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Walter Muyldermans

TOESTAND

Terwijl ik dogen even sluit
In 't duister dat me vast omsluit
Waar me niet stoort het minst' geluid
Daar wandel ik naar eigen gronden.
Mijn ziel juicht bij 't wijd opengaan
Van licht uit eigen aard ontstaan
Wijl blij muziek me blijft omvaán,
Aan d'eeuwigheid verbonden...
En 't feest begint, een heerlijk feest
Nu gans een wereld schijnt verzwonden
Dat ik zeer dicht bij God geweest
Me zelf, in stilte, heb gevonden.
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ONBEWIMPELD...

Het kind zei onbewimpeld wat hij dacht.
De grote mens vroeg streng te zwijgen...
De plotse overgang van dag naar nacht;
Wat blaadjes trok men van de twijgen.
Het keek zijn rechter aan met open oog,
Met open mond, dan sloeg zijn blik ten gronde,
Een vogel die zijn vleugels stukken vloog;
Een wereld die steeds bloedt uit vele wonden...
Het kind ging heen op 't laatst, en dacht ;
« De grote mensen zijn geen ware vrienden. »
Is het geen gaan van dag naar nacht
En waar zal 'k gaaf « het kind » weervinden ?
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DE ADOLESCENT

Ik leef in vreugde of in lijden...
Daar ik slechts hoogten, laagten ken;
Daartussen strekken zich geen weiden
Waarop ik echt me zelve ben.
i k heb beproefd en 'k heb gemeten
Doch zo een streven heeft geen naam
Wel is de wereld daar gezeten
Maar die heb ik nog niet verstaan.
I k zie slechts sterren, donk're kloven
En stijg hoog op en stort beneên
Dat leven kan ik vast geloven
Omdat ik lach, omdat ik ween.
Maar zo heb ik het meest bekomen
En 't meest ontnomen waar 'k nu sta.
En wat ik weet nog te geloven
Dat blijft in mij, waarheen 'k ook ga.
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EENZAAM STRAND

Rusten op een eenzaam strand,
Ver 't rumoer der drukke steden,
Zee en strand in zonnebrand,
Schaduw slechts om roes en leden.
't Lied der zee en 't lied der stlt'
Diep in mij, hun zaligheden...
Zo had ik het steeds gewild
Zonder woorden, mijn gebeden.
Staren, lang naar 't wolkenspel.
Licht en schaduw aan het spelen.
Meeuwen krink'len scherp en fel
Komen 't landschap schichtig strelen.
Naast hun zwierig zwenk -tornooi
'k Grijp wat zand en laat 't ontglippen
Eenzaam strand, in golvings-plooi
't Vraagt geen foto « 't al » te knippen.
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IK BEN...

Ik ben een kleine vlam in 't Groot Heelal
Oplaaiend, weer naar 't eigen keert
En gans mezelf, van top naar val
Heb ik meestal, veel meer begeerd...
Toch vuriger dit spel beleven
Als kleine vlam, verpuurd, verhit
En 't Heelal blijft mij gans gegeven
Want ik, in God, als vlam... ik bid.
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GELIJK EEN KIND

Gelijk een kind, in 't denken,
- Zeer argeloos, vol schroom, Me gans aan vreugde schenken
Vervuld van kinderdroom,
Waar bloemen zuiver blijven
Al schittering in licht Wat ik niet kan beschrijven
't Is God zijn aangezicht,

-

Dat straalt in grootste luister;
Alzo te fel ontroerd,
Merk ik maar niet het duister
Dat steeds om 't Licht zich snoert.
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SUBLIEME ZUIVERHEID

In glans van morgendauw
Kunt gij dien schat bevroeden
Maar lijk het komt, te gauw
Komt het de zon ten goede.
In menig kinderoog
Lacht deze droom u tegen
Waar eens de zond' in vloog
Verstierf die rijkste zegen.
En ieder aardse blom
Komt van haar pracht u spreken
Maar is de bloeitijd om,
Verwelkt : 't is 't laatste teken.
Maar in uw eigen ziel
Kent gij dit duurzaam pogen
Totdat de stof ontviel
In 't Licht gans is gevlogen.
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DE BOMEN. .. EN DE MENSEN

