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VOORZANG

Leven, altijd wordt mijn geest ontroerd
wanneer ik weet uw vormen, uw gestalten,
uw melodie, gij zijt oneindig rijk.
Natuur neemt in zich op al wat vergaat,
maar uit het Onbekende komt gij, Leven,
en openbaart uw wil, U heb ik lief.

O

Oneindig is uw stroom van levend water,
die door ons heengaat en ons groeien doet,
opgaand in U in gouden heerlijkheid
en zelf LI dragend, als wij ademen
en beeldend denken, als wij vrij zijn, vrij.
Ik wil Lt helpen schoon zijn, maar mijn kracht
is nog gering, ^— 0 Leven, roep mij op!
Ik wilde aan daden rijk zijn, maar mijn weg
was die van 't woord, hoewel ik zocht naar daden
en doende sterk ben als ik werken kan.
Ik zocht altijd naar 't diep en schoon verbond
met menschen en zij waren om mij heen
en leerden leven mij toen ik nog jong was,
ook later, later, toen in eenzaamheid
ik gaan moest langs een weg nog ongebaand.
Toen droomde ik van het licht dat ik zou vinden.
Nu is mijn daad het woord dat in mij leeft
en dat vertelt van eenzaam zijn en strijd,
van levensmoed en eeuwigheids-vertrouwen,
van de verheldering van het bewustzijn,
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wanneer de geest-gestalte van de Wijsheid
te leven gaat in 't zonnewezen mensch.
Zij spreekt in ons, wijzelf veranderen
en schooner zien wij haar die wij beminnen.

Geweldig is de strijd van Michaël
met de fantomen van de Duisternis,
als Ahriman gekend sinds oude tijden
en die door veelheid eenheid doet vergeten
en evenwicht verbreekt door macht van haat,
haat tegen al wat schoon en lief'lijk is,
haat tegen trouw en tegen 't Hoogste haal,
ontketenend de machten van ontbinding.

Ik denk aan Aarde's toekomst, aan de menschen,
die daalden diep, maar hoog weer zullen stijgen
als zij de daad van Michaël verstaan.

Moog dan mijn lied ook Michaëlisch zijn,
dat ik te zingen waag, nu 't dag wordt, dag
in 's menschen geest, 't Verleden is nabij
door helder-schouwen, 't Heden wordt gekend
met al zijn nooden en zijn licht-verlangen.
De Toekomst die wij leven tegemoet
en die ons nadert naar de al-eeuvv'ge wet
houdt wonderen verborgen in haar wá.
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Soms valt een lichtstraal in een menschenziel
en in één oogenblik doorleeft zij eeuwen
en draagt in zich de waarheid van haar schouwen,
bereid tot streven naar de Toekomst toe.
Als tegen 't einde van September-maand
de wingerd ronder wordt en in het bosch
het komen van den herfst reeds wordt doorleefd,
de blaêren vallen, vochtig wordt de lucht, —
wanneer het vroeg is of in 't middagtij,
als matter schijnt de zon die scheiden gaat, ,gedenk dan Michaël en ken geen vrees,
maar zing hem dank door woorden van uw Liefde.
Aarts-engel, hoor mijn aanroep, Michaël!
Kom machtig met uw geestlijk zon-rood zwaard,
met geestlijk zonne-schild, zon-wezen, Gij,
der gouden scharen Leider hoog in 't goud,
sterk in de kracht van Aarde's Hoogsten Geest,
die tot een Wereld-Zon haar maken zal.
Maak groot de zielen van wie menschen zijn,
die weerstand bieden aan de duisternis
in licht -verlangen en om Liefde's wil.
Versterk wie vrij zijn zwijgend door uw blik!
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EERSTE ZANG

