen,
Gij zult zoo prettig in mijn grot den nacht ten
einde brengen;

218

Daar zijn laurieren eeuwig-groen en slanke bergcypressen,
Daar is een wijnstok en klimop met glanzend-zwarte
bessen,
En ijskoud water stroomt er door in tintelende
droppen,
Gesmolten uit de blanke sneeuw die ligt op Aetna's
toppen;
Het is een kostelijke drank, die snel den dorst kan
stillen,
Wie zou bij al dat schoons zijn tijd nog in de zee
verspillen
En als ik wat ruig toeschijn, wat veel begroeid met
haren,
Welnu, de zaak behoeft u niet de minste zorg te
baren,
Gij moogt met gloênde blokken hout mijn stoppel baard verbranden,
Het deert mij niets, hoe ook gekweld door uwe
lieve handen.
Hoe ongelukkig dat ik niet met kieuwen ben
geboren,
Wanneer 'k ze had behoefde ik mij niet aan die
zee te storen;
'k Dook pijlsnel onder 't water door, dan kondt ge
niet ontvlieden,
En 'k zou uw handen kussen zoo ge uw mondje
niet woudt bieden.
'k Zou lelies plukken voor uw borst, en voor uw
blonde haren
Vlocht ik papaverbloemen saam met hunne breede
blaáren.
Maar deze bloeien in de kou, en gene in zachter
dreven,
Zoodat ik ze u niet allemaal in eens zou kunnen geven.
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En spoedig, liefste Galatee, zal ik het zwemmen
leeren,
Wanneer een vreemdeling zijn schip maar eens
hierheen durft keeren;
Dan zal 'k mijn best doen, en het zal mij wis de
moeite bonen,
Te zien of 't nu zoo prettig is om in de zee te
wonen.
O stijg thans uit de diepten op, verrijs toch op
mijn bede,
En ga dan zoo dat niemand 't ziet, in stilte met
mij mede.
O mocht gij met me in kalmen vreê m'n schapen
willen hoeden,
En kneden van hun melk de kaas waarmeê we ons
zouden voeden!
Alleen m'n moeder valt mij af; ik kan het u bewijzen,
Zij heeft nog nooit één woord gezegd om mij bij
u te prijzen,
En dat nog wel terwijl ze ziet hoe 'k om u lig te
weenen,
En mager word van dag tot dag, 'k ben niets dan
vel en beengin.
Maar 'k zal haar zeggen dat mijn hoofd en voeten
zijn ontstoken,
Opdat zij medelijden krijg' met mijne harde knoken.
Cycloop, Cycloop, o waar zijn toch uw zinnen wel
gebleven?
Vlecht liever korfjes, maai het gras in al die groene
dreven;
Voed uwe lammetjes, dan zult gij vrij wat wijzer
wezen,
Jaag Galatee niet meer na die toont u zoo te vreezen.
Maar melk uw schapen als voorheen, zorg voor
uwe kleine hinden,
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Gij zult een and're Galatee, misschien nag schooner
vinden.
Want dikwijls vragen meisjes mij om krijgertje te
spelen,
Des nachts wanneer de nachtegaals in 't lorkenloover
kweelen;
En allen lachen, o zoo lief, als ik aan haar verlangen
Gevolg geef, menig meisje zoet laat zich dan door
mij vangen."
Aldus kon onze Polypheem zijn liefdesmart verjagen,
Al zingend, en geen medicus kwam hem er geld
voor vragen.
MOSCHOS' TREURZANG OP DEN DOOD
VAN BIOON. 1 )

Voor Mr. M. G. L. van Loghem.
O dalen, treurt, en Dorische rivieren,
Beweent met mij den veelgeliefden Bioon.
Klaagt, boomen, nu, en bosschen, slaakt uw zuchten,
1) In zijn „Victorian Poetry" zegt Stedman van dit gedicht:
„De nieuwheid, de schoonheid, de frissche en moderne gedachte
van dit onsterfelijk poëem waren zelfs zichtbaar voor de door schoolschen dwang bedorven gemoederen van jongelieden, aan welke de
poëzie slechts een twijfelachtig genot opleverde. En die schoonheden
moesten zichtbaar zijn, want deze elegie, waarin de pijn en de passie
van het weeklagen om een mede-zanger gezongen worden in tonen,
klinkend als die welke Bion zelf in kunstmatige smart voor den
mystischen Adonis had geuit, — deze eeuwige elegie was het model,
zoo niet de inspiratie, van vier Engelsche treurliederen: lijkzangen
waarboven de kracht van dichterlijken weedom niet kan stijgen, en
waarvan elke afzonderlijk slechts een latere bevestiging is dat de
oudere leerling van Theocritus de eenige diapason vond naar welke
iedere hooge idyllische elegie voortaan moest gestemd worden."
De bedoelde vier lijkzangen zijn Milton's Lycidas (1637) op den
dood van William King, Shelley's Adonaïs (1820) op John Keats,
Matthew Arnold's Thyrsis ,1562) op Arthur Hugh Clough, en Swinburne's Ave atque Vale (1867) op Charles Baudelaire.
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Gij bloemen, weent nu met bedroefde trossen.
Bloost rozen, thans uw rouw, en anemonen;
Snik, hyacinth uw teek'nen, lispel ai ai
Met uwe blaán; dood is de schoone zanger.
Heft aan den rouwzang, Siciliaansche Muzen.
Gij nachtegalen, weenend in 't gebladert,
Verkondigt het aan Arethousa's stroomen:
Gestorven is de herder Bioon; mèt hem
Is ook de klank verruischt van 't Dorisch lied.
Heft aan den rouwzang, Siciliaansche Muzen.
Klaagt zwanen, bij de waat'ren van den Strumoon,
En zingt met droeven mond het lied van rouw,
Dat eertijds hij met uwe lippen zong.
Roept tot Oiagrië's maagden, tot de Nymphen
Van 'tBistonsch land: dood is de Dorische Orpheus.
Heft aan den rouwzang, Siciliaansche Muzen.
De lieveling der kudden zingt niet meer,
Hij tokkelt niet meer onder eenzame eiken,
Maar bij den duist'ren Ploutoon klinkt zijn lied.
Stom zijn de bergen, en de koeien dolen
Met hunne stieren droef, de wei versmadend.
Heft aan den rouwzang, Siciliaansche Muzen.
Apolloon zelf beweende uw vroegen dood,
En Satyrs en Priapen, zwart-gedost,
En Panen treuren om u, en de Nymphen
Der bronnen in het woud, zelfs 't water weent.
Der rotsen echo jammert, wijl gij zwijgt,
En zij uw stem niet meer weerkaatst; om u
Verloor de boom zijn vrucht, de bloem haar kleur.
Der schap-en blanke melk vloeit thans niet meer,
De honing droogde in zijne raat; zijn bloem
Verzaam'len zij niet meer nu de uwe dood is.
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Heft aan den rouwzang, Siciliaansche Muzen.
Zóó treurde niet bij 't zeestrand de dolfijn,
Zóó kreet de nachtegaal niet op de klippen,
Zóó klaagde niet de zwaluw op de bergen,
Zóó rouwde Alkuone niet om haar Keyx,
Zóó zong de ijsvogel niet op blauwe golven,
Zóó kermde, fladd'rend om zijn lijkgesteente,
In de Ooster-dalen niet de vogel Memnons,
Als zij bejammerden den dooden Bioon.
,