De mensen vellen bomen
(Dat 't erg is om te zien)
Een vraag ze rijst misschien,
« Vellen ze niet hun dromen ? »
Door parken toch vervangen
Een boom staat als soldaat,
Maar 't is natuurverraad
En doodt ons oer-verlangen
Ze slopen 't scheppend werken;
Op reis... een vlucht-orkaan
Totdat ze liggen-gaan
Als zielloos zonder vlerken.
Naar huis, vermoeid, verloren,
Ze vinden zich niet goed...
Natuur wordt tegenspoed !
De robot is geboren.
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VERLANGEN...

l k zie door 't venster van mijn eeuwigheid,
Het leven als een blanke bloem
(Geen beter naam voor noem)
't Ontluikend groeien is steeds in de tijd bereidt,
Dat weet ik in de grond van mijn bestaan
En bid « Mijn God, dat U mij er-toe leidt »
Dat ik eens ken uw Heerlijkheid
Maar maak niet zwaar het aardse henengaan
En bid en zing, maar zwak altijd
Bent U veel - Stilte in mijn strijd Doch kom ik bij uw horizon eens aan
Het is de hunkering, vanuit mijn eerst' bestaan.
Een hunkering bij d'eerste kreet en lach
Het is -- « der blanke bloem... mijn zegedag ! »
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EEN JONGEN IN HET GRAS

In 't gras, gelijk een kind, geknield,
Zijn ogen wilden naar de ruimte zingen
Van grond naar licht
En onverklaarb're dingen
Die in zijn ziel het leven vonden
Maar zwijgen bleef hij aan de stilt' verbonden.
Geneugten riep hij op
Van 't leven als een jeugd'ge knop
Die eens zal openspringen.
Zijn ogen wilden altijd zingen...
Te mooi, om juist een naam te geven :
Mysterie - droom, misschien om 't even Troffen zijn ogen 't lichtend groen ?
Plots zij hij blij : « 'k heb niets van doen. »
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OP DE TREDE

Hij stond voor mij en oog in oog
Gelijk twee werelden die naar elkander joegen,
Eén leven luisterend en één die naar het ander boog
En zich tot beter kennis saam gedroegen,
Doch grenzeloos was het genot, 't geluk in geest
Waar zonder bijbedoeling leefde 't diepst omvatten;
Het was een feest, een leerrijk feest...
Hoe schoon is 't onderwijs, in waarde niet te schatten.
't Was liefde-band-begrip in werking vol
En die 't gevoel gaf, gens U zelf te schenken,
De woorden zijn te vaag, te druk, te hol;
Steeds blijft het mij, in 't leven. .. wenken.
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HUN EIGEN LEVEN

Ik ben een kind van regen, zon en wind
En bundeling van al hun levenswegen
Zo, ben ik droef of blij of wisselend gezind
En ga ik licht en schaduw weif'lend tegen.
En komt, een dag dat 't één het ander overwint...
In mij, voel ik de strijd nooit gans begeven
Want 'k ben een kind van regen, zon en wind
En alle drie hebben hun eigen leven.
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SYMBOOL

De bloemen op de schouw, al rust,
Zijn als een wenk in 't jachtig leven
Van zuiv're levensstijl te zijn en flink bewust
Het recht, langs zieledrang goed doortegeven
En elke dag, in vreugd of pijn
Gans onvervalst te zijn in mijn vertonen
Wat in mijn doen of laten, - als een lijn Geli jk hun stengel is in 't vast voorkomen.
Langs deze staat naar waar gelaat
Verdoken of in stralend rijzen
Dit is de echte menselijke staat
« Steeds bloem zijn, maar op eigen wijze »...
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IK WEET HET NIET

Daar, in mij, of ver
Schoon en goed is d'eeuwigheid.
'k Smacht er naar in aardse strijd;
'k Droom er van in ieder ster.
'k Wandel langs de bloemen die vergaan
Maar waar zal de hemel eens ontstaan ?
Daar, in mij, of ver
Door de wazighed in het verschiet
Diep in mij steeds 't zelfde lied :
'k Ben er wel en toch weer niet
- 't Is wat 't onvolmaakte leven biedt 'k Hoor de wind over de vliet.
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DE SCHIJN... WORDT...