D

aar was een man, die uit een laagland kwam,

dat wijd-uit ligt tot aan den horizon
heel ver en droom'rig onder stille lucht.
Hij werd gedreven door een schoon verlangen
een kind van de Aarde, zoekend naar het Licht.
Eens in den morgen is hij stil gegaan
langs pad en helling naar een hoogen berg,
nevel-omgeven, vóór uit duizelhoogten
de zon haar goud deed stroomen door 't heelal.
Rondom den top, waar hij in droomen stond
en Aarde een droom dacht, lagen nevel-zeeën.
Naar wereldverten richtte zich zijn blik
en hij aanschouwde 't wonder van de hoogten.
Toen werd in hem een deining openbaar
een wonder-wellen, komen-op en stijgen
al hooger, hooger en een teer vervloeien ...
Ontel'bre bronnen vloeiden saam en saam
zoodat het werd een zingende rivier,
een stroom van zang — en in hem sprak een stem :
„Nu zult gij wetend tot de diepten gaan ....''
Hij daalde vast van tred en onbevreesd
door dichten nevel, kilte en eenzaamheid
want warmte leefde in hem en 't zoet geluk
van zingen en de zekerheid van licht.
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Daar is een vreugd voor dichters, de Verbeelding,
zij is muziek, de lichtende gestalte,
ze is kleurenrijkdom en de gouden straling,
de blanke fijne zilverwemeling.
Zij troost waar droefheid is en diep gemis,
zij maakt een leven rijk aan melodie.
Niet immer zingt de ziel haar leeuwrikslied,
niet immer wiekt zij óp als jonge vogel
en zoekt de hoogten en het gouden licht.
Vaak moet zij peinzen over aarde-leed
en langs veel donk're wegen moet zij gaan
vóór zij het woord vindt dat haarzelf bevrijdt.
Dan vindt zij moed en leeftin liedren weêr,
die waaien-uit, elk lied een lichtgestalte.
Vanuit die stilte die de dichter kent,
uit droom van Licht, is deze zang geweld
en zoekt zijn woning in een eenzaam hart.
0 zoet geluk te leven in het licht,
warmte te voelen als een gouden streeling
die is alom en ademend te drinken
de fijne dunne lucht, ijl-licht en zuiver,
en uit te zien naar verten, naar de rijen
der bergen, opgaand in het fijne blauw.
Zij rusten in hun stand en om hun toppen
waait de muziek, die in de heem'len is,
in aether-diepten, ver en eindeloos.
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O eenzaam menschen-hart, blijf niet alleen
gedoken in uzelf, maar zoek de hoogten,
den oergrond peil en de eindelooze ruimte.
Eens zal na tijden van vertwijfeling
en moedig streven, als de nevels wijken
een wonder- eiland rijzen uit de zee,
een land van droomen en van kleuren -pracht
met bergen en met dalen, goud -bezond,
met glooiende akkers en met groene wouden
en zwermen vogels in de blauwe lucht.
Veel onverwachte schoonheid doet de ziel
ontroeren in een wijdheid van geluk.
0 zoete vreugd met alles één te zijn
zoodat men alles is en telkens nieuw.
Zooals het oog op een Octoberdag
in 't late jaar het rood van wingerd ziet
aan 't muurtje van een huis, tot bij het dak,
de woning ligt te gloeien in dien gloed —
zoo drink ik in wat mij geschonken wordt
aan Liefde en kleuren en aan melodie.

Gelijk het oog de zon ziet boven 't meir
op een namiddag in het late jaar,
wanneer zij staat te gloeien als een roos,
in 't zonnepurper van de oneind'ge lucht,
lieflijk en schoon en warm en als nabij,
zoo wordt bij 't schouwen van uw heerlijkheid,
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o Leven, heel mijn hart van Licht vervuld
en mijn zacht zingen als een ademzucht.
Wie 't Leven lief heeft, kent den weemoed ook
om altijd nieuwe vormen, die vergaan.
Een droom-gestalte gaat met raadseltred,
die nooit gehoord wordt, saam met al wat leeft.
Zooals een broeder tot zijn naaste komt
en sprakeloos is brenger van een konde,
om eigen komen droef, zoo waart alom
in diepe stilte deze almachtige,
maakt strak de trekken, die beweeglijk waren,
boetseert de lijnen van het doodenmasker
en grift daarin het Teeken van den Tijd....
Gij geesten werkend in de zonnesferen,
in Aarde's ommekring, in 't gouden licht,
Gij Wijzen, Dichters, Daders, Gij die leeft
in het onzienlijk Licht, U roep ik aan.
Blijft ons nabij, Gij Grooten, die deed zijn
onze Aarde schoon, Gij droegt in U het vuur,
dat nimmer sterft, het edelgoud van Liefde,
dat d' armste rijk maakt op zijn smartentocht.
Gelijk de wijze ziener Zarathustra
het gouden werken zag van 't Zonnewezen
en opgenomen in de zonnesfeer
kreeg antwoord op de vragen die hij deed
16

en werd de drager van het Heilig Woord —
gelijk die Koning in Egypteland
zong Aton toe, de discus van de zon
uit wolken klimmend bij den dageraad, —
gelijk Homerus in zijn beeldend lied
de zon bezong bij rijzen en bij dalen,
het land beschijnend en de onmeet'bre zee,
en vlammend wijkend in de purp're lucht, -gelijk Prometheus' zanger Aischylos,
riep-aan de zonnecirkel, hoog in 't blauw, —
gelijk Franciscus eens de gouden zon
noemde zijn broeder en de Florentijn,
de groote Dante, zong in liefdebrand
onsterflijk schoon en opging in het Licht, —
dat zoo het hart der menschen, zonverwant
drage Aarde's Geest en uitstrale als een zon.
Zooals de jonge blanke bloesemtakken
in 't vroege voorjaar wuiven in den wind,
in 't licht der zon, zoo zal 't geslacht der menschen
schoon zich bewegen in het klaar heelal.
Planeet van Liefde zal onze Aarde zijn,
waar broeders werken in het gouden Licht.
Ik hoor de branding en het lied des winds
en dein op golven van dat groot verlangen
naar opgaan in de Al-Eenheid, zij die is.
Gelijk een man, die door den avond gaat,
als 't licht der sterren fonkelt in de lucht
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en maneschijn doet in een zilv'ren droom
de wereld leven, alle vormen zijn
verteederd en men meent heel zacht te hooren
het aad'men van den nacht, die is alom,
zoo denk ik nu aan alle mijne droomen,
die zingend ik in liedren wilde beelden
wondergestalten in een stroom van licht .. .
Gelijk bij 't slapengaan als alle denken
aan aarde-dingen zwaar, ver van ons wijkt
en in de ziel alleen het mooiste en fijnste
nog leest en, zelf muziek, naar uiting streeft
-- een lichtgebed naar werelden van licht —
zoo wil ik tot de gouden sterren dragen
wat mij het schoonst en liefst is in mijn droom.