Heft aan den rouwzang, Siciliaansche Muzen.
Zwaluwen, nachtegaals, die hij verrukte
En zingen leerde, zaten op de twijgen,
Om hem in beurtzang klagend, 't voog'lenkoor
Zong zachtkens meê. Treurt mede om hem, gij tortels.
Heft aan den rouwzang, Siciliaansche Muzen.
Wie zal thans uw schalmei doen klinken, liefste?
Wie durft zijn lippen op uw rietpijp drukken?
Want de adem van uw lippen zweeft nog rond.
In 't riet voedt zich nog de echo met uw zang.
'k Geef Pan uw fluit, maar wellicht vreest ook hij
In haar te blazen, wijl gij meerder waart.
Heft aan den rouwzang, Siciliaansche Muzen.
Ook Galateia weent, die eens verrukt
Aan 't zeestrand bij u zat, gij zongt zoo schoon.
Zij vlood voor 't woest geklaag van den Kukloop,
U zag zij liever dan haar zilte zee.
Ook nu vergetend hare golven, zit
Ze op 't eenzaam zand en hoedt uw rund'ren nog.
Heft aan den rouwzang, Siciliaansche Muzen.
Der Muzen gaven stierven alle met u,
Der maagden en der knapen vuur'ge kussen,
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En droeve Erooten weenen bij uw graf.
Kupris bemint u meer nog dan den kus,
Di-en zij den stervenden Adonis plengde.
Dit is, o Meles, klaterendste stroom,
Nieuw leed voor u, want eertijds stierf Homeros,
De zoete stemme van Kalliope;
Veelklagend jammerden uw golven om hem,
Gij vuldet heel de zee met stem, en nu weer
Beklaagt ge een and'ren zoon in terend leed.
Zij beiden bron - geliefd, want de eene dronk
Uit Hippokrene, en hij uit de Arethousa.
En d'een bezong de schoone Tyndaride r)
En Thetis' grooten zoon en Menelaos;
Hij, wars van strijd en tranen, loofde Pan,
Zong hel zijn herderslied, de rund'ren hoedend,
En maakte fluiten, molk de zachte vaars,
En leerde 't knapen -kussen, koesterde Eroos
In zijne borst, en tergde Aphrodite.
Heft aan den rouwzang, Siciliaansche Muzen.
Het roemrijk land met al zijn steden treurt,
Meer dan Hesiodos beweent u Askra,
Om Pindaros roept niet zóó luid zijn Thebe,
Lief Lesbos rouwt niet zóózeer om Alkaios,
Niet heviger weent Keos om haar zanger,
Archilochos is minder voor zijn Paros,
En Mytileen betreurt meer u dan Sappho.
De idyllen-dichters, wien de held're zang
Der Muzen gave is, jamm'ren om uw dood.
Sikelides, de roem van Samos, weent;
Hij die eerst vroolijk was met lachend oog,
Stort tranen thans, Kudonia's Lukidas;
Philetas rouwt in Triops langs den Hales,
1) Helena.
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Theokritos in Syracuse, maar ik zing
't Lied van Ausonisch leed, geen vreemdeling
In 't herdersdicht, dat gij uw jong'ren leerdet.
Ik erfde 't Dorisch lied van u; mij eerend,
Liet ge and'ren uwe schatten, mij uw zang.
Heft aan den rouwzang, Siciliaansche Muzen.
Ach, als de malven sterven in den tuin,
Of bleekgele eppe, en kroezig -bioeinde anijs,
Dan leven zij weer op in 't and're jaar;
Maar wij, de groote, sterke en wijze mannen,
Gestorven slapen we in den hollen grond,
Verdoofd een diepen, eindeloozen slaap.
Ook gij zult zwijgen, dood en aarde-omhuld:
De vorsch mag echter stééds zijn liedje zingen,
Maar 'k loof hem niet, hij kweelt geen schoonen zang.
Heft aan den rouwzang, Siciliaansche Muzen.
Venijn werd aan uw mond gebracht, o Bioon,
Hoe kwam het tot uw lippen onverhoningd?
Welk sterv'ling was zoo ruw om 't u te mengen
Of 't u te biên, wiens zang hij niet gevoelde?
Heft aan den rouwzang, Siciliaansche Muzen.
Maar 't recht treft allen. In deez' droefenis
Beklaag 'k uw lot al weenend. Kan ik slechts,
Ik daalde als Orpheus in den Tartaros,
Als een Odusseus of als Herakles,
En 'k zou u zien, in Ploutoon's huis gekomen,
En hooren wat ge zongt; — maar kweel voor Kora
't Sicilisch lied en zoeten herderszang.
Ook zij speelde eenmaal in Sicilië's dal,
En kent het Dorisch lied; niet onbeloond
Zal zijn uw zang; — zooals ze aan Orpheus eertijds
Voor 't zoet getokkel schonk Eurudike,
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Zal ze u ook, Bioon, naar uw bergen zenden.
En als ook ik de macht had om te roeren
Met zang en dwarsfluit, 'k zong voor Ploutoon zelf.

ZEE EN LAND.
Naar het Grieksch van MOSCHOS.

Wanneer een kozend koeltje zacht het blauwe zeevlak kust,
Gevoel 'k een ongekende zucht, want deze zoete rust
Trekt mij zóó machtig aan, dat hoe bekoorlijk 't zij
op d'aard'
Ze mij niet meer zoo lief'lijk lijkt. Maar als met
woeste vaart
Een storm de wilde waat'ren zweept met bulderend
geweld,
Dan wend ik me af, want angstig wordt het harte
mij bekneld.
'k Begeef mij naar het land, waar door het schaduwrijk geboomt'
De winden juub'lend ruischen, waar het beekje
murm'lend stroomt.
Een moeilijk leven leidt de man, wiens huis een
vaartuig is,
Wiens woonplaats is de woeste zee, wiens buit de
schuwe visch.
Maar ik slaap onder 't loover van den breeden
boschplataan,
Het werv'lend windje streelt mijn zin en brengt
mij droomen aan.

Bloemlezing.'5
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MELEAGERS LENTELIED. 1 )

Voor C. F. L. de Wild.
Nu winderige winter uit den aether week,
Glimlacht het helle bloemenbrengend lentetij.
De donkere aarde hult zich in het groene gras,
De welige gewassen loovert frischjong blad.
De weiden, drinkende des daagraads zachten dauw,
Die milden groei geeft, lachen nu de roos ontlook.
De scheper jubelt in de bergen op zijn fluit,
De geitenhoeder dartelt met zijn witte bokjes.
Het schippersvolk bevaart de breede golven weer,
Hun zeilen bollend in d' onschadelijken wind.
Reeds jubelt men den Druivenschenker 't „Evoë!"
Het haar bekranst met klimopbloemen rijk-getrost.
De rundgeboor'ne bijen zorgen voor hun werk,
Het schoone, kunst'ge, en bouwen, zittend in hun korf,
De witte, vloeib're schoonheid der veelgaat'ge was.
Het voog'lenvolk zingt helderstemmig overal,
IJsvogels op de golven, zwaluwen onder 't dak,
De zwaan aan stro -omenrand, de nacht'gaal diep in
't woud.
Als nu 't boomloover dartelt en heel de aarde bloeit,
De herder fluit, 't schoonvachtig wolvee zich vermeit,
De schippers lustig varen, Dionusos danst,
De voog'len zingen, en de bijen werkzaam zijn,
Past dan ook niet een zanger schoone lentezang?

1) Anth, Pal. IX, 363.
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GRIEKSCHE MINNELIEDJES.

