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een geboren dichter wordt de moedertaal tot een brandstof, die — als de
tijd maar stil staat — vlam vat.
Die brandstof is zijn eigen taal.
De grote dichters waren altijd zeldzaam, en het merendeel van de geboren
dichters behoort er niet toe. Vaak zal hun brandstof blijken, niet meer te zijn
geweest dan wat sprokkelhout; maar dat weinige laat ook het nageslacht geen
twijfel meer (Verlaine). In een ogenschijnlijk groter geval kan er wel van
twijfel sprake zijn. Mij tenminste lukt het maar niet, een geboren dichter te
zien in Eliot, die het nagenoeg voortdurend met cokes voor brandstof moet
stellen.
Bij Karel van de Woestijne bestaat voor mij geen twijfel. Onlangs — na jaren,
waarin ik nooit meer dan terloops in zijn gedichten bladerde — bracht heimwee
naar veel wat mijn jeugd bezielde, mij terug naar dat afgelegen domein, waar
hij mij toen zo vaak en zo langdurig gebannen hield, want mijn eigen domein
was het niet.
Hoog brandde het bier en daar nog, en hevig — maar ook waar, somber, een
brede laag as en sintels nog nasmeulde, besefte ik weer, hoe machtige stammen, hoe vele takken met twijgen en bladeren hierheen waren gesleept uit dat
ondoordringbaar en gevaarlijk leven. Over zijn boek gebogen wist ik mij daar
weer zo te staan, teruggekomen na vele en lange jaren, en vernam de befloerste
macht weer van zijn stemval: „Ik voel me oneindig rijk en -moe" — de stem,
inderdaad, van een ondoordringbaar woud des levens.
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oezeer ook door veler aanhang omgeven, liet hij zich niet afleiden, maar
bleef, in alleenzijn met zichzelf, levenslang en dagelijks, verslaafd aan een bezeten en heerszuchtig, roekeloos en onderzoekend omgaan met zijn taal. Daaraan moet het wel worden toegeschreven, dat ik geen ander voorbeeld vind van
een dichter, die in het zogenaamd gekunstelde zo verwarrend weet te boeien

en in zijn vaak vermoeiende rhetoriek vrij blijft van elke aanstellerij, om dan
— weer en weer — uit zijn kraters of uit zijn wolken, het goed te maken door een
vermurwende of ontstellende uitspraak, een zelfopenbaring zonder voorbehoud.
Altijd zijn mij deze regels bijgebleven, die ik in mijn jeugd van hem las:
De schromple mensen gaan naar 't einde van den zomer.
Ik ben de vreemdeling, die naar den hedSt moet gaan.

En, een leven later, uit een gedicht „De Hazelnoot":
lk ben 't aanhoudend maal, in een gesloten kring,
van ene domme, duldeloze, ondankb're made.

In die lange tussenjaren had hij het als zijn lot te ondergaan, hoe het Beest,
het „onverzaa.dbaar zatte", en de Geest — „mijn wilde en vrome geest" — zich
het moe en weerloos Vlees betwisten bleven, en het was — zo ging ik, al
lezende, vermoeden — wellicht vooral omdat zijn Beest geen sterk en snel roofdier bleek („begeert moet zich aan onmacht vergewissen"), maar door zijn
„loensen drift" meer bezoedelde dan verslond, dat de Geest afkerig dreigde
te worden van de betwiste prooi: een vijand als een helder dreigement is minder
gevaarlijk dan de vijand, die verlamt door zatte walg:
Gij moet u niet meer laven:
Gij .0t aan walg gelest.