De zomer ging en gele blaéren vallen
en wind verstrooit de dartelende stoeten
en bleeker wordt de lucht en matter 't licht.
de laatste bloemen welken en vergaan ... .
0 mensch, die zijt ontwaakt en wakend ademt,
draag stil en blij het lampje van uw Liefde
door 't wintertij en zing bij 't gouden licht
uw schoonste lied voor hen die eenzaam zijn . . , .
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TWEEDE ZANG

W

ees niet bedroefd dat elke dag moet gaan,
dat ieder licht moet wijken, dat ook wij
eens moeten glijden in den langen nacht.
De Dood sloopt wel den vorm maar niet het wezen.
't Graf is gesloten maar de hemel open
en ieder voorjaar komen nieuwe bloemen
en ied're winter stuift de witte sneeuw.
'k Groet in ontroering eiken nieuwen dag,
want altijd jong gaat 't wonderbare leven
aanvangen nieuwen dans, dat is groot heil.
Zoo staat in vroegte een dichter voor het raam,
dat stil hij opende in een schoon verlangen
naar lucht en licht, weelde van vogelzang
en geur van bloemen, vochtig nog van dauw.
Hij ziet de lucht, de gouden uchtendlucht,
als al ontwaakt na nacht en schemering
en denkt wat hij zal zingen 't licht ter eer,
dat rijst al honger in het wijd heelal
tot zichtbaar wordt de ronde zonnekogel,
de wondre discus in het morgenrood.
Zooals de Grieken dansten bij de zee
als dag begon . ik zie de maagden gaan
in 't blinkend licht, de schaar van jongelingen,
die snellen tot den reidans aan het strand
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en allen zijn zij schoon — zoo wilde ik vieren
de schoonheid van het leven, de muziek
van openbaring in geluk van dans.
Eén met de zee, één met de melodieën,
die 't menschenhart doorzingen, zwierend-breed,
de voeten flikk'ren onder 't snelle gaan
en Helios zendt goud uit 't eindelooze,
't onvatbaar, glanzend goud -- zoo voelen zij
't inwerken van de Goden, het verbond
met wereld-machten, levend in het licht.
Zij hooren de muziek van de eeuw'ge zee.
Daar in de oneindigheid van lucht en water
wordt ieder leven vrij en leeft in 't woord
onmetelijke dank van 't menschenhart
aan Phoibos, God van licht, God van muziek,
die wordt gekend als redder, brengend heil.
Daar klinkenstemmen in den wind, de branding
dreunt uit de verte en zon is overal.
Het oude Griekenland leeft slechts in droom
van Schoonheid, in de faam van de' ouden dichter,
in 't lied der lyra, 't lied dat overwint
machten van donker, dat de heugenis
van Goden draagt en heugenis van menschen.
0 aarde, ik heb u lief, die zelve zijt
een dauwdrop in 't heelal, uw makkers zijn
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de sterren en de maan, de wind, de zon.
de regen en de wolken, de muziek
der hooge hoogten en de zang der dennen,
de fluist'ring door het graan, de melodie
van klare stroomen en het woord der menschen,
het kloppen van een hart en de gedachten,
die komen-op uit achtergrond van Zijn.
0 wereld-spiegel van het eeuwig Licht,
een knaap loopt aan uw grenzen, bij de zee,
bewogen door het lied van wind en golven.
Hij ziet de toppen van de blanke golven
in vloed van licht, daar is een nadering
van de gestalten stijg'rend in hun zwier.
Het lijken witte paarden, ongetoomd,
heffend hun koppen waar zij zwemmend gaan,
wit in de zon, de wilde, woeste dieren,
in eindelooze rijen, zijde aan zij,
en achter rijen steeds weer nieuwe koppen.
Zoo leest hij daar in spel van zijn verbeelding
en schrijdt door 't natte zand, waar schelpen liggen,
veelkleurig, schoon van vorm, die doen vermoeden
het zee-geheim dat ondoorgrond'lijk is.
Hij ademt-in de frissche morgenlucht
en gaat al verder door den wind omspeeld
en weet zich makker van de zon, de zee.
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Zooals die knaap, na zwerven, op een duin
uitziet naar wereldverten en geniet
van 's levens schoonheid en de droomen weeft,
die zullen zijn een heil in later dagen,
wanneer de ziel herdenkt dat heerlijk uur,
zoo wil ik leven en in vrijheid zingen
en geven-weér wat ik als wereld draag.
0 zingen, klaar en luid, o zingen, zingen
de zielsmuziek, die tot de Goden stijgt ... .
'k Zie verre blinken in mijn weelde-droomen
de vaste hooge bergen van mijn Hoop ... .
Daar ligt een eiland in de wereldzee,
Ultima Thule, 't eiland van Geluk,
met schoone dalen en met hooge toppen,
aether-omstroomd, waar nimmer sneeuwvlaag woedt,
en waar de bronnen wellen vol muziek.
Daar groeien kruiden, bloemen in de zon.
Daar zult gij met mij zijn en zijn met hen,
die van de Zaligen de melodieën,
die louter licht zijn, in hun droom verstaan.
Daar hooren wij klaar de'oer-toon van het licht
en worden zelf muziek, één met de zon
en ijlen, ijlen door de wereld-sferen
naar aarde's hart, dat naar het Licht verlangt.
24