1)

Aan Zenophila.
Reeds bloeit het wit viooltje en de narcis,
Die 't nat bemint, reeds bloeit der bergen lelie.
Reeds bloeit Zenophila, de zoete roos,
De schoone bloem der bloemen, liefdes lief.
Gij, beemden, lacht vergeefs met blijde bloemen,
Mijn meisje is schooner dan zoet-geur'ge kransen.
Op Heliodora.
'k Zal bij het wit viooltje myrten vlechten
En blijde lelies bij narcissen week,
Ook purp'ren hyacinthen, crocus bleek,
En rozen, liefde's bloemen, er in hechten;
Opdat op Heliodora's myrrhe-lokkig hoofd
De krans een overvloed van geurig haar belooft.
Aan een mug als postillon d'amour.
Vlieg voort, o mug, mijn snelle bode en fluister
Aan de ooren van Zenophila héél zacht:
,,Gij slaapt, vergetend lief, hij waakt en wacht."
Vlieg voort, vlieg voort, mijn zangster zoet, maar
luister:
11 In de Anthologia Palatina, een verzameling van Crrieksche
epigrammen in de tiende eeuw na Chr. samengesteld door Constantinos Kephalas, komen, vooral in afdeeling V (Erotica', verscheidene
minneliedjes voor van Meleagros uit Gadara (Palestina), die in de
eerste eeuw voor Chr. (waarschijnlijk 90-60) leefde. Hij was de
eerste die zijn eigen epigrammen met een bloemlezing uit die van
vroegere dichters en van zijn tijdgenooten verzamelde en uitgaf onder
den titel Stephanos (Krans) en zoodoende de latere anthologieën
voorbereidde. De hierboven geplaatste versjes zijn vertalingen van
Meleagros.
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Spreek zacht en wil haar slaapgenoot niet wekken,
Dat gij niet wekt min ijverzucht'gen trots.
Als gij haar hier brengt, mug, geef 'k u een knots,
En 'k zal u met een leeuwenhuid bedekken.
Aan een bij.
Bij, die in bloemen toeft, en Heliodora's
Gelaat beroert, geen lentekelk omzweeft,
Verkondigt gij misschien dat ze in haar hartje
Steeds den zoet-scherpen liefdeprikkel heeft?
Ja, lieve bij, gij zegt dit wel zeer waar,
Ga heen, ik ken reeds lang uw blijde maar.
De beker.
De beker is zoo blij: hij zegt toch dat de lippen
Van 't lieve babbelende meisje hem omnippen.
Gelukkig! mocht ze ook mij nu hare lippen schinken,
En in één teug mijn heele ziel naar binnen drinken.
Ontrouw.
'k Weet, - ijdel was mij de eed van trouw, omdat uw
lokken,
Nog myrrhe-druipend, uw losbandigheid verraden;
En kunnen mij uw zware, slaaplooze oogen jokken,
En om uw hoofd der kransen vastgespannen draden?
In de ontucht is 't nog pas verwarde haar verstoven,
Uw leden zijn verslapt door de ongemengde dranken,
Weg, allemansvriendin! bij u gaat toch niet boven
Guitaren wuft en hand-geslaag'ne cymbelklanken.
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LUCRETIUS I, r-43.

Voor Dr. J. van der Valk.
Stammoeder der Romeinen, der goon en menschen
lust,
Voedende Venus, gij die onder 's hemels lichten
De bootdragende zee, de vruchtengevende aarde
Bezoekt; daar door uw macht al wat er aámt en leeft
Ontvangen wordt en 't held're licht der zon aanschouwt,
Ontvluchten u, godin, de winden en de wolken,
Op uwe komst versiert zich de aard' met bonte
bloemen,
Tot u lacht jubelend de zee, de kalme hemel
Praalt schitt'rend voor u, overspreid met tint'lend
licht.
Want als de schoone lentetijd verschenen is
En 't levenwekkend zuiderkoeltje ontkluisterd waait,
Dan zingen 's hemels voog'len vroolijk uw genaken.
Dan springt het vee wild en hartstocht'lijk door de wei
En zwemt de vlugge stroomen over: alles volgt
Voor uw betoov'ring zwichtend, waar gij henen leidt.
Ja, door de zeeën en de bergen en rivieren,
De loofbekranste voog'lenzetels en de velden,
In aller scheps'len boezem zoete liefde gietend,
Verwekt gij bij hen allen heftige begeerte
Om hun geslachten over de aarde voort te planten.
Daar gij alleen, godin, de schepping overheerscht
En zonder u niets 't schitt'rend rijk des lichts aanschouwt,
En zonder uwe hulp niets schoons en liefs ontstaat,
Streef ik er naar dat gij mijn helpster zijt in
't schrijven
Der verzen waarin 'k tracht de schepping uit te leggen
Aan uw en mijn vriend Memmius, dien gij, godinne,
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Ten alle tijde hebt gezegend met uw gaven;
Schenk daarom des te meer mijn dichtwerk eeuw'ge
schoonheid.
Bewerk intusschen dat het woeste krijgsrumoer
In alle landen en in alle zeeën zwijge:
Want gij alleen zijt machtig om met kalmen vrede
't Menschdom te zeeg'nen, daar de wapenkund'ge
Mayors
Den krijg gebiedt, hij, die zoo vaak aan uwen boezem
Ligt, achterwaarts geleund, door eeuw'ge min
bevangen,
En zoo, opziend tot u, zijn dronken oog laat weiden
Aan uwe blikken en zijn a$m mengt met den uwen.
Als hij, godinne, rust aan uw geheiligd lichaam,
Omhels hem dan, en vraag met vleiend-zoete woorden,
Aan hem om stillen vrede en schenk die den
Romeinen,
Want ik zou niet in deze kommervolle tijden
Des vaderlands mijn arbeid rustig kunnen einden,
Noch Memmius het algemeen belang verzaken.

DE FAAM.

Naar OVIDIUS.
Er ligt een oord in 't midden van de wereld,
Driewerf begrensd door hemel, aarde en zee,
Vanwaar wat is, hoe ver verwijderd ook,
Gezien wordt, elk geluid tot de ooren dringt.
Daar woont de Faam, hoog in 't verheven huis,
Met gangen talloos, duizende openingen
In 't dak, den drempel sluit geen enk'le deur.
't Is open nacht en dag. 't Is één geluidmond,
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't Ruischt steeds van stemmenklank, herhaalt elk
woord,
Geen rust daarbinnen, nergens is er stilt'.
Toch heerscht er geen geraas, maar zacht gemompel,
Als van de zee, wen ze in de verte golft,
Of als 't geluid dat verre donder maakt,
Wen Jupiter de zwarte wolken schudt.
Een drom van schimmen woelt in 't voorportaal,
In 't wijde dwalen duizende geruchten,
Waar en geveinsd, in grillig woordgewarrel.
En dezen vullen de ooren met gepraat,
Genen verhalen 't elders, 't wufte woord
Groeit aan, elk zegsman voegt er nieuws weer bij.
Hier staat de Waan, ginds dringen ijd'le Dwaling
En valsche Vreugd en lamgeslagen Vrees,
Plots'linge Twist en herkomstloos Gefluister.
Zelf ziet de Faam al wat in hemel, aard'
En zee geschiedt, doorvorschend het Heelal.