Vele grote mensen mogen liegen,
Kind'ren mogen 't niet.
Wijl zij blijven schone lieden;
't Kind doet het als deugeniet.
En zij blijven flinke mensen
Want de leugen is hun heil.
- Zo bereiken zij hun wensen
Houdt de goede stand op peil,
Maar het kind in boze grillen
Is niet waardig zo te zijn.
Het geweten kan men stillen
Maar « de schijn wordt groot venijn...

»
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VRIENDSCHAP

De ware vriendschap is niet met wat geld te kopen,
Ontstaat spontaan en vult zich verder aan
Verheugt de beide vrienden in de kern van hun bestaan
En deze deugd kan voor een leven-gans verlopen.
Ik hoor het gaarne zeggen : « 'k heb een vriend gevonden »
Men vraagt dat wel niet aan — men is of is het niet —
Maar wat een luister leeft er niet in dit verlok'lijk lied.
Ik droom « uw vriendschap in waarachtigheid » verbonden.
Van ieder aangezicht ik greep de vonken-levensvreugde
Diep in mijn geest en nam ze met voldaanheid aan
En weet u bent met beider lot begaan.
Maar wat het meest, als een gebed, mij stil verheugde
Is dat op aard' waar mensen elkaar niet goed verstaan
Een jeugd bestaat die flink-oprecht langs eigen weg wil gaan
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IN

'T ZWEMBAD

Hij staarde m' aan, een ogenblik
Als wou hij zeggen, « en, wat nu » ! !
Met vragen als signaaltjes in zijn blik
Die wilden weten : Hoe vindt ge me schier « nu ! »...
« ik nam hem op » -- natuurlijk 'k liet hem staan
Maar 'k wist, verduiveld vlug, hoe god'lijk schoon hij was.
Hij liet mijn blikken, effekens begaan
En blij sprong hij gelijk een licht-glans in de plas
Van 't zwemdok dat hem greep in blauwst-azuur
En kon de blonde marmer-strepen volgen
En lachte me in groet, als sterren uit een vuur...
Van nat en gloed kent men, altijd gevolgen
Die waren... lachte meermaals m'aan, één ogenblik,
In dans, in sprong, als spattend wit
Met vragen als signaaltjes in zijn blik
Als eerels dauw, of kooltjes, fel verhit...
I k groette weer - hij was tevree en dook terstond
Zeer diep en laag, wijl 't water streek weer glad, -Ik kende een ogenblik de angst, die trillen deed de mond
Maar 'k had op hem, in 't diepste diep geen vat.
Seconden staan lang stil... daar sprong hij op het droog
En kwam wat dichter bij en bleef daar spraak'loos staan.
Ik voelde me wat klein, zeer stil, op 't ruim verhoog
En kon naar hem niet gaan, want 't was te schoon ontstaan.
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GOD ZINGT VERLOKKEND

Mijn droom vaart door het leven
D'oneindigheid steeds tegemoet
Maar toch diep in me zelf gebleven
In ziele-zang, in gang van 't bloed.
Maar wil een tocht naar ijlste luchten,
Hoe zeer nabij, of hoog en wijd...
Toch sterven daar de verste vogelvluchten;
Mij ook is het op aard' : een strijd.
Mijn droom verbleekt bij 't minste lijden
en kleurenweelde baadt... in schijn.
Toch kan ik van de droom niet scheiden God zingt verlokkend door mijn pijn.
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HET LEVEN

Het leven is geen boek
Al kan men veel er over schrijven,
Geen schilderij of doek
Waar vorm en kleur bestendig blijven;
Geen symphonie waar op het eind'
De klank geruisloos zal verdwijnen,
Geen zon die steeds met luister schijnt
Want 't leven kent toch ook zijn pijnen...
Wat is het dan, dat men bezit
Waarin men lijdt of lacht of knielend bidt
En hoe men leert hoe mensen zijn
Te arm aan liefde, levend-dood aan schijn.
Doch 't is een strijd en blijf bewust,
« De schoonheid is Uw Zijn als komt uw eeuw'ge rust.
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GENOT

Het diep der waters is 't genot
Dat rein me keert naar eigen gronden.
Ik vind er in 't onpeilbaar lot
Dat roert en ruist in 't spel van God
En 'k heb er mij zeer goed bevonden
En mocht ik zo in eeuwen Ulan
Langs 't puurste nat in Hem vergaan.
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DE NIEUWE WONING