O liefde-vuur van zon vind het kristal,
dat, blauw, verborgen wijk in aarde's diepten,
dan zal de dauwdrop in de wereld-ruimte
nog schooner glinst'ren, liefdelicht-juweel.
Het eiland van Geluk is waar wij gaan
in Liefde's volheid, wie haar wonder kent
hoort altijd zangen en is nooit alleen.
Ik zie een klaar gelaat en dat zijt gij,
die altijd naar mij schouwt en helpen wilt
waar and'ren lijden, opgaand in hun leed
en uitweg zoekend uit het labyrint.
Nu dalen, stijgen, wenden, tasten, gaan
en luist'ren naar het woord dat in u klinkt.
De weg is moeilijk wel, maar schemering
volgt op den nacht en zoo als in een grot
vanuit een gang, die wijder wordt en wijd,
in verre verten daglicht wordt gezien,
als maanschijn feeder en dat is de zon,
zoo glanst het licht van Hoop in uw schoon leven,
bezielend allen die daar met u gaan.
Wanneer het nacht is en in slaap gezonken
uw lichaam rust, dan droomt gij uwen droom
van sterrenschemer in de wereldruimte,
tot gij ontwaakt, wanneer het dag wordt, dag.
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Wat is geluk? 't Is onuitput'lijk geven
en stil ontvangen tot men niet meer voelt
de grenzen van het wezen dat men is,
men wordt muziek gelijk en klinkt en stroomt
en de adem draagt het woord vol godenkrachten.

Dit is geluk: Verbeelding's wonder-weven
in 't eindelooze en 't eeuwig twee-gesprek
diep in ons zelf, waardoor wij aldoor groeien
en achterlaten wat niet dienen kan.
Dan is het ons of vlindervlucht begint.
De ziel kreeg vleugels en de Godheid leest
de kleuren-runen in het gouden licht.

Ring der seizoenen, langs uw buigend pad
gaan de aard-geboor'nen en zoo kennen zij
het wonderteeken van de twalef maanden
en wat in hunnen kring voltrokken wordt,
mid-wintertijd en zomer evening,
de vreugd van Paschen, als Licht overwint
en na Sint Jan den strijd van Michaël.

Wanneer het herfstwoud staat in praal van goud
en ronde blaêren dwarlen door de lucht,
dan leeft het zonnevuur in pracht van rood,
geeft de aarde weèr de liefde van de zon.
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Dan wordt het donker, 't is de nacht van 't jaar
en stormen breken los, de regen stort
en wind waait weg de laatste dunne blaêren.
Naakt staan de boonren in kleurloozen dag,
de kale takken triestig in de lucht.
Wanneer het winter wordt, zoek dan de zon
in 't eigen hart en in de duisternis
vindt gij den schijn van een zoo lief'lijk licht,
dat één ge u voelt met zon en maan en sterren,
met aarde's geest, met alles wat bestaat.
Dan zing en zing u vrij, want vrij alleen
hoort ge in uw hart de nooden van de menschen.

Een wintermorgen, stuivend waait de sneeuw
en valt en valt en de aarde ligt zoo stil,
als weggezonken, een vergeten wereld,
en raadselachtig schoon in 't witte kleed.
En steeds maar dalen teere sterrevlokjes
uit doffe luchten in een dwarreldans,
geluideloos, een vlokkenwemelvlucht,
als werd al leven tot een droom verstild,
in vorm aan vorm, een witte sterrenval,
en de aarde waakt, bedolven door dat wit.
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DERDE ZANG

W

at is de wereld schoon, om mij is rust
van wouden, opgaand, pijnen donker-zwaar,
met spelingen van goud-licht en van schaduw,
machtige stammen met de ruige bast,
de toppen strevend naar het hooge blauw
en frisch groen ginder diep in een vallei.
Wat een muziek die rhythmus van het woud,
wat eindeloosheid van geheimvol joelen,
doorklaterd door het ruischen van een beek,
de diepten lokken, lokken doen de hoogten,
en zelf ik ga in wonder evenwicht,
zacht deinend, klimmend langs het steile pad
en adem-in den milden geur der dennen
en adem-uit, een komen en een gaan.
ja, diepten lokken, lokken doen de hoogten,
ik hoor een lied, een wereld-melodie
en weet dat ik op aarde ga als mensch
in de gemeenschap van wie menschen zijn.
Mannen en vrouwen werken in een dal.
Van dageraad tot aan het avondrood
zijn zij aan 't zwoegen, dapper en wilssterk.
In rijen harken zij het hooi bijeen
met Breeden zwaai, in staêge schommeling.
De houten pennen raken nauw den grond,
schuin-schuivend-aan met groote zekerheid
en wég in vaart en wijkend, áán en weg.
Hoe schoon is 't rhythme van hun kloek bewegen.
0 tusschen aarde en hemel werken zij
en weten niet hoe opperst-schoon zij zijn.

31

Waad door het water, Lief, dat is groot heil,
want koel is 't water van de held're beek,
en om u is de lucht, om u de zon.
Rust aan den zoom en luister naar het water,
dat uit de schemeringen van het woud
snelt naar het dal, langs rotse-boorden ruig,
waar varens wuiven en de wilde roos
haar ring van blaadjes opent naar het licht
en toont beur hart — o luister naar het lied
van 't klein riviertje, glijdend over steenen,
gelukkig om het stroomen, licht en blij.
't Is als een droom die zomer-heerlijkheid,
dat wijd gebied der wouden, de muziek,
die nimmer rust, een droom is de vallei
en droom de bloem die over 't water buigt.
Eenmaal is alles droom, droom wat wij schouwen,
beelden en kleuren, alle de gestalten,
droom, alles droom, maar door Verbeelding's macht
zien wij het beeld in onze erinnering.