IRIS BIJ DEN GOD DES SLAAPS. 1)
Naar OvIDIUS.
Er ligt bij 't Cimbrisch land zéér diep verscholen
Een holle grot, 't paleis des bomen Slaaps,
Waar nooit één zonnestraal den toegang vindt,
Doch donk're nevels rijzen uit den grond,
En matte scheem'ring is er 't een'ge licht.
Daar kraait de haan niet met gekamden bek
1) Juno heeft Iris opgedragen tot Somnus, den god des slaaps, te
gaan, teneinde hem te bevelen een droom naar Trachis te zenden,
om Halcyone daardoor de schipbreuk en 't uiteinde van haren echtgenoot Ceyx, koning van Trachis, bekend te maken.
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Den daag'raad toe, der honden waakzaam ras
Of waakscher ganzen breken nooit de stilt'.
Geen wilde dieren, vee noch twijggeruisch,
Noch menschenstemmen geven er geluid.
Daar woont een stomme rust. Maar uit een rots
Ontspringt de Lethevliet, wiens golfgemurmel
Bij 't hupp'len over steentjes noodt tot slaap.
Vruchtb're papavers bloeien vóór de grot
En kruiden zonder tal, en uit hun sap
Vergaart de nacht bedwelming, die zij spreidt
In drupp'len dauw over de donkere aard'.
Geen deur, die draaiend om haar hengsel kraakt,
Geen dorpelwachter staat in 't gansche huis.
Maar in het midden rijst een vederbed,
Hoog in 't zwart ebbenhout, dof, vaal van sprei,
Waarop de god zijn loonre leden rekt.
En ijd'le droomen liggen om hem heen
In bonten drom, talloos als 't zand der zee,
Of 't loof des wouds of de aren van den oogst.
Toen Iris ingetreên was, en haar hand
De droomen had verjaagd, blonk 't heil'ge huis
Van 't licht haars kleeds; de trage god hief nauw
Zijn slaapzware oogen op, en zonk terug,
En hing zijn knikkend hoofd op zijne borst;
Tdch hief hij zich, en op zijn arm geleund,
Vroeg hij de reden van haar komst. Zij sprak:
„O slaap, rustige slaap, kalmste der goon,
Der ziele vrede, zorg'looze, die 't hart,
Vermoeid van 't dagwerk, streelt en weder sterkt,
Het is de wil van ,Juno dat ge een droom,
Der waarheid boodschapper, in Ceyx' beeld,
Zendt tot Halcyone in 't Trachisch land,
Om haar te schild'ren dondergan g op zee."
Toen Iris haar bevelen had volbracht,
Verdween zij, want zij kon de kracht der lucht
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Niet meer verdragen, en toen zij den slaap
In hare leden voelde, vluchtte zij,
En vloog de bogen door waarlangs zij kwam.

VRIJ NAAR CATULLUS' Siste CARMEN.
Een God zou mij 't geluk benijden,
Als ik door uwen blik geboeid,
Mij in uw liefde mocht verblijden,
In geestdrift voor uw schoon ontgloeid.
Met lieflijkheden overtogen,
Hebt gij door uwen zilv'ren lach,
Door 't glinst'ren van uw vlammende oogen
Mijn wil verlamd van dag tot dag.
Gij hebt de denkkracht mij ontnomen,
Gij hebt mijn oog gehuld in nacht;
Ach! hoever moet het met mij komen,
Gekluisterd zóó in uwe macht?
Gij deedt verstommen de gebeden,
Die opwaarts welden uit mijn hart;
Gij hebt door uw bekoorlijkheden
Mijn zinnen altemaal verward.
'k Hoor niets meer in mijn ooren ruischen
Dan uwer stemme zoet geluid;
'k Voel door mijn bloed een vuurstroom bruisen,
Die do-or geen rede wordt gestuit.

2 34

CATULLI CARMEN V.
Laat ons leven, laat ons lieven,
Laten we ons aan al de grieven,
Welke de oudjes ons doen hooren,
Toch in 't minst niet storen.
Dagen komen en gaan henen,
't Leven kan nog vreugd verleenen,
Éénmaal moeten wij ook sterven,
Leven, liefde derven.
Kus mij daarom duizend malen
Wil het honderdmaal herhalen,
Dan door duizend and're keeren,
Steeds het tal vermeeren.
Laat ons dan elkaar omstreng'len,
Kussend zóóveel kussen meng'len,
Dat we 't zelven niet meer weten,
Of het toch vergeten.
Zou het booze oog 't dan wagen
Ons nog verder te belagen?
Neen, zóó'n machtig aantal kussen, l)
Zou zijn nijd wel sussen.

1) Een oud bijgeloof meende dat booze invloeden niets vermochten
tegen zaken waarvan men het juiste getal niet wist.
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HORATIUS' ade EPODE.

Aan Dr. W. G. van der Weerd.
„Welzalig hij, die vrij van zorgen, vergenoegd
Gelijk 't eenvoudig voorgeslacht,
Het erf zijns vaders met z'n ossenpaar beploegt,
Op geene woekerwinst bedacht;
Die niet gewekt wordt door de schelle krijgstrompet,
Noch do-or de woeste zee vervaard,
Die trouw de beurs ontwijkt en zijnen voet niet zet
In 't huis der grooten dezer aard.
Veel beter is 't dat hij de wijnstokrank die bloeit,
Langs hooge populieren leidt,
Of met z'n snoeimes menig onnut takje snoeit
En andere ent ter vruchtbaarheid,
Of in 't verwijderd dal zijn kudden vee bespiedt
Die loeiend dwalen, onbeheerd,
Of honing, uit de raat geperst, in kruiken giet,
Of zijne schucht're schapen scheert.
En als Autumnus 't hoofd met rijpe vruchten smukt,
En op het land de ronde doet,
Hoe heerlijk als hij zijn geënte peren plukt
En druiven met hun purp'ren gloed,
Waarmee hij u, Silvanus, loont en u, o god
Priapus, hoeder van 't gewas.
Nu geeft hem 't liggen onder d'ouden eik genot,
Dan vlijt hij zich in 't dichte gras.
Intusschen vloeien beken langs hun steilen zoom,
In 't woud weerklinkt der voog'len lust,
De bronnen ruischen met hun klaar pestroom,
Dit alles noodt tot zoete rust.
Maar als in 't wintertij de luide Jupiter
Met sneeuw en regens 't land bezet,
Dan jaagt hij gretig met veel honden heinde en ver
De heftige evers in het net,
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Of spreidt aan dunne takken strikken, wijd van maas
Voor 't gulzig volk der lijsters uit,
En vangt de uitheemsche kranen en den schuwen haas
Met stroppen als gewenschten buit.
Wie is er die van zorg, die 't land'lijk leven brengt,
Zich niet op deze wijs verpoost?
Want als een kuische huisvrouw al haar aandacht
schenkt
Aan 't huis en 't dartelende kroost,
(Bijvoorbeeld een Sabijnsche of van Apulische aard,
Bedrijvig, door de zon verweerd)
En 't oude hout opstapelt in den heil'gen haard
Wanneer haar man moê wederkeert,
En 't vruchtb're vee omsluitend in een hek van lat,
Het de uiers droogt, van zwelling wijd,
En zoeten wijn, éénjarig, puttend uit het vat,
Haar groente uit eigen hof bereidt;
Dan smaken mij geen oesters uit 't Lucrinisch meer,
Of schol of tarbot uit de zee,
Wanneer door d'Oosterstorm met dond'rend wind
en weer
Ze zijn gespoeld naar onze ree;
Dan heb ik allen trek verloren in fazant
Of in 't Ionisch hazelhoen,
Maar 'k eet de beste en vetste olijven van mijn land,
Geplukt op eenen zomernoen;
'k Laat mij de zuring smaken die op 't weiland bloeit
En malve, die zoo licht verteert,
Of 't lammetje welks bloed op 't Terminusfeest vloeit,
Of 't bokje dat geen wolf meer deert.
O hoe gezellig is 't bij zulk een l andlijk maal
Z'n schapen stalwaarts te zien spoên,
Terwijl de matte stieren 't omgewende staal
Met bomen nek traag slepen doen,
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En al de knechten aan den disch gelegen zijn
Rondom der huisgoón held'ren schijn."
Zoo spreekt verlangend Alfius de woekeraar,
Die tot het landbouwvak besluit,
En schraapt zooveel hij kan zijn geld weer bij mekaar,
En... zet het kort daarop weer uit.

