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CHLOTARIUS
VoorA.G.
I. KLOOSTERTIJ D
Voor 't spitsboogvenster lag de wereld wijd,
In den blauwronden einder uitgespreid :
Een groote waaier, die hij kon ontvouwe n
Uit diepste mijmring met een oogopslag;
En sluiten weer, als hij vergeten wou e n
De oogen geloken, weggaan uit den dag.
't Was door hun toedoen dat hij snel voorbijging
't Gezichtsveld, blind en ongedeerdjde neigin g
Naar't lichtschuw e en onzichtbre bracht hem ver.
Hij stond, zoo weinig storend als een ster
Bij 't elfenspel, dat op't gehei m vertrouwend,
Zich wiegt en waagt in weelden zinsverstorend ,
Maar, als hij't reed s voor immer wou behooren ,
Vervloog voor't plotsling opgeschokt aanschouwe n
Van bosch- en stedenbranden, woestbewogen
Praal van in doodsche stilt'voltrokken slagen ,
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Gedoofd in eeuwen,indrukloosvervlogen,
Als uren van een godenkinderspel.
*t Verleden tastte hem aan in zware vlagen
Tot hij doodmoe herleefde en door zijn oogen
't Licht inriep om verlossing, en zijn eel
Hem weer tot machtloos roerloos mijmren bande,
Zoo eng, dat op drie witgekalkte wanden
Zijn door de zon gestreken schaduw brak.
Zijn jeugd was snel ontmoedigd, nog te zwak
Voor droomgeloof, er bleef toch geen bewijs;
*t Veroverde trok weg, van hem vervreemdend...
Zijn vreugd verstijfde onder stilte's ijs.
Wei bleef het raam een smal,geellichtend wak,
Open naar 't ruim ; 's avonds werd dit ook grijs,
Alsof de scheemring't dicht besneeuwde.
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IL KNAPENTIJ D
Nooit lachte een kind, nooit zong een vrouw, een veêl,
Door de gewelven van het kil kasteel.
't Jaar wentelde geruischloos,slechts ten tijd e
Des rijksdags trok een groot rumoer ten strijd e
Tegen de stilte en't krachteloos verstarrenj
Als verre donder rolden plompe karre n
Het plein op, daavrendj boersche landbaronne n
Kwamen af van hunne verre woeste goedren
Zich met zijn tengren vader ruw verbroedren;
Wei knielden ze aan den troon, bewezen eer.. .
Hun needrigheid fleemde te n eigen bate.
Er waren die het gastgeschenk vergaten,
De opbrengst der schatting daalde meer en meer.
Hij haatte zwakken vader, lompen adel,
Even fel met een tegenstrijd'gen hoon :
„Zij groeiden naar den rit in't harde zadel,
Hij naar't onmachti g mijmren in zijn troon. "
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't Hoogst steeg de prille prinselijke haa t
Tegen de norsche noordlijke vazallen
Wier baarden op hun harnas dalen, hard en
Ruig als vuilzwartbevroren watervallen .
Zij leken op de oude Longobarde n
Die hangen, sluw en somber afgeschilderd ,
In 'n zaal waar 't zonlicht vleermuisschuw verwildert ,
Waar de avond daalt als nauw'de noen begonnen .
Hij wist hoe zij, gijzlaars en krijgsgevangnen ,
Ambten verwierven, waardigheden wonnen,
Zich langzaam drongen in de hoogste rangen,
De lage aard nog op't gelaa t geronnen .
Somtijdsverliet hi j 't plein, waar werd geoefen d
In wapenhandel, dans en krijgsbedrijf ,
Sloop stil die zaal in en beschoot de schijf
Van 'n barsch gelaat, in d'avond nog verstroevend.
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III. JONGELINGSTIJ D
De edelvrouwen vonden he m boosaardig ,
Want hij werd in haar bijzijn nie t beschroom d —
Begeerig; zijn gebaar niet ingetoomd ,
Maar hevig zonder ooit het vleiensvaardige
Van minnaars — schee n veeleer bereid te tuchtigen.
Zij haatten hem, die niet met haar wou dwepen ,
Den knaap die liefkoozend zij n degen greep en
Zich nooit steelsblikkend neerboo g tot haar borst
Noch acht sloeg op een woord dat nooden dors t
Of op een lach, wulpsch-schaatrend, valsch-luidruchtig .
Zij haatten hem die trapte op hun sleepen
Zoodat't gewaa d afvalligwerd: hi j zag
Minachtend vei l in't vaal licht van den da g
'tVerleidlijke,dat zi j zich voorbehielden
Af te doen smeeken in geheime nacht ,
Niet langer ongenaakbaar dan hi j knielde.
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Soms voelden enklen die hij minder hoond e
Zich uitverkoren, hoopten hem te winnen
En, haar bekoorlijkheid te n deele toonend
Het eerst zijn sluimerend gewaande zinne n
Te doen ontwaken en hem te behoude n
Om met zijn gunst de heerschappij te ontginnen.
Zoo zag hij in gangdonker blank e schouders
Bloot komen boven afgegleden keursen ,
Als een agraphe hoogst-toevallig brak ;
Vaak zag hij schoonen voor een spiegelvlak
In kamerdiep door openstaande deure n
Als hij voorbijging — maa r hij ging nooit binnen .
Zij wisten niet, hoe hij soms stond te smeeken
Waar takken 't donker bonden voor zijn raa m
Om éénweerstrevende die bleef ontbreken,
Die niet terstond bereid was op zijn teeken ,
Maar hem afwees, als wist zij niet zijn naam ,
En zich oprecht verweerde als hij wou dwingen ;
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Die zich niet overgaf in worstelingen,
Voor dat hij overheerschte, om dan saam
Te zwijmen in vereende duizelingen .
Hij wist wel, dat zij niet ter wereld was.
Toch zag hij haar eens stijgen uit den nacht ,
Volmaakt doch vaag: nog niet tot zijn besloten .
Hij kon niet roepen,door he t brijzlend glas
Wierp hij zijn armen, in hun vlucht gewond ;
Bloed droop den muurlangs, op den grond—de wacht
Besprong den wenteltrap in dolle jacht
En bonsde op een deur die bleef gesloten.
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IV. FRÉDÉGONDE
Hij dacht vaak aan de wreede Frédégonde ,
In St. Germain des Prés' abdij begrave n
In de granietzerk stond haar épitaph e
Voor eeuwig vast : en meurtres estoit féconde.
Haar lichaam lag slank op het graf gebeiteld,
Maar onder steenen plooi bleef haar gelaat
Onuitgebeeld, als had vazallenhaat
't Behoud van hoe ze in wezen was, verijdeld.
Hij had van de gevreesde een miniatuu r
In een reliekschrijn onde r stof gevonden.
't Aanschouwe n was zijn jeugd een avontuur ,
Het kussen later een geheime zonde.
't Bleef een verborgen trots, dat hij verstond
Wat haar tot waanzin, wreedheid had bewogen.
Het had hem aangestaard ui t felle ooge n
En toegebeten ui t den smallen mond .
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Zij had alleen gemarteld e n gemoord
Om God's lankmoedigheid to t toorn te tergen ,
Zij moest een machtsbewijs steeds driester vergen:
t'Weerlicht zijn blik, den donder van zijn woord.
Een ander lief stiet zij na iedren nach t
Nog van haar sponde warm in grauwen kelder .
De hemel scheurde niet, 't azuur bleef helder,
En hetwerd zekerhei d : God ha d geen macht .
Zij minde niet meer; 's avonds na een slag
Reed zij vaak waar de roode heuvels lagen,
Als over't lij k van weer een doode dag,
En schiep in't groot e sterven welbehagen.
En eindlijk in haar eigen dood ; verblijd
Liet zij oproerigen leven en regeering.
Die haar ombrachten hebbe n haar bevrijd ;
Zij zocht geen voortbestaan dan zijn vereering.
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Hij was niet rijp nog voor't verlangd geweld.
Nog was hij schuw, besluiteloos en teeder
Tot eigen wrevel; — later des te wreeder
Woedendj haar schim was nooit tevreê gesteld.