Ik zal verdwijnen in de opening
Waar d'eeuwigheid zijn mond doorsteekt;
Betrekken, vrij, de nieuwe woning
Gelegen achter 't raam dat niet'en breekt.
En opstaand zullen lichten mij doorgloeien
En al de horizonnen weet ik opengaan,
Als onbekende lusten m'altijd boeien
Zal 'k in de blankste glorie staan.
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BEZOEK VAN EEN LEERLING

I k wist, dat u nu nader kwam tot mij
In 't eerst bezoek, zeer onverwacht,
Nieuwsgierig blonk uw oog en donzig zacht
Al vielen van uw lippen moeilijk woorden vrij,
Eerst 't huis gezocht, gekeken, na mijn hand gevraagd
En 'k beefde als 'k uw ving 'ren vlug verloor
Maar vreedzaam hebt u m'uitgedaagd
Want lastig kon ik naar uw wezen door,
Dan keurde weg en tuin al was het uw bezit,
De gevel, 't park vol bloemen- 't raam stond open En 'k staarde plots in 't vuur van 't ogen- wit...
En kon in geen geval me nog ontlopen;
Toen zongen woorden al maar aan
Van schoon verlangens, diep mij doorgedrongen
En zei intenser- blij, mijn naam;
Ik heb daarna, uw jeugd bezongen.
Ik zie nog waar de draai uw schreden neemt,
Waar al de mensen mij verlaten
En stil, alleen -- blijft mij verleend
Dat uw bezoek « herinneringen laat... »
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IN GEEN GEPUNS VERZONKEN (een Renaissance-schilderij).

Hij zag een naakt en lachte toen ondeugend...
Maar vond het mooi en minzaam keek hij m'aan;
Rechtzinnig leerde hij de vreugde te verstaan
In huiver van zijn ziel, een hunkering verheugend
Wat appels voor citroenen heeft men reeds verkocht...
Gezonde jeugd als hij, verzamelt niet als zonderling
De toorn en zonde Gods uit 't oude tijd, maar wekt bewondering
Alsof opnieuw het paradijs, sporadisch wordt bezocht.
In leer van 't leven zag ik hem verlangend staan
Maar in het oog d'oneindigheid aan 't vonken
'k Voeld' aan de ziel die spelend juicht' in zijn spelonken

En als hij stil wat staam'lend, star, was weggegaan
Zag ik hem buiten, zeker van zichzelf en gans voldaan
Verheugd in 't hevig spel, en nooit in diep gepeins verzonken,
't Was of hij wist « Het is de tijd der daden niet
Maar rythme leefd' in hem, van een verheven lied...
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VO LMAAKTHEID

Bekom het nooit op aard' -- alleen in dromen;
Een wonder leven, dat verdwijnt in werk'lijkheid,
En 'k weet niet uit welk land uit zaligheid gekomen
Me weer vasthoudend bindt in d'onvolmaakte tijd.
De droom lokt dan weer aan, het nogmaals te herdromen
« Volmaakte mens te zijn en schaduwen te ontvliên
En 'k weet niet uit welk land, uit zaligheid gekomen
Ik God, wellicht, zeer rein en schoon in d'ogen heb gezien.
Geen schilderwerk van grootste meesters kan het kleuren -Gebeeldhouwd fijnste ideaal, blijft maar een schijn;
Een ziel zingt vol van vonken « een aureool in lijn »,
Om wat ik dan aanschouw en ben en weet gebeuren;
Ik heb geen vleugels nodig en nergens sluiten deuren,
'k Ontspring aan d'aardse klem -- « waar ben ik in mijn zijn ? »
De stof van d'aard' bij 't onverwacht , ontwaken
Is soms te monotoon in dagelijkse zaken.
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IN MIJ GEHANDHAAFD

Nu gans eens in 't geluk verdwijnen
Als 't stofje vóór de gulden zon
En nooit meer kennen al de pijnen
Het eeuwig leven vol in won'
Waar bloemen steeds maar U omkleuren,
Omgeuren, nooit vergaan tot niet...
En waar mcn vrij in open deuren
Het wonder spel van heemlen ziet !
Ontbonden, toch van 't alles wezen,
Van 't alles, waar geen smet ontsiert
En vurig uit Gods boeken lezen,
Hier wordt elk feest terug gevierd !
Waar droom en leven gaaf ontspringen
Uit klare bron, in 't Licht gebaard
Waar men nooit moe is van het zingen
Geen mensenoog nog treurig staart...
Mijn droom die steeds mij boeit vol minne
In harde stond, mij troost en laaft,
Mij opneemt gans met ziel en zinnen
Het schoon ideaal in mij handhaaft.
En steeds te schenken aan de mensen
Wat gensters uit dit liefdeoord
Dat 't eeuwig licht vervult hun wensen
<c Van 't mens geworden God'lijk woord ! »
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IN EEN NACHT VAN VREDE...