I n ons tijdperk tracht het leven, er er en er er door het dor fanatisme der
wereld uitgemergeld, zijn onwettig en dierbaarst kind, het wanhopig verlangen,
nog in de kost te doen bij de kunst, op gevaar af, dat het er hetzij ondervoed
raakt tot esthetische bleekzucht, of dat het — naar omgekeerden trant — dit laatste onderdak tot bouwval ontreddert. Maar, hoe dan ook: het verlangen kan er
nog terecht en er het leven, hoe dan ook, belijden. En daar het leven, hoe dan
ook, beleden wil worden — en ook omdat, evenals de dood, de geboorte dan toch
altijd nog allereerst een zaak blijft des levens — is het niet verwonderlijk, dat er
juist in dit tijdperk eerder meer dan minder ingezetenen der wereld geboren
worden als kunstenaars, die van dat verlangen nu eenmaal, hoe wanhopig ook,
de dragers zijn.
Zo ging het er dan van komen, dat het verlangende leven het in de wereld
moet hebben van de kunst, in plaats van omgekeerd . .. er zijn, trouwens, meer
symptomen, die op een omgekeerde wereld gaan wijzen.
Wat wonder dan, dat die kunstenaars, als zij nog bezetenen zijn, het meer
zijn van de kunst dan van het leven, .en dat, in hen, de kunst zichzelf meer en
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meer van gekoesterde geliefde (het „l'art pour l'art") werd tot verwoestend probleem (het „abstracte'') — een onanistisch proces, waar het makkelijker valt mee
te spotten dan er het benauwend noodlot van in te zien.
De besten beseften dit maar al te goed, en zij trachtten — al of niet wereldlijk,
naarmate zij zich al of niet aan de historie, het verhaal der wereld, gelegen lieten
liggen — aan dat proces te ontkomen door zich te wijden aan een al of niet
wereldlijke vorm van Leven (Socialisme, Katholicisme), die nog voedsel — levensmiddel, inderdaad — zou kunnen blijken voor die Kunst, waar het hen om ging :
Gorter kwam niet tot het Socialisme omdat hij van het proletariaat bezeten was,
maar omdat hij het was van de poezie, die hij in de maatschappij zag zieltogen,
tot hij geloven ging, dat zij geen kans meer had, tenzij Karl Marx chirurgisch
ingreep. Die laatste hoop deed hem den tijd verkiezen boven de ruimte : zijn
bezetenheid kende geen rust, maar wel duur.
De bezetenheid van Vlaanderen's groten dichter kende rust nosh duur ; hij
had geen „levensmiddel" voor haar dan zichzelf: hij was haar instrument, haar
prooi. Aileen wie zich wijs kan maken, dat de Muze werkelijk bestaat, kan een
geboren dichter beoordelen naar den card van zijn verhouding tot of met haar :
de enig juiste maatstaf, ook al zou de Muze niet bestaan.
Gorter moest en zou haar hebben, en toen zij hem, na hun eerste blindelingse roes, in de steek dreigde te laten, en zelfs Spinoza geen goed woord
meer voor hem doen kon, bevorderde hij haar tot Godin van het Proletariaat.
Meer gevleid dan overtuigd liet zij hem begaan, maar toen hij, ook door dat gedrilde proletariaat in de steek gelaten, weer alleen was met zichzelf, en haar een
Reidans van Arbeiders om den Oceaan ter barer ere in het vooruitzicht stelde,
kwam zij zo nu en dan toch weer bij hem, want zij zwicht wel graag, zo nu
en dan, voor „een man, aan wonderen gewoon" — en dat was hij gebleven. Zijn
helder Leven lang heeft hij haar evenwaardig minnaar willen zijn.
Maar Karel van de Woestijne was haar prooi.
Nu ik, eindelijk, in de vroegte van elken dag, weer een uur lang of Langer,
even onvoorwaardelijk als aandachtig, lezend luister naar zijn stem, aarzel ik
niet meer, het meest wezenlijke van zijn verhouding met de Muze zo te zien :
hij was haar prooi : hij lag onder, en werd, langzaam maar zeker, verscheurd en
verslonden. Ik weet geen van aanleg groot dichter van wien de verhouding met
de welige en wrede godin mij zozeer zonder voorbehoud Racine's schaamteloze prachtregel te binnen roept : „C'est Venus tout entiere a sa proie attachee".
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angzaam maar zeker . . . beter nog: zeker, maar langzaam. Want, waar er
toch geen ontkomen meer aan was voor hem, die onder lag, gunde zij haar prooi
zo lang mogelijk zijn onderworpen genot van te worden verscheurd door de
begeerte van zijn Begeerde: wanhopig genot, waarin zij het zich kon veroorloven,
hem, die naar de ziel allang gezwicht was en bedwelmd, met het eind voor
vii

ogen naar den geest als minnaar — als geestverschijning van een minnaar, inderdaad — nog overeind te laten komen:
0, blik vol dood en sterren —

want zelfs claar was zij nog aanwezig in „gloeiende eenzaamheid" en ontkwam
hij niet aan haar

Ik ben met u alleen, o Venus, felle star.