1922
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LOUIS XI
Een groote vrouw, naakt in verwarde haren,
Kroop voor zijn troon, hij trad haar met den voet.
Zij weende :w 't Was mijn schuld,o, wordt weer goed!"
Hij bleef,al draaiend met zijn poortershoed,
Nadenkend naar zijn spitse knieën staren
Al mom ρ lend: „Afstand doe'k voorgoed, voorgoed."
Er stonden hoofsche eedlen voor zijn geest,
En schoonen,die zij met een blik bekoorden
Tot overgaaf, maar hern uit angst behoorden.
Dan zag hij dorpers, door hem opgejaagd,
Aan hooggeroste ridders zich vergrijpen:
Om fiere kelen gore klauwen nijpen.
En, of een zware sneeuw was weggevaagd,
Zijn schoone aartsvijand,*) eindelijk verloren,
Als een geschonden lijk in ijs bevroren.
*) Karelde Stoute.
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DE CHIMAEREN
(Notre-Dame)
Zij leegren onder de luifels,
Om de diepliggende ramen ,
Gebannen sinds eeuwen een duivelsch
Verdelgingsplan te beramen .
Steeds stom, slechts in stormnachten krassen
Zij mee in de gierende kore n
En snijden macabr e grimassen
Die verdoemden bekoren .
Door de verlichte ramen
Scheemren heiligenbeelde n
En heel de gewijde weeld e
Van de oude Notre-Dame .
Door de gewelven dreune n
Zware, orglende koren ,
Die zich sleepend bekreune n
Om een God die niet hoore n
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Wil; om een maagd die in staat van
Onbevlekte ontvangni s
Smacht naar een woesten Satan
In een wulpsch De Profundis .
Onder de machtige stormen
Verliest het schip zijn zwaarte ,
Drukkende orkanen worden
Te hevigvoor't gevaarte .
Verlokte bliksemflitse n
Omspelen de steenen spoken,
Verlichten even hun spitse
Gezichten, grillig gebroken.
En de rots der eeuwen wordt
Eens brandend opgelich t
En als steen des aanstoots gestort
In den dag van het laatst gericht .
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EGYPTE
I. HATHOR* )
Als dauw haar schoot ontzijg t
Worden de velden zwanger ,
Als ze haar voorhoofd neig t
De schaduwen langer .
Haar zoon de zon draagt zi j
Hoog tusschen de hoornen.
Als moeders eerstgeboornen ,
Hinden hu n gewei.
Zij houdt zich, bovenmate
Groot, over de aard gebogen,
Meedoogenloos 't gelaat en
Afwezig de oogen.