De dahlia in vorm van waterlelie
Op lange stengel, groots... maar broos
In late zon in weg- en weer gewemel
Waarlangs de wind zijn plaats uitkoos
Droeg in het licht haar speelse kleuren
Van roos naar wit, in deining mee Wat kan er nog als spel, gebeuren...
Eens weg te scheem'ren in een nacht van vrée.
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WELLICHT, ZEER DICHT...

Bestaat geen tijd voor mij
Nu 'k door 't venster staar
Alleen de horizon ontwaar,
Steeds wijder in mijn dromen openstel
Nu ik de tijd aan 't venster vel.
D'oneindigheid door 't raam is één geheel
Die mij benemen en 'k verveel
Me nooit langs wolken die in vaart doen landen
In zeeën blauw, die nooit kennen hun randen
Naar havens' stil geluk, die ik in liefde groet
Waarvan ik momp'lend zeg : « 't is goed... »
Bestaat geen tijd voor mij
Nu 'k door het venster staar.
Een haven ligt ver buiten, ieder horizon,
Wellicht zeer dicht bij d'ongekende zon.
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WOLKEN... EEN OPEN STRIJD

Naar wolken staren is het schoonste spel
Dat er bestaat in 't ernstig leven.
Men zegt : « U bent een kind gebleven,
Vindt u dat nu een spel van tel ?... »
I k zwijg alsof men niets mij werd gezegd
En kijk weer peinzend, stil, naar boven
Geen schoner spel - wie zal 't geloven(?) Is voor de mens ooit weggelegd.
En onverklaarbaar is dit vreemd genot :
Wel is 't een reis, een groot verlangen
Misschien ook wel de hand van God
Die langs een wolk ons hart wil vangen...
Om 't even, wie niet naar hen ziet :
'k Heb meelij met hun drukke doening
En zijn te vol met zorg of wroeging;
Wees zacht als 't wolkenspel dat stil vervliedt.
Veel vinden voor « dit spel geen tijd »
Men zegt - u bent een kind gebleven Naar wolken kijken : is het leven,
Zwart, grijs en wit in open strijd.
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EEN FLINKE JONGEN

Van flinke levenswil,
'k Herken in hem « Het Schone »;
En sta er soms bij stil
Waar God zeer blij wil wonen.
Het sprank'lend oog, gezond
Dat geeft en neemt : één tover
Die glimlacht naar de mond
Waar dromen stoeien over.
En spreekt hij of hij zwijgt
In vaardig werk of spelen;
Men is dan vroom geneigd
Gods hart één stond te stelen.
Maar 't herbegint in lust,
In last, in durvend willen,
God heeft hem teer gekust...
Nooit zal zijn honger stillen.
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HOOP IN DE

JEUGD

Betovering glanst uit zijn leven
Van jeugd die gloort van lijn en lust.
'k Heb hem, mijn vriendschap, trouw gegeven
Maar toch ben ik niet gans gerust...,
Want d'ogen zuiver als de bloemen
Ze fonk'len fel in zonnebrand
En nooit kan ik hem schoner noemen
Als hij vertrouwvol schenkt de hand.
Een gaaf gelaat, een droom gerezen
Uit 't bloeiend licht van 't jongensbeeld;
Zo lief ik hem, als zwijgt zijn wezen
Of als zijn vreugd m'is meegedeeld :
Dan kennen we éénzelfde leven,
Zowel de jongen als de man;
De laatste moet « in waarheid » geven
En hoopt dat steeds veel blijft er van.