W

at wonder dan ook, dat de levenslange bezetenheid van dezen dichter
zijn blakend gezonden lezer, vaak met bijna tegenzin, bevreemdt als een ongeloofwaardige tegenspraak een even dodelijk vermoeide als genotzuchtige bezetenheid. Hoe kon, in een tijdperk van nog angstvallig verholen ontbinding,
deze roekeloze ontbinding van een groot dichterschap een anderen indruk maken?
„Zijn werk begon souverein te leven", zegt Prof. Minderaa zeer juist. Men
moet zich maar niet afvragen, wat dit had kunnen betekenen in een groot
tijdperk! Doch in een tijdperk, dat zulk een groot dichterschap op hongerrantsoen zette, betekende het, dat zijn eigen taal, zijn wil meeslepend, hemzelf
ging overwoekeren en dat, weer en weer, die meegesleepte wit deed wat ziel en
hart hadden moeten doen... en wat is rhetoriek anders?
Zeif wist hij het maar al te goed, want nooit, at lag hij onder, verloor hij dat
vermogen, zich rekenschap te geven van wat hij had kunnen zijn als hij, na bij
haar te hebben gelegen, naast haar had kunnen staan — een vermogen, dat hem
schamper kwelde :

Ik heb een spije gen spot gehamerd in mijn brein.

I n een langgerekt torment van wrok en genot, maar waarin hij de grote allure
nooit geheel prijsgaf, heeft hij het afgelegd tegen de godin, die hem vernielde.
Zij mag hem dankbaar zijn, want hij was een der allerlaatsten, die ons nog
wijs kunnen maken, dat zij werkelijk bestaat.
Wat moet zij voortaan met wat haar nog rest aan gedwee-getemden, die ons
niets meer wijs kunnen maken en die haar aan zichzelf doen twijfelen?
Maar, erger nog: zij, die steeds door haar wellustig geboden weerstand haar
minnaars wist te verhevigen, wat moet zij met die slordige oploop van uitbundigen, die — te haastig voor weerstand — in wilde zelfbevlekking, vaak vlak in
haar buurt, hun spankracht onthevigen en vermorsen als drieste exhibitionnisten?
Liever dan mee te juichen bij voorbarige overwinningsberichten, lijden goden,
in een tijd als deze, een nederlaag, die hen — at raken zij erdoor in het vergeet-

vui

boek van een dergelijk tijdperk — zonder althans in eigen ogen verdacht to zijn
gemaakt, overlaat aan hun eigen lot.
De godin, die het lot van dezen dichter Al meedogenlozer bepaalde, lijdt thans
dat lot van haar zelfverkozen nederlaag. Als hij, een, ook hair wellust verhevigde (en dat deed hij), zal zij than naast hem staan, en hem zeggen wat hij
in zijn jeugd, en krachtens haar, sprak tot een sterfelijke vrouw :
Eet naast me 't sterkend alsemkruid der dagemalen:
ons beider eenzaambeid gaat doelloos nederdalen
de koele treden van mijn rijk: vergetelheid.

Bergen N. H.