*) De Hemelgodin.
1919
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II. PRIESTERE S
Haar huis is een groote vierkante vaas.
Over den rand reiken welige palmen,
Winden, gereisd door woestijnen, talmen,
Ruischen om rust.
Achter de kust
Liggen de lage zwarte barke n
Onder scheeve zeilen voor anker,
Tegen den stroom gekant,
Door de bekoorlijke bocht geboeid .
De breede, blauwe rivier vloeit
Trager langs de trappen van't terras ,
De rotsgraven der monarche n
Zien uit de heete eeuwigheid naar het huis
Of daar de koele zaligheid was.
Ze leeft ongenaakbaar , geen is van haar ras.
Meestal naakt en bijna altijd kuisch ,
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Het eenige wat zij doet is dansen.
Op de eenzelvige maat der harpen .
Haar lijf heeft ivore n glanzen
En het hoovaardig e
Van godinnen die zich verwaardigen
Op aardsche melodieën te dansen.
Haar voeten schetsen gewijde figuren,
Haar borsten staan op de kim gericht ,
Welbewust meer te zijn
Dan bronnen van natuur.
In haar oogen smeult weerschijn
Van het eeuwigeavondlicht .
Ik zit in de schaduw van mijn harp verscholen
En zie mijn droomen langs den hemel dolen:
Mijn grootst verlangen is een lied
Mijn harp te ontrukken, dat haar kon bewege n
Dansend te uiten wat ik houd verzwegen,
Maar het gelukt mi j niet.
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III. P H A R A O S M I N N E
Bijna verheugde hij zich dat zij jongdoodging,
Voor alien maagd, een onvermoede vrouw
Die in geen nagedachtnis leven zou
Van andren, neen, alleen voor zijn vergoding.
Tot eeuwighei d wies de eene vluchtge nach t
Dat hij haar be vend in zijn armen had .
Tot op een nauwe spleet sloot hij de schacht
Er bleef geen toegang over naar de schat,
Dan voor zijn geest, die later door de engte
In de gedaante van een kleine valk
Bezweven kwam de zware katafalk
Waar zij diep inlag,slank, in voile lengte:
Bloesemgeblevene, de smalle borst
Zwellende onder 't strakgezwachteld gaas ;
Hij vond altijd to t aan den rand der vaas
Het water staan: haar schaduw leed geen dorst .
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Steeds vlood hij't praalgraf waar hij lag en heerschte
Door zinrijke muurschildering omschoofd ,
De zware roode en witte kroon op't hoof d
Bezeten door't verlangen naar de teerste,
Zoo koel in heel de heete eeuwigheid
Alsof ze een lelie was, in ijs bevroren.
Hâar graf behield zijn stilte, diep, altijd
Dezelfde, en ging haar meer en meer behooren .
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IN DEN OUDEN KONINGSTUIN
In den ouden koningstui n
Wandlen wij, droef en vermoeid,
Aile beelden werden puin,
Aile rozen uitgeroeid.
En de vijver, stil en grijs,
Ligt als langzaam toegevroren ,
Ingestort is het paleis
En de sleutels zijn verloren.
't Paviljoen waar de beminde n
Zich voor 't fell e licht verscholen
Ligt met gesloten poort en blinde n
Als een lijkenhuis; wij dolen
Langs de half verwischte paden ,
Rusten op een steenen bank ,
Voelen ons door het verleden,
Dat ons beschermen kon verraden,
Zoeken bi j elkandervrede,
Liefkoozen tege n wil en dank.
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FETE GALANTE
Zij die serenades brachten
En hun lieve luisteraarsters
Wisslen speelsche minneklachten
Onder 't zangerig geblaârte.
Dat'sThyrsis en Rosalinde,
Daar de eeuwige Leander
Altijd smachtend aan een andre
Oever dan zijn welbeminde.
Hun korte zijden vesten,
Hun lange sleepgewaden,
Hun gracieuze gesten
En vage liefdedaden,
Weemlen in de tooverglanzen
Van een maan grijs-en-rooskleurig
En de mandolien raakt van z'n
Wijs door't waaien, nachtlijk treurig.
(Verlaine.)
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AVONDVAART
De boot drijft, moe van het varen.
Lucht, wolken allés wordt stille r
Aan lustloos verstooten guitare n
Ontspringt ee n laatste trailer.
De vrouwen laten de hande n
Langszij in't water vlieten ;
Hun witte wrevele handen ,
Van donkere koelte genieten.
Zoekende monden kusse n
Smeekend o m wellust's genade,
Handen dwalen tussche n
Gewillige gewaden.
Zij laten hun veroovring
Varen na't eers t beginnen ,
Vertwijflend aa n de betoovrin g
Van hun versleten zinnen .
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Leven heeft aile geheimen,
Met de liefde gesloopt ;
Niets kan hen meer bezwijmen ,
Geen wonder wordt gehoop t
Door hunne jeugd, van oud
Verlangen vroeg versmacht. —
De maan schenkt, wit en koud,
Den goeden nacht .