FRANCESCA EN PAOLO. 1 j
Naar DANTE, Inferno v, 73-142.

Voor Israël Querido.
Dante spreekt, en de dichter die
hem vergezelt en leidt is Virgilius.

Ik sprak: „O dichter, gaarne zou 'k iets vragen
Aan deze twee, die saamverbonden zweven
En die de wind zoo luchtig schijnt te dragen."
En hij hernam: „Dra komen zij gedreven
Tot dicht bij ons, gij zult hen zien en smeeken
Bij hunne liefde dat ze u antwoord geven."
Zoodra zij op den wind voorbij ons streken,
Bewoog ik 't woord: „O zielen, moe van 't bangen,
Als geen het u verbiedt, wilt tot mij spreken."
Als duiven, die door heimwee zijn bevangen
Naar 't zoete nest, met strak- gespreide zwingen
Door 't luchtruim gaan, gedragen door verlangen,
Zoo kwamen zij te saam uit Dido's kringen
En door de duisternis tot ons gevlogen,
1) Bij zijn helletocht ontmoet Dante onder degenen die uit liefde
hebben gezondigd en door een eeuwigen wervelwind tegen de rotsen
worden geslagen, (Cleopatra, Paris, Helena, Semiramis,Dido, Tiistan)
ook Francesca da Rimini en Paolo Maletesta, van welke de eerste
hem. hun geschiedenis verhaalt.
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Zóó diep kon mijn geschrei in 't hart hun dringen.
„O mensch vol vriend'lijkheid en mededoogen,
Die zoekend voortschrijdt door 't in nacht gehulde
Tot ons wier bloed der aarde poriën zogen;
Indien de koning van 't heelal het duldde,
Wij zouden voor u bidden om zijn zegen,
Omdat ons leed met meêlij u vervulde.
Gij zijt tot hooren en tot spraak genegen,
Wij zullen tot u spreken en u ho-oren,
Daar juist de vlagen voor een wijle zwegen.
De stad waar ik, Francesca, werd geboren
Ligt aan de zee waarin de Po gaat dalen
Om vreê te vinden met zijn stroom-behooren.
De min, die naar elk teeder hart komt dwalen,
Beving deez' jong'ling voor mijn heerlijk wezen,
Mij wreed ontroofd, hoe, schaam 'k mij te verhalen.
De min, die steeds tot weêrmin komt belezen,
Gaf mij in hem zulk hevig welbehagen
Dat ik, zooals ge ziet, nog blijf bij dezen.
De min heeft ons tot éénen dood gedragen;
Wie ons versloeg zal in Caïna komen."
Zoo hoorde ik deze droeve zielen klagen.
En toen 'k hun beider woorden had vernomen,
Boog ik mijn hoofd, en liet het zich verneeren,
Totdat de dichter zei: „Waartoe dat droomen?"
En antwoordend hernam ik: „Welk begeeren,
Helaas, en welke zoetheid van gedachten
Doet hen op deze plaats der smart verkeeren!"
Toen wendde ik mij tot hen, en zonder wachten
Sprak ik: „Francesca, uwe mart'larijen
Verwekken in mij droeve meêlijklachten,
Maar zeg mij: in den tijd van 't zoete schreien
Door wat en hoe gaf u de Liefde een teeken,
Dat gij 't verlangen leerdet van u beien 70
En zij tot mij: „Nooit voelt men 't hart meer breken,
?
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Dan door aan tijden van geluk te denken
In 't leed; daarvan kan ook uw meester spreken
Maar als 't zóózeer bevreed'ging u kan schenken
Te kennen de eerste bronwel onzer liefde,
Zal 'k spreken, weenend bij het droef herdenken.
Wij lazen eens van Lanslot, hoe hem griefde
De minnepijn, terwijl aan 't boek wij hingen,
Wij beide alleen, en niets wat ons ontriefde.
Vaak kwamen in onze oogen hunkeringen
Bij 't lezen, en verbleekten onze wangen:
Maar één ding was er dat ons kwam bedwingen.
't Was toen er stond van 't lachje vol verlangen
Naar kussen van dien ridder uitgelezen;
Toen kuste hij, die steeds aan mij blijft hangen
Mijn mond in zalig sidd'ren en met vreezen.
Een kopp'laar was het boek en die het maakte,
Wij hebben op dien dag niet meer gelezen."
Terwijl nu de eene geest die woorden slaakte,
Weende zóó de and're, dat ontroerd en teeder
'k In zwijm viel, alsof toen de dood mij naakte,
En als een doode neerploft, plofte ik neder.

SONETTO LIV VAN MICHEL ANGELO.
Van eenen kwellend-zwaren last ontheven,
O eeuwig God, en van deze aard' gescheiden,
Wil ik me, een nietig wrak, tot U begeven,
Bij wien na storm me een veil'ge reê zal beiden.
De doornen, naag'len, handen, waaraan kleven
De dropp'len bloed, uw lief gelaat vol lijden,
Beloven gratie aan 't berouwvol beven,
Gij komt met hoop op heil mijn ziel verblijden.
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Laat niet te streng uw godd'lijk ooge lichten
Op mijn, vergrijp, uw heilig oor het hooren,
Dat niet uw tuchtigende hand mij schade.
Uw bloed wassche af de schending mijner plichten;
Zij mij, naar mate ik ouder ben, beschoren
Te meer de volle maat van uw genade.

PUNTDICHT
van STROZZI op het beeld van Dei Nacht
op 't praalgraf van de Medici door
Michel Angelo.
De Nacht, die sluimert op dit marmerteeken
Zoo zoet, een Engel was het slechts gegeven
Te bootsen haar; zij heeft, wijl sluim'rend, leven:
Gelooft ge 't niet, zoo wek haar — zij zal spreken.

MICHEL ANGELO's ANTWOORD.
De Nacht spreekt:
Slaap is mij zoet! maar meer mijn marm'ren trekken,
Zoolang de schade en schande blijven duren;
Niet zien en niet gevoelen kort mij de uren,
Spreek zacht, ik bid u, wil mij nog niet wekken.
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OP EENE NON.

1)

Naar VITTORELLI.
De hemel schonk ons bel twee docht'ren, lief en zacht,
Hoe waren wij verheugd, schoon nu met smart
belaan;
De hemel, diep bewogen, zag hen beiden aan,
En heeft háár heerlijker bestemming waard geacht.
De mijne, zij zonk neder in den duist'ren nacht
Des doods; haar bruiloftstoorts is brandend
blijven staan,
De uwe, o Francesco, haren Heiland toegedaan,
Heeft in het sombre klooster al haar heil verwacht.
Maar gij ten minste kunt uit 't eenzaam kloostersticht
Waar thans, van u gescheiden, u w e d o c h t e r
leeft,
De beé vernemen die zij haren Gode richt.
Doch ik, terwijl me een tranenvloed in de oogen beeft,
Snel ijlings naar het marmer waar m ij n d o c h ter
ligt,
En klop, en klop, en klop — maar geen die antwoord
geeft.
1) Sonnet gemaakt in naam van een vader wiens dochter zeer
kort na haar huwelijk was gestorven en gericht tot den vader van
haar die vóór eenigen tijd een kloostergelofte had genomen.