32

DE NOZEM

U, nietsnut, die in niets nog zin meer ziet
Vernietigend de waarden, om de orde maar te storen;
Ik kan uw lachen --- 't is geen klucht - niet meer aanhoren
En minder nog, uw gekscheren uit een verdwaasd verdriet...
U blijft alzo, alléén... in groep, in wanhoopsdaad
Al dolle dans doorhéén, in 't niemandsland
En huilt « ik ben tegen de goede stand gekant »
Maar 'k weet dat u je zelve haat.
De standing kent noch geld noch... uiterlijke burgerdeugd
Maar 't is uw zijn, uw wezen, gaaf en ongeschonden,
Die steeds moet schenken aan het leven, ware vreugd.
Maar u, blijft ploet'ren naar de ziel in zure wonden...
Belachelijk : uw lente-lust... u hebt er nooit gevonden
En hebt verjaagd in woord en daad : « waar is mijn jeugd ? »
Doch kon, u nog eens, steen na steen, vergeestelijkt, herworden,
En schoonheid zien, uit 't puin van uw wanorde...
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TOCHT

U reedt... en rende al maar door, in doening rond
De straten door, verwonderd dat men u bekeek
En ik, die blij bezield, nooit van uw zijde week
In eeuwigheid geluk, zo scheen mij elke stond.
U slierde draaien om, al schaat'rend van de vaart
En m' in de ogen keek, wat ik wel « schoon zou denken
En 'k zie hem nog 't gebergte of 't geheimvol dal in zwenken...
In 't restaurant in rust, heb 'k u verwonderd aangestaard.
Gemompeld in me zelf « u, schone jeugd, vergaart
Maar in uw streven al de berging von uw gloed
Die spreekt en sprankelt uit pedalen-slagen. »
En 'k weet, u hebt mijn indruk, fier gevraagd
En zei, « zeer mooi » — maar rusten doet men niet met spoed.
Ik vond in uw vertoonde vaart, een heimwee — vol behagen.
U, jeugd draagt rijdend, zonder dat u weet
De slag van licht en bloed, die men ook « lente » heet.
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TONEEL OP SCHOOL

We zaten saam in de cabien van de souffleur...
U kroop bij mij, als een acteur reeds uitverkoren
En kwam in geen geval mij, ongevraagd, verstoren
Want « toon majeur » won het op mijn « gedempt mineur ».
U vondt een wonder' wereld, met wel wat plankenkoorts,
En d'ogen straalden als de glans van klein flonkerlampen.
Ik wou met ieder' zin, de speler « het idee » instampen.
U jubelde naast mij — een licht ontvlamde toorts —
In vuur, vol blijdschap in wat klein gebaren
Een jachtig woord, een lach en iets dat ik niet kon verstaan
'k Souffleerde verder voort -- uw bijzijn stond mij aan. —
En toen de spelers stijf — plechtstatig waren van 't toneel gegaan
En 't doek viel gratie-vol — de luister echter was vergaan,
Zat u zeer stil naast mij en 'k streelde stiller nog uw haren.
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MIJN MEESTER

Hij zegt : mijn naam, de straat en de gemeente
En mijn beroep — voor kind'ren wil 'k en feest
Als kan wel elke dag en 'k meen het
En nu 't al vernoem, 'k verleen het
Aan 'hem, die mijn belofte steeds is trouw geweest.
Mijn naam : « de meester » eerbied en genegen
Doch schuchter, schalks te saam in een verstarde blik
't Is of we knuts'len stil aan zelfde kleer en strik
Van 't levenslint, dat in de wind wil wappren langs ons wegen
« Mijn meester » zegt hij, zucht zeer zacht in zich
Is dronken van de deugd in droom bij mij gezeten
'k verdien het niet. — ik ben een mens — hij is 't vergeten
Maar 'k wil dan 't jonge hout niet slaan de scherpe wig.
Op zijn manier zullen wij, meester, leerling blijven
En zachte sterren van zijn oog vervlien in 't niet
Dan zonder dralen waaiers licht me zeer genegen biedt
I k zal in Gode's taal er « Souvenir » in schrijven.
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IN LEVENSTOCHT

Daar went'Ien nu de vreemde dingen
In levenstocht op zoek naar 't licht
En 'k tracht in ieder bocht te zingen
Als mij toelacht een glanzend zicht
Is 't dan de tijd die wil verdwijnen
Tot in de sprong der eeuwigheid
Nu vreugde lacht uit al mijn pijnen
Der zekerheid aan 't licht gewijd ?
Maar 't is illusie 't schoonst' te wanen :
De rust schenkt hier geen spel aan 't licht...
In goede stond kan ik er wel een kloof door banen
Maar schaduw slaat de spitsen dicht.
Daar went'len nu de vreemde dingen
In levenstocht op zoek naar 't licht;
In felste drang sterft plots, het zingen,
En 'k blijf als mens, een hulp'loos wicht.
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ARMBREUK