VERSAILLES
Niet enkel de paleizen en de breed e
Trappen, die naar den verren vijver schrijden ,
Ook de avonden verteederd van verleden
Zijn onverganklijk hier, want heimlijk vlijde n
Zij zich in't lommer ; als't vertrouwiijk ruische n
Van robe en sleep en't woord dat hovelinge n
Elkander gaven door het avondduister ,
Waarin zij innig saamgeschoven gingen .
Zij overschreden,statig ingetogen ,
Terrassen, étiquette 's tooverkring j
Gingen, zoodra de laan was omgebogen,
Al dartler om met hun verovering.
Eerst leidden ze haar langs streng gesnoeide hagen,
In hoofsch gesprek, vertragend hunne n tred ;
Dan, onder 't spel van immer driester vragen
En schuchter ant woord, naar een rozenbed .
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Nu en dan geeft ee n donkre Grieksche God
Aanleiding tot zinspelingen te over...
Het is niet ver van nooden naar genot ,
Van maagd tot vrouw, van smeekeling tot roover .
En in de rust na t minnen speelt hun spot
Met meenge mythologische vergissing:
Men hield Diana welvoor liefdego d
In overijlde minnelijke schikking .
De Goden, die omhelzingen 't snelst zagen
Voltrokken zonder noodlots minnedrank ,
Zijn nog dezelfde al s in hun felle dagen ,
Alleen wat meer bemost en minder blank —
Apollo hoorde bloemrijke gesprekken ;
Zijn Her ontlokt alleen de wind geruisch .
Diana kon van meer't gehei m ontdekke n
Dan maagden mogen, maar bleef even kuisch.