A. ROLAND-HOLST

-
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DE POEZIE VAN
KAREL. VAN DE WOESTIJN E

de letterkunde der Nederlanden van de eerste helft dezer eeuw is en
blijft het werk van Van de Woestijne een volstrekt enige verschijning. Het
mag clan, gelijk het werk van alle kunstenaars, ook de grootsten, passen in
een bepaald tijdsklimaat, het is in die verbijzondering uitgegroeid tot een z6
algemeen-menselijke diepte en grootheid, dat het boven de tijd uitrijst, evenals de
poezie van zijn landgenoten Hadewijch of Gezelle. En hij mag als Jong dichter
vele invloeden hebben ondergaan, — zijn jeugdwerk toont die invloeden met een
haast naieve openhartigheid —, van het ogenblik af, dat hij, de experimenten te
boven, de eigen zang gevonden had, werd hij onder de dichters van zijn generatie
een onverwisselbare gestalte, een dier zeldzame dominerende figuren, waaraan
niemand, bewonderaar nosh kritikus, de evidente menselijke en dichterlijke
grootheid kan ontzeggen.
Deze onbetwiste grootheid van Karel van de Woestijne's dichterschap berust
voornamelijk op drie wezenselementen. Ten eerste op het natuurlijke grondplan,
op zijn algehele lichamelijke en psychische geschapenheid en voorbestemd-zijn
voor de poezie. Een Nederlands dichter-kritikus heeft hem eens genoemd een
dicht-dier, om daarmee de bijna animale en instinctieve vanzelfsprekendheid van
het dichtproces in hem aan te duiden. Inderdaad was het dichten hem een even
natuurlijke, dwingende functie als ons alien het zich bewegen of ademhalen.
Hij was een bezetene van de rythmus, hij was een bijenkorf van beelden en taalmuziek. Zijn levensfunctie was het die beelden en die muziek te laten uitstromen
en die haast magische stroom te beheersen en te orchestreren met zijn geest.
Een anecdote, die zijn broeder, de schilder Gustaaf van de Woestijne, in zijn
onuitgegeven memoires vertelt, illustreert de organische eenheid in zijn bestaan
van het lichamelijk-psychisch leven en de levenskracht van het rythmisch woord.
Toen de dichter dodelijk ziek lag, riep Gustaaf de hulp in van de vriend prof.
G. Verriest, als bekwaam medicus natuurlijk. Maar deze dokter, die zich ook
met hart en ziel verdiepte in de problemen der poezie (zie zijn studie „De Grondslagen van het Rhythmisch Woord") begreep welke rnedicijn deze zieke nodig had
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om de gevaarlijke inzinking te boven te komen : hij zette zich aan het ziekbed en
las langdurig uit Homerus voor. En dorst daarna te vertrekken met de verzekering
uw broeder is gered! Men mag om deze beminnelijke anecdote glimlachen; ze
bedoelt natuurlijk niet een magische geneeskracht van verzen te proclameren
voor ernstige maagbloedingen, de kwaal, waaraan de dichter leed. Ik versta het
z6 : Verriest zag met onfeilbare intuitie, dat nets bij deze man, wien dichten een
centrale levensfunctie was, de tegen de ziekte vechtende levenspotentie z6 kon
stimuleren als de hoorbare rythmische stroom der poezie.
Als buiten zijn bewuste wilsleven om stonden er telkens verzen in hem op,
waarin het ogenblik werd tot rythme en muziek. Hij heeft dat ervaren als heerlijkheid, maar ook als doem:
Ik weer dat ik besta, gedoemd tot belle sprake,
opdat geen scheut ontspruit' waar 'k geen geluid aan geef.

Hij noteerde deze verzen of versflarden in de kleine zakboekjes, die hij steeds bij
zich droeg ; ze bleven groeien en rijpen in zijn onderbewustzijn, zoals de opeenvolgende staten in de zakboekjes tonen. Hij componeerde uit het als in de droom
geschonken materiaal, nu welbewust bouwend, onder proevende en wegende
waakzaamheid, gedichten, die men met de theorie van harmonie en contrapunt
zou kunnen ontleden, wonderlijke producten van argeloos-onmiddellijke zielsuitspraak, analyserend denken en verfijnd vakmanschap. Die eerste kernverzen
hebben menigmaal terstond een geladenheid en rijpheid, een in-zich-zelf-besloten-zijn, die ze, ook buiten redelijk verstaan om, maakt tot overtuigende expressies, waarin een zielsbeleving muziek en beeld werd. Ik denk aan aanvangsverzen, die men na eerste lezing nooit vergeet, als :
0 late dag, gij smaakt naar water en naar rozen,

of:
Een ster: een klompken ifs tussen mijn bete tanden.