Soms is het mij of mijne hand zacht raakt
een gouden harp, dan tinkelt een muziek
en kan ik zingen toover-melodieën,
dan komen uit het woud, het woud-van-wonder,
de reeën nader, fijne kop bij kop
en open-groot het licht-beweeglijk oog.
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Hoort ieder mensch in stilte geen muziek
diep in zijn ziel en schouwt hij niet de beelden
edel en schoon en is niet zingen vreugd?

In een verrukking zie ik de natuur
en ben een deel van alles wat bestaat,
ik leef en denk en denkend word ik vrij.
Natuur is mij het eeuwig boek-van-worden.
de dieren, planten en de mineralen
vertellen veel geheimen aan wie luistert
en schouwen wil met groote dankbaarheid.
Die tweespraak is zoo schoon, wanneer men vraagt
komt steeds een antwoord en het hart wordt warm.

Zooals Franciscus tot de vogels zong
zoo zoude ik willen zingen in geluk
van geven en mijn simple zang zou zijn
een lied van dankbaarheid, een lied van licht,
Liefde, gedragen door een menschen-woord.
In armoe ging hij, die in rijkdom stond,
Franciscus, en het Oosten naad'ren wij,
wanneer wij dankbaar aan Assisi denken.
Een zonnestraal viel op een tinnen bord
en Jacob Böhme zag in visioen
Afgrond en Chaos en het schoon ontstaan
der werelden, de zegepraal van 't Licht.
Tusschen Twee Werelden 3

Hij schreef een mild, wijs boek en wie het leest
verwijdt zijn grenzen, Liefde straalt hem toe
en uit het woord, het zegevierend woord,
klinkt wereld-liefde-wijsheid en verrijkt
het wezen dat wij zijn en dat wil streven.
Zoo zou in eenzaamheid ik willen schrijven
een mild, wijs boek, wanneer mijn geest was rijp
en ik verstond diep de beteekenis
der heilige figuren, der symbolen,
en in mij klonk het innerlijke woord.

Schoonheid, ik heb LI lief en ik aanbid,
want Vrijheid zijt gijzelve in de Verschijning
en wereld-liefde-wijsheid is uw roem.
0 Liefde stroomend uit de melodie
van mijn bestaan, dat Opkwam uit de diepten
dier wereld-achterzee-van-nimmer-rusten,
waaruit al rijst wat leeft en waarin eens
weêr alles zal vervloeien .... eindeloos....
0, Liefde dring diep door en overwin
machten-van-duister, zing en breng geluk,
ik heb alleen mijn lied en anders niet...

Zoo zong ik bij het door de wouden gaan
in 't land der bergen en toen 't avond werd
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en alle tinten vloden en de bosschen
zwaar-donker stonden in geslotenheid
en in de lucht was glans van avond-rood,
toen in den geest ging ik het pad terug
van avond-schemer naar den dageraad.
Hoe was het tusschen LI en mij, gestalten,
hoe zag ik U, natuur, en was mijn hart
van liefde zwaar, — wat heb ik niet volbracht?
En wilde ik willig luist'ren naar uw woord,
dat in mij klonk en had ik lief het Licht?
Toen werd het stil in mij en zooals een,
die uit een schoone mijmerij ontwaakt
werd ik gewaar de wereld om mij heen.
Een dubbel-span van rustig stappende ossen
kwam aan in 't avondtij, drie sterke beesten,
één voor, twee volgend naast den wagenboom.
Ik zag de koppen met de horens hoog,
den val der kettingen, die licht zij dragen,
in onweerstaanbaar gaan van stuwend dier,
de bekken niet omwonden, vrij het oog.
Ik hoorde 't mompel-deunen van de mannen
achter den wagen, woord en wederwoord
en zag de blauwe rook bij het gebaren
uit steepen pijp opkring'len in de lucht.
Zij gingen door den avond, vierkant zwaar,
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in schommelend bewegen, zij aan zij,
achter elkander, zooals menschen gaan
van werken moe, verlangende naar rust.
Zij waren heen, en toen het nacht was, nacht,
stond ik op Benen berg onder de sterren
in 't licht der maan en in mij klonk muziek.
Gegroet, o starren-glorie en gegroet
o klare maan, mijn oogen zien uw glans
en een geluid van zingen is in mij,
het gouden Liefde-zingen van de zon.
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VIERDE ZANG

k was als een, gekomen in de streken
waar geen geluid klinkt, toen uit nevel -verten
gestalten doemden op, die langzaam schreden
en omziend bij haar wijken, zoo dat lang
ik de oogen wist van die geheiligden,
die liefde gevend mij verteederden
tot er een nieuw leven in mijn hart ontlook.

I

En biddend zonk ik neer en zag verzweven
als neev'len in den wind de sluier-waden ;
de vormen weken en ik zag niet meer.