28

In dezen hof,schijnbaar allee n geschikt
Om wulpsche scènes tot décor te dienen,
Waar schuchtre psyche oovral wordt omstrik t
Door zingenot,klaarlicht o f „en sourdine",
Waar liefde trouw verloochent en spitsvondig
Aile onschuld overhaalt, de deugd ten spijt ,
Is niets, als waar de deugd woont, duf, kortsto n
Ailes staat hier in reuk van eeuwigheid.
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AANDEFONTEIN
Zij spant haar boezem,achteroverhellend .
Een dubble straal ontspringt de borstkoralen
En valt, uiteengespreide bogen welvend,
Doeltreffend i n de ontvangende bokalen,
Over wier randen witte kransen wellen.
Er onder zit een nymph bi j het ovale
Bassin de droppen — één moment opalen! —
Aandachtig door haar nolle hand te tellen.
Over haar beeld,in donker water deinend ,
Tintlen goudvisschen, roode gloed rondschijnend ,
Als diepgezonken vonken van de zon.
Stil onder't looverruischen , droppelklaatren,
't Hoofd hoo g als overzag ze verre waatren,
Zit de godin bij haar beperkte bron .
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FIN DE SIÈCLE
Voor een woordspeling werd levensgelu k
Lachend op spel gezet. De trouwe gade
Werd trou wens zeldzaam en zeldzamer na de
Opvoering van zoo menig overspelig stuk.
Men zond overmoedig een pamflet i n druk
Dat 's konings maîtresse in aanzien schaadde,
Werd levenslang gekerkerd, en weer door een nuk
Des vorsten ontslagen, met eerbewijs beladen .
Men speelde en waagde. Verloor ailes en won
't Denzelfden nach t terug. De vrede telde
Niet meer dan een siesta. Als de krijg begon ,
Werd men, bevrijd uit verveling, helden.
Sterven in't praalbed , op't slagvel d of op zee,
Wat doet het er toe? 't Einde is eender, men ging
Altijd mee r over tot een grootsch laisser-aller
Dat liefde en geloof terugschoof en verving.
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'η Wuft uu r bloeit voiler dan een doormijmerd jaar .
De bekentnis,de vervullingvan eenwensc h
Vallen samen. Oneindigheid binne n de grens
Van slaapvertrek of schemerrijk boudoir .
Udelheid? EeuwigheidPTreft de wraak der goden
De verwaatnen niet die, wrevel, frivool,
Knielen voor het verderflijk vei l idool
Vrouw, en om harentwil het heiligst dooden !
Toch, is het niet de verhevenste ernst
Loszinnig te leven, veeleer dan nijver handlen ,
Wetend ho e raaklings wij langs de' afgrond wandlen ,
Hoe dra onze zomer heenspoedt i n eeuwige herfst ?
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ORAISON CÉLÈBRE
Zonde werd in bedekten cultusvereerd .
Soms hield een galante abbé een scherpe rede,
Zeer schoon van bouw, tegen 't bederf der zeden :
„Parijs dat meer dan Babylon bouleert."
Uit dames bestond zijn aandachtig gehoor;
Zij moesten in kanten zakdoekjes snikken ,
Hij genoot in stilte zoolang hij niet doo r
Kon gaan. In de vochtige vurige blikke n
Op zijn zeegning gericht, las hij reeds't dankbetoon
Van het na de misverzonden epistel :
„ Monseigneur, uw woorden waren zeer schoon,
Maar liefkoos ons lie ver zooals eergister."
Zij vreesden niet met godsvrucht in strijd
Den gloed der aardsche lusten te zien tanen ,
Na oprechte biecht boetvaardi g gevleid,
In zelfbewondering, blan k tegen de soutane.

33

Is't onverstandig, na goddeloos minne n
Te zoeken overgaaf vol plechtigheid?
Een machtig,medeplichtig bondgenoo t te winnen
Tegen den toorn der gerechtigheid !
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METAMORFOSEN
De oude levens Hggen niet voor goed
In 't praalgraf, bij de stilt' daar ingebalsemd ;
Zij breken steeds weer als een vreemde vloed
In 't laatste, dit vernielend ofvervalschend .
Moe van een martling moet ik nu met ee n
Ragfijne markiezin , die ik niet ken ,
Dansen naar de ingewikkelde menuette n
Van een vreemd hof waar ik niet ben .
En toch gebeurt he t : ik maak de passen,
Voltooi zonder fouten d e dansfiguur .
Er geuren bloemen in wijde kassen,
Bedwelmender dan de natuur.
Waar palmen schaduwen, donker en groot,
Spreiden, weet ik mijn danseres te winnen.
Wij brengen liefde voor een leven binne n
Een oogenblik teede r tot bloei, wreed te r dood .
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BALLADE
Villon, Rimbaud, Verlaine, Du Plessys,
Verstooten, rein van roem,alleen behooren d
In 't heilloos gilde der Poètes Maudits,
Sinds uitgeroeid, verstrooid, welhaast verloren ;
Vergeeft da t een,door rampspoed achterhaald ,
Om hulp roept, radeloos uw naam doet hoore n
Terwijl zij n leve n zinkt,zijn zinge n faalt ,
Tot troost uw grooter lijden heef t bezworen .