Prachtige voorbeelden van dit dichtproces, nog midden in zijn ontwikkeling,
vindt men in de korte verskernen, die Van de Woestijne bundelde onder de veelzeggende titel Substrata en in de fragmenten, die ik uit de zakboekjes publiceerde
in Ver&ameld Werk II. Zo bijv. deze impressie van de zee in de regen :
Regen op Kee. — Ga vocbtig-&oele doeken leggen
vrouw.
op 't weke licbaam van dees &achte,

Men vergisse zich bier niet ; het zou de indruk kunnen wekken, dat in zulk een
dicht-proces alleen een zintuigelijk ervaren en een proeven van stemmingen tot
beeld en rythme wordt. Neen, het gehele zieleleven doet er in mee, ook het den-
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ken, ook het geweten, ook de problematiek van eigen bestaan en zijn verhouding
tot de medemens, de cosmos en God. Wat zich met zo evidente overtuigingskracht in muziek, in beeld en zinnebeeld, openbaart is residu van een volledig,
emotioneel en denkend zieleleven, dat in de verborgenheid van het onderbewuste
rijpte en, opgeroepen in 't bewustzijn door een nieuwe waarneming, ontroering
of gedachte, aan deze zijn volheid en diepte geeft.
Een tweede grond voor de grootheid van dit dichterschap is de wonderbaarlijke eenheid in de gecompliceerdheid van deze Janus met vele aangezichten.
Zijn zintuiglijk en geestelijk leven vertoont op verscheidene plans tegengestelde
polen, waartussen de vonken been en weer schieten. Met zijn zintuiglijke aanleg,
die verfijnd was tot op de grens van het a bnormale (als kind' barstte hij in tranen
uit, als hij zijde hoorde scheuren), vindt hij de subtielste sensitieve taalnuances.
Maar tegelijk beeldt hij in forse, bronzen rythmen oergestalten als Diomedes of
Heracles. Hij schijnt een typische fin-de-siecle-decadent, maar schept ,De Boer
die sterft". Een onmiddellijk reagerende en bijna instinctieve zintuiglijkheid
gaat gepaard met een onbarrnhartig ontledend, kritisch intellect; een onophoudelijk beelden-scheppend fantasieleven met een hunkeren naar de ijle abstractie.
Hij is een, vooral in Latijnse cultuur gedrenkte Europeer en toch door en door
Vlaming, een meester die zich verlustigt in Renaissancistische harmonische
vorm en een disharmonische moderne ziel, geboren scepticus en geboren gelovige,
eenzelvig en herfstig en schepper van paradijslijk-jonge landschappen en gestalten, een boom vol beurse vruchten en een in de ijlte reikende sneeuwtop, trots
teruggetrokken in zelfbewuste voornaamheid en vol schuchtere deemoed; satyr
en Christophoor, Modderen Man en Heilige van het Getal. En hij is dat alles
niet in chaotische verwarring, maar in de voortdurende spanningen van een in
lijden rijpend leven. Hoe interessant en verhelderend dan ook psychologische ontledingen van zijn natuurlijke aanleg en geestesleven mogen zijn, zolang ze blijven
staan bij een optelling van karakteristika, benaderen zij nooit de eenheid dezer
strijdende diep-menselijke persoonlijkheid en de grootheid van het werk, waarin
deze strijd zich voltrekt.
De derde en voornaamste grond van grootheid is met het laatstgenoemde al
aangeduid : de tot helse diepten omgewoelde en door hoge genade bezochte menselijkheid. En de echtheid, de volledige inzet om het laatste, om het absolute,
ook waar hij schijnt to spelen, waardoor dit werk, trots alle soms barokke praal,
uitspraak werd van een met de grondproblemen der menselijkheid vechtende ziel
en dit dan in zich altijd weer verjongende vormen van poezie. De problematiek
van het bestaan beeft in dit individuele leven natuurlijk eigen persoonlijke aspecten. Naar zijn eigen aard en mede in overeenstemming met het tijdsklimaat,
gold het bier vooral het conflict van de naar gemeenschap hunkerende, maar in
zijn eenzelvigheid gebonden mens, de langzame ontworsteling aan een eer opgelegd dan verkozen individualisme, de strijd tussen zinnen en geest. Daarachter
en daaronder ligt de menselijke zielsstrijd bij uitnemendheid, de opgang van het