Wie waren zij, die togen over 't water,
wie waren zij, die schouwend zochten mij?
Mijn vrienden, die in jeugd en middentij
waart om mij heen, gij hebt iets meegenomen
van mijn diepst wezen bij uw henengaan
en dat is goed, want wij die samen waren
en in elkanders diepste wezen doken
en luisterden en zagen hebben vaak
iets schoons gevonden of iets schoons gegeven.
Gij gaaft zooveel wanneer ik eenzaam was,
zooveel wanneer ik blij was en met u
genoot van daden, denken of van droom.
Gij naamt iets van mijn levend wezen mee,
een lichtstraal of een lied, een edel beeld,
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een zucht misschien, een glimlach of een klacht
of wat als waarheid eenmaal ik doorleefde.
Het blijve een makker u op uwen tocht.
Eens zal ik komen zelf en met u zijn,
wanneer het lot mijn dagen heeft vervuld.
Blijft mij nabij, uw liefde lout're mij,
opdat ik hoor diep in mijzelf uw woord,
wanneer ikzelf geef antwoord op mijn vragen.

In nachttijd van het jaar als licht afneemt
en 't kouder wordt, de laatste blaéren vielen
en donker staan de booroen tegen 't grijs,
de stammen opgaand en het samenstel
van zware en lichte takken in den damp,
denk dan aan allen die zijn heengegaan,
de schoone lichtgestalten uit uw leven,
die maakten door 't mysterie van den Dood ....
Hij is de machtige die stil doet staan
wat in beweging is, het bloed, het hart,
tot al wat ademt komt hij, vroeg of laat,
al weet ook niemand op welk oogenblik
hij naderkomt die alles zinken doet
en maakt aan zich gelijk en even stil.
De Dood maakt alles stil, maar nimmer sterft
't heilig verbond dat menschen samen sloten,
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't verbond voor eeuwig en waar dat bestaat
daar is Dood niet en is zijn macht te loor
want Liefde is sterker dan zijn overmacht
en Liefde is eeuwig en wie liefheeft ziet.
Wie weet: 'k ben mensch geworden levensgeest —
weet Eeuwig zich al moet de vorm ook wijken,
die niets is dan één schakel in de reeks
der eindloon wiss'lende metamorphosen.

Daar is een komen en daar is een gaan,
geboren worden en een wijken weér
naar 't Eeuwig Oosten, naar het oude woord,
zoo diep-vertrouwd en mild en rijk en schoon
vol troost en blijdschap om den diepen zin,
want waar het Oosten is, is dageraad.
Daar is een komen en daar is een gaan,
een dalen en een stijgen, vinden, wijken,
een sferen sterven, aard-geboren-worden,
een aarde-sterven als men heelt volbracht
den zwaren tocht tusschen Geboorte en Dood,
een sferen-nieuw-beleven-door-geboorte,
wanneer aan 't wezen laatste wade ontzonk.

Daar leeft een vonk in ons die heilig is
en die gekend wordt op een gouden uur,
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wanneer men nadenkt over Dood en Leven
en lichter is dan ooit en dieper voelt
en in verwondering zou willen zingen.
Zij wordt gekend ook als men eenzaam is
en treurt om een gemis, iets liefs verloren,
dat met ons één is en dat werd een droom.
Die vonk kan niet vergaan, want zij is deel
van 't groote vuur van Leven, dat is geest.
Is daar wel Dood ? Vraag dat in diepsten nacht,
dan kan het zijn dat gij een wieg'ling weet,
een zachte deining, dan is hulp nabij,
een louterende kracht uit wereld-hoogten,
gelijk een adem, die bezieling brengt,
een schommeling om evenwicht te winnen.
Dan ziet gij het gelaat van wien gij mint
en duikend in zijn leven hoort gij woorden
en 't antwoord van uw wezen klinkt in hem ....
Dan ziet gij later om u heen de wereld,
de pracht der bloemen en der wolken vlucht,
de glooiingen der bergen als gij dwaalt
of uitrust op een plek die lief'lijk is.
Als het dan is dat zonnegloed u streelt
en gij ontroerd door dat geheimenis
voelt warme tranen wellen uit uw oogen,
weet gij dat iets dat nimmer sterven kan,
adem van oorsprong, dat geheiligd stroomen,
dat u ontvoert aan alles wat u deert.
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Soms is het of een floers is weggeschoven
en wij ontwaakt iets zien van 't menschenraadsel
en zijn veranderd, weten wijzer ons
en stiller en al wijder werd de kring
van wereld-schouwen, achter ons een weg
van vreugde en leed, van waken, denken, droomen,
van worstelingen om het Licht te vinden,
van strijd en moed, van werken onvermoeid,
vóór ons het pad, dat voert naar 't Onbekende ....

Novalis ging een avond naar het graf
van 't menschenkind dat hem het dierbaarst was,
voor hem het edel fijne bloesemblad,
dat zachtjes bevend viel in gene wereld.
Enthousiasme, hel als bliksemschichten
die schieten ijlings door het doffe donker,
goud-licht en schoon en met geweld van gaan.
deed anders worden zijn gevoel voor Tijd,
deed anders worden zijn gevoel voor Ruimte.
Het was het uur dat zijne blinddoek viel.
Gekend werd klaarte en de gebrokenheid
werd opgeheven en hij stond en ging
door de avondlanden weder naar zijn huis,
lichter en stil en innerlijk bevrijd
en wat nabij was leek heel ver te zijn
en wat was ver, nabij in eeuwigheid
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en in een boek schreef hij de woorden neer:
„En eeuwgetijden waren als momenten,
ik blies het graf als stof stil voor mij heen ....