Villon, clerc, vagebond, in staâge veete
Met 't burgerdom, benard door zijn gebod,
Met boeven,lichtekooien saamgerot ,
Alleen op't pun t van rijmen vol geweten,
Hij stierf van dorst bij klaatrende fonteinen ,
Vond voor liefde ontucht, voor paleis een krot .
Zijn leve n kende uitdagende refreinen ;
Hij keerde de aard den rug toe van 't schavot.
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Verlaine sleepte voort zijn lijdenskete n
Van zonde aan straf geschakeld zonder slot,
Heeft de n hem toegewezen tij d geslete n
In beurtgezang van lust en zucht naar God.
In de gevangenis, bij 't stomp verkwijnen
In't dranklokaal,of op een kil terras,
Voelde hij als wroeging vol verwondring schrijne n
Waarom voor hem geen plaats op aarde was.

Rimbaud, op alien, ook zichzelf gebeten
Als op d'aartsvijand, strijdend tege n 't lot
Van den met spot gekroonden,smaad gesmeten ,
Tusschen de menschen wild verdwaalden God,
Liep storm door steppen, steden en woestijnen,
Gevloekt, geschuwd door't rechtgeaard e ras,
Leerde in verlatenheid en helsche pijne n
Dat er voor hem geen plaats op aarde was.
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Du Plessys, door zijn oud vcrbond vergeten,
Verzwegen,onderdrukt door't plomp complot
Van intriganten, door de hunkring tot
Luidruchtge' en lucratieve roem bezeten,
Ontbeerde stoïsch en verteerde in 't reine
Heimwee naar 't onbereikbare Hellas.
Hij wist op hooge rythmen weg te deinen
Van waar geen plaats voor hem op aarde was.

Weet ! Gij die in hun geest nog moet verschijnen
Voor ramp te zijn geboren. Neemt dit lot
Niet op U! Breekt de lier! Weet te verdwijnen.
Maakt uw bestaan dat nergens hoort, weer vlot,
Stroomafwaarts drijvend met de goede Lethe.
Geen lied meer. Geeft gehoor aan haar refrein.
Over uw leven spoelt de vloed. Vergeten
Zult ge eer dan echo's van nachtregens zijn.
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SÉPULTURE D'U N POÈT E MAUDI T
Wanneer, een zwaren sombren nacht ,
Een christenziel uit charîtei t
Achter een oude vuilnismijt
Uw lichaam grafwaarts heef t gebrach t
En aile sterren rein en zoet
Het vaakrig oog geloken hebben ,
Kweekt daa r de adder zijn gebroed,
Weeft d e grafspin er zijn webben.
Gij hoort er het godgansche jaar
Boven uw hoofd he t rauw misbaa r
Van wolven hunkrend naar hun prooi,
't Gekal van grijsaards zonder sekse,
Met ribauden van slecht allooi
En het gekrijsch van krolsche heksen .
(Baudelaire.)
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VOOR DEN MEESTBIEDEND E
Voor den meestbiedende mijn dame is veil:
Zij geeft om bloed noch moed,alleen om geld,
Geen eer heb ik meer in haar gunst gesteld,
Toch lag nog lang in haar mijn heil.
Ik dacht: „De hartstocht voert het hoogstgeweld
Over de zinnen". Zij is enkel geil
Bij den meestbiedende.
Ik spilde haar ailes; onderwijl
Slonken haar gunsten met mijn geld.
Verslagen ga ik onder zeil,
Berooid, maar ruim verlicht het veld
Voor den meestbiedende.
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(Villon.)