Bloemlezing.

t6
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NAAR MELLIN DE SAINT-GELAIS.

1)

Als ik van verre op gindsche bergen staar,
Dan denk ik aan mijn lang en angstig bangen,
Hoog is hun top, en hoog is mijn verlangen,
Hun voet staat vast, mijn g'loof onwankelbaar.
Langs hen glijdt meen'ge beek en bronwel klaar,
En tranen stroomen immer van mijn wangen;
Veel zuchten stijgen uit mijn droeve zangen,
Van felle winden zijn hun kruinen zwaar.
Wel duizend kudden op hun weiden dolen,
En duizend liefden houden zich verscholen
In dit arm hart, mijn eenig weideveld.
Zij dragen geene vrucht, ik heb geen vrede,
En tusschen ons is dit verschil tot hede':
Zij zijn door sneeuw, door vlammen ik gekweld.

DOODENKLACHT.
Naar THOMAS LOVELL BEDDOES.

Wilt gij verlichten 't hart
Van liefde en al haar smart,
Dan, slaap gerust;

1) Was met Clément Marot en Joachim du Bellay een van de
eerste Fransche sonnetten -dichters.
In 1574 verscheen te Lyon bij Antoine de Harsy: Euvres Poétiques
de Mellin de Saint-Gelais
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En mogen geen der zorgen
U tranen aan de wimpers doen gevoelen;
Lig stil en onbewust,
0 droeve ziel, tot de zee-golven spoelen
Den rand der zonne morgen
In de Ooster-lucht.
Maar wilt ge heelen 't hart
Van liefde en al haar smart,
Sterf blij te moe:
't Zal meer uw leed verzoeten
Dan op een rozenbed te liggen droomen
Met de oogen toe.
Dan zult ge alleen bij 't heerlijk avond -doornen
Van liefdes sterre háár ontmoeten
In de Ooster-lucht.

VEREERING.
Vrij naar SHELLEY
Ik vrees uw kussen, zachte maagd,
Maar gij behoeft de mijne niet te vreezen,
Mijn geest is bang, mijn hart versaagd,
Een diepe smart vervult geheel mijn wezen.

'Ic Vrees uw gelaat, uw stem, uw lach,
Maar gij behoeft de mijne niet te vreezen,
Want met een diepgevoeld ontzag,
Aanbid ik u, gij schoon en heerlijk wezen.
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ARABISCH LIED.

Naar SHELLEY.
Mijn kwijnende ziel lag in 't licht van uw blik,
Als in droom, mijn lief;
Zij smachtte naar u als een hinde, die dorst
Naar den stroom, mijn lief:
Uw klepper, nog sneller dan d'adem des winds,
Droeg u ver van mij,
Mijn hart, want de voeten verloren hun kracht,
Bleef u steeds nabij.
Maar sneller dan storm of het strijdros zoo fier,
Met den dood als hun taak,
Is 't hart dat de liefde bekleedt als een duif
Met de wieken der waak:
In 't leed, in den veldslag, in 't hach'lijkst gevaar
Kleeft het mijne u nog aan,
En vraagt zelfs geen glimlach voor 't heul en den
troost
Die 't u brenge op uw baan.

NAAR AANLEIDING VAN SHELLEY's
,,LAMENT".
O wereld! leven! tijd!
Welks einde ik thans verbeid,
Vol angst wanneer 'k terugdenk aan 't verleên;
O welke smarten zijn mij nog bereid?
Mijn jeugd, waar zijt gij heen?
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Zoo meen'ge dag en nacht
Heeft vreugde mij gebracht;
Maar frissche lente, zomer, wind en weêr,
't Is me alles nu om 't even, want mijn kracht
Keert nimmer, nimmer weer!

TIJD.
Naar SHELLEY

Onpeilb're zee, gij Oceaan van tijd,
Wier golven jaren zijn van leed en strijd,
Wier wateren gezwollen zijn van wee,
En zilt zijn van het zout der menschentranen!
Onmeet'bre vloed, die zonder veil'ge ree
Steeds rust'loos uwen wreeden weg blijft banen
Om al wat sterflijk is en zwak te omwinden!
Verzadigd met de prooi van 't geen vergank'lijk is,
Braakt gij haar uit, maar steeds voelt gij gemis,
En huilt ge steeds om meer, meer te verslinden.
Geducht in storm en trouweloos in vreê,
Onpeilb're zee,
Wie hoopt op u ooit rust te vinden?

GOËNACHT.
Naar SHELLE

Goênacht? ach neen, 'k verwensch het uur
Dat hèn scheidt die 't eerst samenbracht,
Laat ons nog bij elkander zijn,
Dàn is 't eerst goede nacht.
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Hoe kan de nacht goed zijn die 'k slijt
Gansch zonder u in eenzaamheid?
Zij 't niet gezegd, maar slechts gedacht,
Dan is 't eerst g o e de nacht.
Voor harten die steeds samenzijn
Van d'avond tot de morgen lacht,
Is 't goede nacht; want, o mijn lief,
Zij zeggen nooit goênacht.

KLACHT.
Naar SHELLEY.
Sneller dan des zomers vlucht,
Sneller dan der jeugd genucht,
Sneller dan een weeldezucht
Kwaamt ge en gingt ge heen.
Als de aarde zonder bloemenpracht,
Als de slapelooze nacht,
Als 't harte dat de vreugd veracht
Ben ik gansch alleen.
De zwaluw Zomer komt wel weer,
Het uiltje Nacht naakt reeds van veer,
De wilde zwaan Jeugd wenscht veeleer
Met u, valsche, mee te tijgen.
Mijn hart wenscht ied'ren dag het morgen,
Zelfs de slaap verzwaart mijn zorgen,
Gaarne wou mijn winter borgen
't Zonnig blad der zomertwijgen.

2 47

Lelies voor het bruidsaltaar,
Rozen voor der echtvrouw haar,
Violen voor de doodenbaar,
Geef pensées als bloemen mij.
Strooit hen zonder tranen uit
Op 't levend graf dat mij omsluit,
Geen vriend, hoe ook mijn ramp hem stuit',
Koest're hoop of vrees voor mij.

,,MORTE D'ARTHUR" NAAR TENNYSON.

Fragment.