^,

Die woorden van den dichter, die jong stierf,
die gouden woorden zongen door mijn ziel,
toen wij aan aarde's trouwen moederschoot
vertrouwden toe wat droef wij moesten geven
in donker jaar, toen het September was....

Bach, vader, troost al wie verlaten zijn,
dat eeuwiglijk de geest van uw muziek,
die bovenaardsch is wieg' de ziel in rust.
Gij zijt de schoone mensch die alles weet
en wie dat warm diep voelen draagtin zich,
die waarheid goddelijk, gaat in zijn droefheid
om troost tot U, Gods wondre muzikant.
De liefde van den Christus leeft in U
en daarom doet uw god'lijk lied stil veeenen
en blaast wie vindt, het graf stil voor zich heen.
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EPILOOG

Zooals de sneeuw dwar'lend tot de aarde daalt,
die wereldbui van lichtende kristallen,
neerdonzend tot een smetloos, duif-wit kleed,
zoo wilde ik dat een schoone wereldbui
van reinheid daalde tot de moede menschen,
opdat de menscheid droeg een duif-wit kleed
waaronder warm zou kloppen 't levend hart.
Wel is nog zangenloos het nieuw getij
van wereld-wachten en geluk nog ver,
maar zooals in het eindeloos heelal
de zon is stralend en de mane glanst
en sterren flonk'ren achter vlucht van sneeuw,
zoo glanzen wereldlichten in het hart
van aarde's kind, het hemel-wezen mensch.
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Zooals een vogel die de hoogten zoekt,
de schoonheid zingt van roodende' ochtendhemel,
het stralen-glanzen van de gouden zon,
zoo wil ik gaan in 't wereld-morgenrood
en met dat licht in de oogen wil ik zingen.
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CREPUSCULUM MATUTINUM
Zeg uw geheimen mij,
morgenrood, morgenrood,
rijzend uit wereldschoot
straalt gij tot mij.
Weêr hebt ge een wonder
god'lijk volbracht,
o, lichtverkonder,
heen is de nacht.
Morgenrood, morgenrood,
licht, maak ons vrij!

Tusschen Twee Werelden 4

Uit eene wereld ver, achter mijn oogen,
waar alles stroomend is in Eeuwig Worden
en de oermuziek van het waar leven ruischt
en luidt en gonst uit eindelooze verten
klonk god'lijk zingen mij en dat werd woord.
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Een zang van Vrijheid zingt de wind der hoogten
uit aethervelden zonnekrachten dragend.
De geest van Ahriman hoogtoppen vreest
en de muziek die hoog van Vrijheid zingt.
Het Booze door den wil-van-licht getroffen
moet ondergaan zooals nachtduister wijkt
als aan de kim verschijnt de jonge zon.
Weest één in Wijsheid, Schoonheid en in Kracht,
onwankelbaar van moed, offer-bereid,
ééns wordt gekend één schoone, groote menschheid,
als alles wat gebonden was werd vrij.
Wees zelf, o mensch, een harp die samenstemt
met 't klinkend liefde-zingen van de zon.
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O Licht, gij zijt! en duisternis is niet
en overwonnen heeft het hoogste leven
en door de neonen klinkt het scheppend Woord....
Gelukkig wie wanneer het nacht is hoort
en weet dat Zijne Wijsheid leeftin hem
en hij gedragen wordt door Zijne Kracht
en hij mag klinkend zijn van Zijne Schoonheid....
Dan ziet zijn wezen licht en licht alleen
en is gelijk een vogel, die vliegt op,
een kleine stem in eindelooze wereld,
een zingend hart, een vonk, een gouden ster,
deel van 't groot vuur en duisternis is ver....
0 dag, Sint jan gewijd, de rozen bloeien,
er wieg 'len nieuwe loovers in den wind,
de zon staat op haar hoogst, 't is al één glans,
één zonne-droomen en één wereld-zingen,
één liefde-geven van het licht dat is!
Wanneer na vreugd wij keeren in onszelf,
dan klinkt een stem in ons : nu neem ik af
maar honger zult Gij rijzen, Wereldlicht,
geest'lijke zon, van alle leven Heer.
Dat aarde-dank Li toeklinke uit het lied,
dat menschen zingen op een gouden uur,
Gij zijt het Leven-Zelf, het Licht, het Vuur....
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Ik zag de roode zon die lager zonk
dicht aan den horizon, zij goot een schijn
wijd over de aarde en heure lichtmuziek
vloot door mij heen, ik zong maar en ik liep.
Een late landman, komend van een kamp,
ging door den avond en droeg zijne spa
over den schouder van zijn blauwe buis,
moe was hij van zijn werk op 't heete veld.
Nu liep hij voort in 't matgoud avondlicht.
Ik zag hem tijgen langs den donk'ren molen,
de wieken stil tegen het roode goud.
Geluisterd had ik naar de stem, den stap
van dezen man en zijn bewegen was
een vreugde mij door 't rhythme van zijn gaan.
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Weelde te gaan langs het wijd akkerland
na heeten dag, wanneer de schemer valt
en tegen 't zonnerood van de avondkim
donk'ren de bosschen onbewogen, ver.
Gloed over 't koren, dat in wind beweegt,
het is lachen teer onzegbaar mild
als van een heilig wezen, dat bij 't gaan
glimlacht tot wie het mint en de aarde ruischt.
Het is muziek die 't menschenhart verstaat
dat mee wil zingen met dat lied van dank.
0 Zon en Aarde die gespelen zijt
leer kennen mij uw schoone harmonie,
geven, ontvangen en een geven weêr,
een evenwicht dat stil-gelukkig maakt.
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Ik zag de zon bij 't dalen, rood, warmrood,
vuuroog van liefde, de aarde zag ik zwart
maar glans welde al maar uit de gouden bron,
zonk in mijn oogen, beefde door mijn hart.
En even stond ik stil in 't late licht
en voelde diep geluk om 't zonne-stroomen
ook bij het ondergaan als de aarde weet
de laatste schoone konde van de zon.
Dit diep erkennend schreed ik over de aarde
naar wereldverten naar het avondrood,
lichtblij en sterk als een die zocht en vond
over het donker oogend naar de zon,
die langzaam zonk aan de' einder en mijn hart
droeg het geheim, de koude van den God.
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O sterren, wereldlichten in den nacht
in 't ijle stralend met een flonkerschijn,
tot U gaat mijn verlangen als ik waak
en schouw uw teekens, ieder schoon symbool.
'k Ben LI nabij in uwe wonderwereld,
uwe muziek klinkt bevend door mijn hart
en uwe wonderzang is mild en schoon
en uwe flonkering brengt mij geluk.
Zoolang ik mij bewust ben te bstaan,
een kind van de aarde en van den hemel hoog
heb 'k LI gezocht en was niet eenzaam meer.
Wanneer ik menschen schoon vond dacht ik stil:
Dat zijn de sterren, die een God mij zond,
wees zelf een deel van 't teeken, het figuur.
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TOT DE MAAN
Door de wolken schijnt gij henen,
klare maan,
wie verlaten zijn en weenen
trekt gij aan.
Zoet-bedwelmend is de luister
van uw licht,
dat naar de aarde in nachtijk duister
seaêg zich richt.
Laat uw milde zilverstroomen
lout'rend gaan
tot wie eenzaam staan te droomen,
klare maan.
Wil vertroosten, wonderbare,
wie stil lijdt
met uw vrede, uw feeder-klare
innigheid.
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NAAR HET LICHT
De tempel stortte ineen, de lichten dooiden
en allen vloden die rondom mij waren,
eenzaam ik stond en zag het gaan der scharen
die ééns met mij beminden en geloofden.
Twee zuilen stonden nog, ik wist hun namen,
In Hem is kracht — Hij zal H richting geven —,
maar met mijn hart stond ik alleen in 't leven,
maar woorden in mij mij te troosten kwamen.