RONDEEL
Jonkvrouw, ik kende niet uw staat
Zoo zinsverrukkend al s verheven,
Wreekt u met wroeging die mij slaat
Uit allé havens mij gebleven.
Hoe kon 'k u schenden in uw staat?
Gij zeide: ,,'t Is u gansch gegeve n
En enkel bij u veilig; laat
Het nooit alleen meer". 'k Min het kwaad.
Ik ben de verte ingedreven
En gij zijt onbeschermd gebleven ,
Jonkvrouw, geschaad i n uwen staat.
Ik ben teruggekeerd : te laat .
Waar gij zoo ailes hebt gegeven
Heb ik u levensgroot gesmaad ;
Er bleefgeen heu l meer van vergeven.
Ik ben voorgoed van't heil verdreven,
En gij verlaten in uw staat,
Jonkvrouw.
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DE GOUVERNANT E
Morgenwind verkilt den warmen nacht .
Zij huivert, blootgewoeld, door losse haren
Niet toegedekt — voor 't bed in witte vacht
Liggen een paar natte groene blaren .
Onder 't raam, over de vensterbank
Hangen takken naar binnen : door het tochten
Bewegen gewaden, vreemd grijs in d'ochtend .
Zij keert zich naar de nog donkre wand.
Doorsluimrend voelt zij zich al gewekt,
In angstdroom van vallende trappen, blinde
Muren, en kleeren die niet zijn t e vinden...
Ontwaakt,en weet terstond dat zij vertrekt.
't Soobre leven wordt nu warm weleer.
Waarom heengaanPEr was toch geen reden .
't Leek eentonig maar nu, vreemd, niet meer .
Moe en traag begint zij zich te kleeden,

42

Blootstaand aan den mistroostigen morgen .
Als 't heel laat is, gaat zij naar beneden ,
Haakt haar blouse dicht, de laatste treden,
En zegt schor, niet opziend, goedenmorgen.
Ontbijtend bepeins t zij, hoe ze verloofd
Geweest is, niet lang, zij zelfverstoorde 't .
Velen verzekerden: 't was goed geworde n
Na d' eersten tijd. Zij heeft he t nooit geloofd .
Reeds ingescheept, voelt zij't medelijde n
Van haar naasten nog in't uitgeleid e
Dat zij doen duren met aanhoudend wuiven ;
Zakdoeken zijn lang zichtbaar: witte duiven
Van het afscheid, fladdrend i n de onzichtbre vlagen
Die haar wegvoeren. Nu gaat het later open,
Het rosse dorp verbleekt in't eerste dagen :
Als een plaat waarover water loopt .
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Onder veege sterren, walmende lantaren s
Hangt de landingssteiger over't wad ,
Voorheteinde ligt de veerboot... endesta d
Aan de overkant, na een paar uur varens.
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DE VROUW AA N HE T VENSTE R
Nooit opent zich de poort. 't Raam is zoo hoog
Dat zij eerst de aarde ziet in wijde verte:
De stroom omarmt het bosch in blauwen boog .
Door't groen gaan roode vogels, ranke herten .
Niets weet zij van het levensspel daartusschen;
Maar het moet schoon zijn, want zij mist het zeer.
Zij wil omhelzen, vindt niets om te kussen
Dan de eigen schouder, rond en koel en teer .
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DE BEZOEKE R
Ik zie een huis, hoog als een zwaluwnes t
Tegen de helling van de laatste rotsen;
De schadu w valt naar't land, rood gloeit het West,
Terwijl de golven al in 'tdonker klotsen .
De man is bruin, de vrouw schijnt schoon en blank,
De landwind wordt al scherp, is soms nog streelend ;
De man leest strak, de vrouw trekt van een rank
Wat blaadren af, en peinst, er stil mee spelend.
Een man komt, zware netten op zijn nek ,
Van zee. Zijn schaduw aan hun voeten
Doet hen opzien; hij staat aan' t hek
En weet niet, zal hij verder gaan of groeten.
Maar even later zit hij naast de vrouw
Als derde, die er altijd i s geweest,
Trekt to t zich al haar diepbewaarde trouw ,
En de ander zit en bukt, en duldt, en leest.
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ΝΑ JAREN
Ailes heb ik terugge vonden,
Bekoorlijk verwaarloosd als 't vroeger was:
Het groene pad begroeid met spichtig gras,
De zonnebloemen, die toen lager stonden.
Het stille van den hof en het grijsblond e
Van zon laat-glanzend door beslagen glas.
Achter in de tuin begon de ondiepe plas
Waar we elkaar *s avonds onder takken vonden.
Ailes: niet 't lief, half landlijk, half mondain,
Wankle bekoorlijkheid di e zich verliest
In Engeland, Tcgeloof als gouvernante.
Ik stopte een pijp en peinsde en zei: ,,Εηίϊη"...
Maar zweeg toen ik haar kamer vond, tri est
Als een zoo maar gelaten chapelle ardente.
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LANDELIJKE LIEFD E
I
Wij stondengebogen over de vliet,
Daaronder leken onze gezichten
Ziende uit een toekomst, toen een lichte
Rimpeling ons glimlachen liet:
Ons spiegelend zooals wij niet
Meer konden zijn. Nooit meer? Ik vroeg haar:
„Laat allés word en zooals vroeger."
Zij gaf geen antwoord. Haar voetje stiet
Een steen in't water en terstond
Verdwenen we. Zoo was het altijd :
Verschijnen, verdwijnen, weerzien, afscheid,
Zoeken in elkaar's oogen en mond.
Een zoen niet bij machte kortstondige weelde
Te geven, dien alleen het voorgevoel
Van het wellicht voor 't laatst te doen
Een zekere ernstige wellust verleende.
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π
Op de golven vindt de zon verstrooiing,
Langs bazaltblokken en sloepen voor
Anker trekt de vloed een vage voor'.
Zacht schuim spoelt tegen de steenen glooiing.
Achter moerbeiboomen lig t haar huis,
Een hardsteenen, hoogbegroeide hoeve.
Door den moestuin naar de lage oever
Daalt een pad van blinkend schelpengruis.
In de gevelspits heeft zi j haar kamer :
Schuins verloopt de zware, bruine balk
Naar een muur van schilferende kalk .
Kamerrozen staan voor beide ramen.
'k Weet haar levenswijs: namiddags laat
Ligt zij stil in de omsloten zwoelte
En geniet zich in ontbloote koelte,
Ofverwisselt langzaa m van gewaad.
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Ik hoor tonen, ver,als door een kier j
Zit ze niet van Sylvia te zingen
Met die stem van herfst en schemeringen
Voor het langzaam en ontstemd klavier?
Wonder zou dit zijn: haar weer bezoeken,
'n Andre, of de vroegere weer te vinden :
Grillig droef of innig onverschillig.
Nam ze't leven, wacht ze nog gewillig?
Ik zal het geluk maar liever zoeken
Achter de'einder, in de verte, in den blinde.
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Ill
Het regend e in den avond, zacht en tergend .
Overgebleven bloesem s bezwijmden .
Wij gingen samen, verlangens verbergend
Nog niet beleden, niet meer geheim,
Los van elkander, toch geduri g
Toenaadring zoekend — ui t de wijde
Onzekerheid ontston d geen vurige
Plotslinge ontroering die ons bevrijdde j
Ingenomen bi j 'tgaan in den nevel,
Door een veege betooverin g
Die onvervuld blee f en overging
In een verzwegen, verbeten wrevel.
't Was of angstwekkend snel en schril
Liefde in onze zielen dorde.
Zij nam haastig afscheid,dacht: „I k wil
Liever nog niet gelukkig worden".
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Nu is het te laat, waarom toe n nie t door
Onverhoeds aanrakende monde n
En armen om bevende schouders gewonden
't Geluk ontbonden, nu voor goed t e loor?