Voor Dr. A. J. Barnouw.
Zoo rolde heel dien dag het krijgsrumoer
De bergen door nabij de winterzee;
Tot koning Arthur's tafel, man voor man,
In Lyonnesse vielen om hun Vorst,
Den koning Arthur; toen — zijn wond was diep —
Hief hem de s^éoute Bediveer omhoog,
De laatste van zijn ridd'ren, Bediveer,
En droeg hem 't slagveld uit naar een kapel,
Vervallen koor slechts, met gebroken kruis,
Staande op een donk're strook onvruchtbaar land.
Aan de eene zij lag de oceaan, aan d'aêr
Lag een groot water, en de maan was vol.
En koning Arthur sprak tot Bediveer:
„De nederlaag van heden maakt vergeefs
De hechtste vriendschap van een ridd'renschaar
Die de aarde ooit zag. Zij slapen zulk een slaap
De mannen die ik liefhad. 'k Denk dat wij
Nooit meer, in eenigen te komen tijd,
Ons hart verkwikken zullen met gepraat,
Al wand'lend in de zalen en in den tuin
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Van Camelot, als in vervloog'nen tijd.
Ik sterf bij 't volk dat ik gegrondvest heb, —
Schoon Merlijn zwoer dat ik wéér komen zou
Ter heerschappij — maar laat wat zijn zal, zijn,
Ik ben zóó diep getroffen door den helm,
Dat zonder hulp ik morgen niet meer leef.
Neem gij daarom mijn zwaard Excalibur,
Dat al mijn trots was: gij herinnert u
Hoe eertijds, op een zomernoen, een arm
Verrees van uit den boezem van het meer
In wit sameet, mystiek en wondervol,
Houdend het zwaard — en hoe 'k er henenvoer,
En 't nam, en 't heb gedragen als een vorst:
En, waar ik ook bezongen of vermeld
In laat're tijden word, wordt dit bekend.
Maar talm nu niet, en neem Excalibur,
En werp hem ver in 't midden van het meer:
En breng mij spoedig antwoord wat gij ziet."
Tot hem hernam de stoute Bediveer:
„Het past niet u zoo hier te laten, Vorst,
Hulp'loos, alleen, getroffen door den helm:
Een kleinigheid deert een gewonde licht.
Toch zal 'k geheel aan uw bevel voldoen,
U spoedig antwoord brengen wat ik zie."
Zoo sprekend schreed hij weg van 't heiligdom
En in het maanlicht langs de tomben-plaats,
Waar 't machtige gebeent' van helden lag,
En om hun graven zong de zeewind heen,
Schril, kil, met vlokken schuim. Hij stapte neer
Langs zig-zag paden, rotsen scherp -gepunt,
En kwam bij 't glinsterende vlak van 't meer.
Daar hield hij vóór zich 't zwaard Excalibur,
En over hem streek heen de winter-maan,
De zoomen zilv'rend van een lange wolk,
En blonk met ijz'ge scherpte op het gevest:
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Want heel 't heft glom van diamant-gevonk,
Myriaden licht-topazen, en den glans
Van fijn juweelwerk. Zóó lang staarde hij,
Dat bei zijne oogen knipten bij het staan,
Zijn vlugge geest al twijf'lend, her en der,
Tot werpen klaar; maar eindlijk scheen 't hem toe
Dat beter hij Excalibur daar liet,
Verborgen in 't veelknoopig waterriet
Dat stijf en droog ruischte aan den zoom van 't meer.
Traag schreed hij weer naar den gewonden Vorst.
En koning Arthur sprak tot Bediveer:
„Hebt gij volvoerd de zending die 'k u gaf ?
Wat hebt gij daar gezien? of wat gehoord ?"
En dus kwam 't wederwoord van Bediveer:
„Ik hoorde 't kabb'lend ruischen in het riet,
En 't wilde water le!:kend aan de klip."
Hernemend sprak toen Arthur, wee en bleek:
„Gij hebt verraden uwen aard en naam,
Niet antwoordend naar waarheid, als betaamt
Een edel ridder, aan zijn vorst getrouw:
Want zeek'rer teeken ware dan gevolgd,
Een hand of stem, of wieling van het meer.
Zulk liegen is een schande voor den mensch.
Maar nu, 'k gelast u, ga terug met spoed,
Geliefd als gij mij zijt, en doe de zaak
Die 'k u beval, zie toe, en kom snel weer."
Toen ging Sir Bediveer een tweede maal
Dwars over 't rotspad, en hij schreed langs 't meer,
De vochte kiezels tellend, in gepeins;
Maar toen hij zag het wonderbaar gevest,
Zoo kunstvol en zoo vreemd bewerkt, toen sloeg
Hij zijne handen samen en riep luid:
„En als ik 't zwaard nu werklijk verre wierp,
Dan zou voorwaar een kostbaar, heerlijk ding
Voor allen tijd te loot gaan van deze aard',
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En 't waar' de lust geweest van menig oog.
Wat goed zou hieruit komen als ik 't deed?
Wat kwaad, zoo niet? Maar 't niet doen is groot kwaad,
Gehoorzaamheid toch is der orde borg.
Is 't goed gehoorzaam zijn wanneer een vorst
Een daad eischt in het nadeel van hemzelf?
De Vorst is ziek, en weet niet wat hij doet.
Welke herinn'ring zou er van mijn heer
Voor later blijven dan een ijle rook
En twijfelbaar gerucht? maar indien dit
Bewaard bleef in eens konings schattenhuis,
Dan zou men 't toonen op een wapenspel,
Zeggend: „Vorst Arthur's zwaard, Excalibur,
Gewrocht door de eenzame godin van 't meer.
Zij wrocht het negen jaren, zittend op
Der heuv'len diepen en verborg'nen voet."
Zoo sprak een oud man wel in laat'ren tijd,
Tot heel het volk, en won zich daardoor eer.
Nu echter ging veel eer en roem te loor."

BLEEKE WERKER.

Naar JULES JOUY.
— Bleeke werker, zeg, kent gij den Dag?...
— Als ied'ren mensch, die het levenslicht zag
Moest er wat licht ook aan mij zijn gezonden,
Ook ik had recht op de zon en haar gloed.
Ik heb de ster der Ellend' slechts gevonden,
Zij deed verbleeken mijn mooi rood bloed.
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— Bleeke werker, zeg, kent gij den Nood ?...
— Als door een ieder, die zoekt naar zijn brood,
Moest het op aarde ook door mij zijn gevonden,
'k Moest mijn deel hebben van zuiveren wijn.
Ik heb den wijn der Ellend' slechts gevonden,
Mijn hard brok brood maakt de hebzucht nog klein.
— Bleeke werker, zeg, kent gij de Min?...
— Als iedereen, bij des levens begin,
Moest ik, met ééne in de liefde verbonden,
Hebben gesmaakt het geluk van mijn hart.
'k Heb als mijn lief slechts de Ellende gevonden,
Zij heeft het hoofd en het hart mij verward.
— Bleeke werker, zeg, kent gij den Dood ?...
— Als ieder mensch moest ik eens zonder nood
Stil in mijn hoekje der aard gaan ontbinden,
Bloeiend verrijzend als bloemen op 't bed.
Ik kon de kuil der Ellende slechts vinden,
Een kribbe in het ziekenhuis en een lancet.

ZOMERDAGERAAD.
Naar WILLIAM MORRIS'
Summer Dawn.
Eén beê voor mij slechts met geloken lippen,
Denk ééns aan mij slechts in 't gesternte omhoog.
De zomernacht taant, de morgen komt glippen
Mat en grijs tusschen 't espengeblaárt en der wolken
boog,
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Die geduldig daar wachten den dageraad:
Duldend en kleurloos, ofschoon 's Hemels goud
Hen zal doorvlieten met zonnegestraal.
Ver in de weiden, waar 't jong koren gaat,
Staan de olmen te wachten, en rust'loos en koud
Heft grillige wind zich, de rozen zijn vaal;
Zij smeeken, lang scheem'rend, den dag om te gloren,
Spreek slechts één woord tot mij boven het koren,
Boven het teeder zich buigende koren.