Een derde zuil, gebroken, mocht ik schouwen,
diep, diep gegrondvest tot in 't hart der aarde.
Den koelen steen zacht raakte ik aan. 'k Wil bouwen
LI langzaam op. Mijn stil verdriet bedaarde.
0 Liefde, zong ik, leid mij door de poort,
in 't wereldduister klinken zal het Woord.
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LUCIFER—AHRIMAN.-CHRISTUS
Drie machten in zijn helder beeldbewustzijn
neemt waar de mensch, ginds schouwt hij Lucifer,
verraderlijk door eene vreemde schoonheid,
die alles wil verblinden door zijn schijn,
en ginder Ahriman die wil slechts macht
het al omhullend met zijn vleermuisvlerken.
Maar in de verten schouwt hij 't hoog gelaat
van zijnen Meester, van den Heer des levens.
Zijn kruis wordt lichter en de rozen bloeien,
hij weet Zijn Liefde werkzaam in zichzelf.
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AAN DE VERLANGENDEN NAAR EEN
NIEUWE WERELDLENTE
Gij op het pad tusschen Geboorte en Dood
vertrouw op 't naadrend lichtend morgenrood,
de nacht zal wijken, ja, de mensch ontwaakt,
zie ginds op gouden zee de zonneboot.
Uw geest zij als een vogel sterk en vlug,
strevend gij bouwt van hier naar ginds een brug,
ééns zijt gij ginds en de aarde is LI een ster,
gij schouwt als sferenmensch naar haar terug.
Beminnen leer de stilte van den nacht
en zoek de zee van glans, der sterren pracht,
wees één met haar en weet dat hoog gij leeft,
wat deert of donk're Dood komt nader zacht?
Denk altijd als ge een eenzaam mensch aanschouwt:
ook hij is doler door 't nachtdonker woud,
heeft om te gaan noodig wellicht uw hand,
maak hem tot een die op zichzelf vertrouwt.
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Geef dan uw kracht, uw wil, uw liefde, uw gloed,
geef altijd gouden van uw overvloed
en wankel niet wanneer daar dreigt gevaar,
geef zelf U, gevend aan de moeden moed.
Dat vreugde zonnig in uw leven zij,
door 't lichten van den geest die maakt LI vrij,
gij weet diep in uzelf uw levensdroom
onsterf'lijk, ongeschonden, vlekloos, blij.
De mensch is zingend wezen van natuur
dus moet hij zingen ieder levensuur,
door licht en donker zege-zingend gaan
en houden rein wat in hem is, het vuur !
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