in het natuurlijke begoochelde Ik (satyr en titan) naar de in goddelijke bezoeking
bevrijde geest. Tot op het zegevierend slot :
Gij hebt gebeurd mijn .qekre plaats:
Mijn voet op de ijdelbeid der schriften;
geheel gewassen van de driften
de gladde glanzen mijns gelaats ... .

D

e hier ingeleide bundel biedt een zeer ruime keuze van Karel van de Woes-tijne's lyrische en epische poezie. Er moet echter met nadruk op worden gewezen,
dat zijn omvangrijke proza van onmisbare betekenis is, zeker ook om zijn volledige gestalte te kennen, doch tevens voor het verstaan van de geestelijke weg, die
hij in zijn poezie heeft afgelegd. Niet alleen toont het proza ons aspecten — ik
denk bijv. aan zijn zeer eigen humor — die in de poezie geheel op de achtergrond
blijven, maar in een aantal symbolische figuren van dat proza heeft de dichter de
baan die voor hem lag helderziende en vooruitziende voor ieder die ogen heeft
getekend. Zeker, ook in dat proza is de complexheid : sterke tendenties van eigen
zieleleven objectiveerde hij ook in Romeo, de minnaar der liefde, in de Vrouw
van Kandaules, in De zuivere Jongeling en zijne zatte Moeder, in enige wrange
verhalen uit de bundel Beginselen der Chemie. Maar waarheen zijn ziel zich hartstochtelijk richtte en wat hij wist te zullen benaderen met vallen en opstaan gelijk
zijn symboolfiguren, dat heeft hij uitgebeeld in gestalten als Christophorus,
Henri Heymvaert (De ontgoochelde Gast), en de heiligen uit De bestendige Aanwezjgheid, wel zeer bijzonder De Heilige van het Getal. Wie de bundels van het
drieluik Wiekslag am de Kim ten voile wil verstaan, mag dit proza niet voorbijgaan.
Daarnaast heeft hij met name in de Goddelijke Verbeeldingen en in verhalen en
aphorismen van Beginselen der Chemie, zij 't soms in verhulling van duistere symboliek en ironie, de diepste gronden van zijn wezen opengelegd, met onbarmhartige zelf-analyse en -oordeel, maar ook met sterke geloofsovertuiging. Ik denk
hier bijv. aan een slechts drieregelig, baldadig-wrang klinkend, maar met diepe
zin geladen aphorisme onder de titel „God" : „wel-ja, ook mij zal de Dood aan
de deur van het Leven smijten, o bordeel van mijne gulzigheid. Maar dan zal
ineens blijken, gij God, dat er voor mij geen deuren zijn !"
Op het belang dat het proza heeft voor het verstaan der poezie — het heeft
natuurlijk ook zijn eigen betekenis als literatuur — kan ik hier slechts terloops
wijzen. Waar ik een inleiding heb te schrijven bij een keus uit Van de Woestijne's
poezie, wil ik in het volgende trachten in enkele grove lijnen de essentie en de
ontwikkelingsgang van deze poezie te schetsen.
Men heeft Van de Woestijne — met meer of minder recht — een Florentijn genoemd ; hij was echter naar de burgerlijke stand een Gentenaar (geboren io Maart
1878) en — naar zijn eigen karakteristieken van de bewoners dier stad te oordelen
—,
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veelszins een typisch-echte Gentenaar. Bij herhaling heeft hij de Gentse geest
omschreven als : gesloten, koppig en uitdagend, maar vol stuurse fantasie en
humor, de werkelijkheid scherp waarnemend en die clan gul-groot verwerkend,
kritisch-objectief beschouwend, maar lyrisch-subjectief weergevend. Hij heeft
er op gewezen, hoe men, inzonderheid in het Gent van zijn jeugd, tussen de
sombere gebouwen en trotse torens, leefde tegelijkertijd in de beklemming van —