Uit „THE DEFENCE OF GUINEVERE"
van WILLIAM MORRIS.
Guinevere

spreekt tot haar rechters:

Luistert! Gesteld uw stervensuur was daar,
En gij waart o zoo zwak en gansch alleen,
Ja, laagt te sterven, wijl met groot misbaar
De wind ging rillend over 't strookje heen
Van water, door uw wijd land stroomend wel;
Gesteld een stilte kwam, een stem verscheen:
„Deez' doek beduidt den hemel, die de hel,
Kies nu een doek voor eeuwig, welke 't zij,
Ik zal het u niet zeggen, weet nu wel
Uit eigen macht en kracht, kies tusschen bet!"
Ja, rechters, en voor uw ontzet gezicht
Stond aan het voeteind van uw legersprei
Een machtige engel Gods, omstraald van licht
En kleuren nimmer op onze aarde aanschouwd,
De handen uitgespreid, en hemelsch licht
Hem lout'rend, toonend dat hij werd betrouwd

2 53

Met Gods bevel, terwijl, elk aan een stang
De keuzedoeken hij naar voren houdt;
En een daarvan was blauw en golvend lang,
En de and're kort gesneden, gloeiend rood,
Wien werd bij zulk een keuze 't hart niet bang?
En als na 'n gruwb're wijl 't uw mond ontvlood:
„Gods hemelkleur, het blauw," en hij zei „hel,"
Dan riept ge, u went'lend in uw schrikb'ren nood,
Tot alle goeden die u minden wel:
„O Christus, als ik 't slechts geweten had"...

THANATOPSIS.
Aan J. .Reddinglus.
Naar het Engelsch van
WILLIAM CULLEN BRYANT

Tot hem die liefdevol met de natuur
Verkeert in hare zichtb're vormen, spreekt
Ze een rijke taal; voor de uren zijner vreugd
Heeft zij een stem van blijheid en een lach
En schoonheids volle tonen; en zij dringt
Ook in zijn somb'rer peinzen met een mild
En heelend meegevoel, dat al zijn smart
Wegvaagt eer hij 't bemerkt. Als de gedachte
Aan 't laatste bittere uur komt als een smet
Over uw geest, en al de droeve beelden
Van ernst'gen doodsstrijd en van 't doodenkleed,
En de ademlooze nacht en 't enge huis
U huiv'ren doen en maken wee in 't hart,
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Ga onder d'open hemel dan en luister
Naar wat natuur u leert, terwijl rondom
Van aarde en water en de diepe lucht
Een stille stemme komt. Nog wein'ge dagen,
En de alles-ziende zon ziet u niet meer
In heel zijn loop. Noch in den kouden grond,
Waarin met vele tranen uw bleek lijk
Gelegd wordt, noch in 's oceaans omarming
Blijft gij bestaan. Uw moeder aarde zal
Uw groei hereischen, om weer op te gaan
In de aarde. Ontdaan van al wat mensch'lijk is,
Uw eigen wezen overgevend, zult ge
Voor altijd u met de elementen mengen.
't Gevoelloos rotsblok zal uw broeder zijn
En ook de logge kluit, die 'n ruwe boer
Met 't kouter omwoelt en betreedt. De eik
Zal wortels spreidend uwe stof doordringen.
Toch zult gij in uw eeuw'ge plaats van rust
Niet eenzaam zijn; geen bed van weid'scher pracht
Kondt gij verlangen. Gij zult nederliggen
Met patriarchen van de jonge wereld,
Met koningen, en macht'gen, wijzen, goeden,
Met schoonen, grijze zieners van 't verle€n,
Alle in één machtig graf. De heuvelen,
Rots-ribbig, aloud als de zon, de dalen,
Zich strekkend tusschen hen in mijmer-stilte;
De eerwaarde wouden, stroomen, dringend voort
In majesteit, en beken die al murm'lend
De weiden groenen doen; omvlietend 't al,
't Grijs -droeve vlak des ouden oceaans,
Zij alle vormen slechts den plecht'gen tooi
Van 't groote menschen -graf. De gouden zon,
't Planeten-heir, 't oneind'ge sterrenveld,
Zien op de droeve woningen des doods
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Bij 't stil vergaan van eeuwen. Zij die treên
Op de aarde zijn een handvol slechts bij hen,,
Die sluim'ren in haar boezem. Neem de vleug'len
Des morgens, dring door Barca's woestenij,
Verdwaal in het onafgebroken woud
Waar de Oregon rolt, hoorend geen geluid
Dan 't eigen bruisen — toch zijn daar de dooden;
Millioenen hebben sinds der jaren oorsprong
Zich in die wildernissen neergelegd
Ten laatsten slaap —daar heerschen slechts de dooden.
Zoo zult gij rusten, — hoe als gij vertrekt
Door geene levenden geteld — geen vriend
Let op uw heengaan? Al wat aámt zal deelen
Uw lot, en de opgeruimden zullen lachen
Na uw verscheiden, 't ernstig kroost der zorg
Zal verder stromp'len, elk zal, als voorheen,
't Lief droombeeld volgen, en toch zullen ze allen,
Hun vreugden en hun taak verlatend, komen
In 't zelfde bed als gij. Terwijl de stoet
Van eeuwen voortschrijdt, zullen menschen-zonen,
De knaap in 's levens lente en hij die gaat
In volle kracht van jaren, vrouw en maagd,
En 't zoete wicht, en de oude, grijze man,
Vergaderd worden, één voor één tot u
Door wie op hunne beurt hen volgen zullen.
Leef zóó, dat, als gij vergezellen moet
De ontelb're karavaan, die zich beweegt
Naar dat mystieke rijk, waar ieder neemt
Zijn zetel in de stille zaal des doods,
Ge dan niet, als de mijnslaaf in den nacht
Gegeeseld naar zijn kerker, maar getroost
En opgebeurd door onverwrikt vertrouwen
Schrijdt naar uw graf, als een die om zijn leên
De draperieën van zijn rustbed trekt,
Bn nederligt tot aangename droomen.
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DIVES.
Naar het Bngelsch van
J. M. W. SCHWARTZ. 1)

Uit hellediepte en kwelling van mijn pijn
Hef 'k droeven blik, o Christus, naar Uw troon;
Uit haat tot U, waar liefde slechts geboón
Aan 't harte was, rijst vrucht'loos dit mijn schrei'n.
'k Had rijkdom — niet waarme@ tevreden zijn
Gouddelvers — maar verlokt door ijdel schoon,
Verloor mijn ziel de hoop op 's menschen zoon,
Hoog klimmend naar de schatten van het brein.
Een kloof, die mijne wijsheid nimmer zag,
Eer 'k tot de diepten viel van rijkdoms wel,
Gaapt tusschen mij en zalige armoe nu.
En ik ben rijk. Maar Uw besluit vermag,
Dat nag mijn ziel, uit zelf-bestemde hel,
Dien hemel zoekt, die liefde heet tot U.

1) Uit A Sheaf of Sonnets." Behalve dezen bundel schreef dezelfde
auteur onder zijn eigen naam „The Morning of a Love," ,Julian"
en „Nivalis," de beide laatste tragedies. Onder zijn pseud. Maarten
Maartens schreef hij de bekende romans.

INHOUD.

Blz.
Uit: NATUURINDRUKKEN EN - STEMMINGEN:
Natura Mystica (De Natuur als Geheimenis)
Natura Magna Mater (De Natuur als Aller Moeder)
Natura Consolatrix (De Natuur als Troosteres)
Lente
Zomer
Herfst
.
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