Uw lichaam werd geschonden, maar 't kon erger zijn
- Een smak, een slag in val : een stekelige pijn De mist woog in uw hoofd... u zaagt het licht niet meer
En toen u opstond was gebroken plots een veer.
U, jonge god, die alles dacht in licht en glans
En droomde van geluk, het leven als een lente-dans.
Dé vreugde was te groot... dan staat de smart gereed
Verraderlijk maar zeker treft haar beet;
Verwrongen 't jong gelaat... de schoonheid kreeg een slag
En een verbeten trek verving de gulle lach.
U zaagt de bloemen minder schoon en 't licht is minder klaar
En 't werk is hard en zwaar en vlug bent u onklaar
Maar meer kom ik tot u : het leven blijft een strijd
En als 'k u zie « besef dat diep in mij, de pijn ook schreit.
Volmaaktheid is een droom, een blank' onaardse bloem
En dat ik ook het lijden soms onmens'li jk noem...
Maar als een kruis ons tekent in de ziel of 't bloed
Besef in stilte dan voor u, voor mij : het moet.
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HET LOT DAT ONS WACHT

Ik denk : ik zie voor d'eerste maal een blom
Met gouden hart en blanke kroon erom
Op ranke stengel, wiegend, schier een droom.
De wind neuriet zijn lied, erboven in een boom
Verhaalt van deze blom, ik zie en luister maar
Het is vooral de blom, haar fijnheid die 'k ontwaar
Die lijk kristal, heel broos, haar glans uitspreidt.
De wind spreekt stil van « eeuwigheid »
't Is eeuwigheid, een stond, maar raak de blom niet aan !
Verrukkelijk van kleur, een rijkdom in 't bestaan
De blom, de wind, de boom, 't is al voor mij...
Waar is het dat ik sta, ik denk er schier niet bij...
En toch, ik denk, vol eerbied, 't is zeer schoon;
Waar kende eens de blom haar oerbestaan als woon ?
Is het niet de mooiste droom van God,
Is zij niet 't beeld van wat ons wacht als lot
In eeuw'ge glans, zo ziel- als lijfgenot ?
Zijn geest vervult het al : « De liefde blijft 't gebod ».
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NA EEN WANDELTOCHT

In droom bij mij, als louter ti jdsverdri jf
Vertederd, maar tevreden thans te rusten,
Heeft hij te jong reeds jacht gemaakt op lusten
Wel niet verboden : kent van hen niet 't vast verblijf,
En vangt mijn oogslag op, als goed verpozen.
Wat vindt hij zich gelukkig, zonder meer,
En stil bij mij, vraagt hij geen verder leer
En 'k ben als 't vele groen om prille knopjes rozen.
Dan spreekt me aan; ik knik. .. ik ben akkoord.
Hij komt wat dichter bij; eens komt de dag van scheiden.
Het leven is een snaar bespeeld voor vreugd' en lijden
En 'k hou precieus voor hem : de liefde van mijn woord...
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DE LAATSTE SCHOOLDAG

De laatste maal verlaten zij, het klaslokaal;
Ik kijk hen aan en kan geen afscheid nemen;
Op ene stond weet ik : nu gaan zij immer henen
En stilte zal strakt volgen als een onbekende taal.
Ze staren maan -- wie weet wat ze nu denken ?
't Verlof lokt zeer met zon en spel en vreugd'
Hun jonge glimlach doet mijn hart wel deugd
't Is 't laatste wat ze mij in eenvoud schenken.
Ik reik de hand en vast zeg ik hun naam
en 't klinkt zeer diep in mij, als voor mijn ganse leven.
lk heb hun 't beste van mijn kunnen willen geven
Met lach en weemoed ben 'k van hen gegaan.
Dat ze onthouden nu, wat ik hen dierbaar zei :
« Het leven is een strijd » als wolk en zonneschijn,
Maar word een flinke man door vreugd' en pijn
« Bemin de Heer » dat voegd' ik laatst er bij
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