5^

DE TERUGKEE R
I
Ik zocht in zeeën, bosschen, bergen, droomen,
Nimmermeer rustigtot de plek gekomen,
Waar zij verborgen als een bloesem was
Onder't i n lange herfst gewoekerd gras.
Hoe kon, in't rui m teloor, ik ook vermoeden
Dat zij vol zorg de hoeve voort zou hoede n
En stil in stagen vree de weelde won
Die ik wild zwervend nooit bereiken kon?
Bosch, velden, meren, liggen dof en grauw
In langen herfst in de einder, laag en nauw,
Zij bloeit,ondanks den nacht,ondanks den dood
Van bloemen droomen, welkt ternauwernood .
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Zij leeft in' t afgelegen , mistig land
Dat ik verliet de wereld om te varen;
Zij woont er nog, ik weet het zeker, want
Een sterke vrede was de hare.
Het maakte haar niet neerslachtig dat de weiden
Groen waren, lente, zomer, herfst en winter.
Zij werkte, en wist altijd iets te vinden
Dat 'tgrijs bestaan tot een rein wonder wijdde.
Zelfs op het kleine kerkhof zat zij graag,
Er stond een bank onder het schrale loover,
Achter een schrompelende wilgenhaag
Bijna vergeten door den zomer .
Daar kon ze 's avonds na het dagwerk toeven ,
Zag van haar boek, 't liefst een dat zij al kende,
De wolken trekken ove r molens, hoeven,
Tot de avondzon haar wecr aan huis deed denken .
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Daar wilde ik voor haar staan als uit haar droomen
Overgegaan in een warm, waar verhaal.
Maar zij zou mij van verre al aan zien komen;
Het lage land ligt tot den einder kaal.
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