en de liefde voor een drukkende, als tragisch besefte werkelijkheid en hoe deze
werkelijkheid een drang wekte tot bevrijding, die vele Gentse kunstenaars dreef
tot een steeds abstracter expressie en tot mystiek. Deze Gentse geest werd bij
Van de Woestijne van de jeugdjaren of gedrenkt in een rijke, vooral antieke en
Latijns-Franse cultuur en kreeg zijn bijzondere nuance, doordat hij opgroeide in
het fin-de-siecle, als lid van wat hij zelf telkens noemde de Generatie van de
Twijfel, en natuurlijk niet het minst door zijn eigen persoonlijke psychologisch
type en levenslot.
Vele karakteristieke trekken van het later werk vindt men reeds of kan men
verklaren uit de vroege jeugd. Daarin vallen ons de volgende trekken op :
° grote eenzelvigheid en ingekeerdheid, mede veroorzaakt door zwakke gezondheid, milieu-invloeden (het sombere vaderhuis, Gent), de omgang met-, maar
voor2I de scheiding van zijn vader en na diens dood het besef van mede-verantwoordelijkheid voor zijn drie jongere broertjes. Mede-veroorzaakt, schreef ik,
want natuurlijk konden deze invloeden zich slechts z6 doen gelden bij een gegeven ongewoon gevoelige ziele-aanleg, die zich aan elke ruwe kant der werkelijkheid stoot.
2 ° Een uiterst-verfijnde zintuiglijkheid en zeer sensitief zenuwleven. Het
is merkwaardig hoe de volwassen dichter zich allerlei zintuigelijke indrukken uit
de prille jeugd in scherpe nuances en vooral ook met een intens aanvoelen van de
atmosfeer herinnert.* Veelzeggend voor het overgevoelig zenuwleven is het reeds
vermelde, dat het geluid van scheurende zijde hem tot wenen bracht. Men verbaast zich in zijn later werk steeds weer over de geraffineerde en gulzige weergave
niet alleen van gezichts- en gehoors-, maar ook van reuk-, tast- en smaakwaarnemingen.
3 ° Een zeer vroeg-rijp intellect. Toen hij 2 a 3 jaar oud was, leerde hij van de
onderwijzer Pol Anri, die ook een typisch i 9e eeuws rhetorisch verzenmaker was,
lezen en weldra wierp hij zich op alles, rijp en groen, wat de huisbibliotheek bood.
Als lectuur van zijn 7de jaar vermeldt hij later Griekse mythologie en Paul et
Virginie van Bernardin de St Pierre, van zijn 12de zeer begrijpelijk Conscience
en Snieders, maar ook, in wonderlijk contrast, de romannetjes van Paul de Kock
en Pascal's Pensies (die hij heel zijn leven zou blijven lezen).
een gekoesterd fantasieleven, waarin het eenzelvige kind zocht tot gelding
to komen in een eigen-geschapen wereld. Dat uitte zich in heel jong schrijven
* Vgl. „Paidia" in Beginselen der Chemie en de jeugdherinneringen in verscheidene opstellen
uit De Schroeflijn.
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van proza-stukjes en versjes (geholpen door Pol Anri), dat ontwikkelde zich niet
minder in het koppig zoeken van allerlei ingebeeld verdriet en in het genieten
van dat verdriet. Men leze er in Paidia de verhalen op na van de man met de beer
en het tekenen op de lei. Aan dit koesteren van gezochte verdrietjes ligt mede ten
grondslag de levensangst, die in het leven en werk van de dichter een zo belangrijke rol zou blijven spelen. Terecht legt Alb. Westerlinck in zijn gedetailleerde
studie De Psychologie van Karel van de Woestijne als dichter (1952) op die levensangst
reeds in het jonge kind de nadruk. Voor een goed deel met instemming citeer ik
uit zijn boek de volgende passage : „Deze zorg en angst, die bij voorbaat vreest
en onder ligt is slechts door een betrouwvol geborgen zijn te genezen. Slechts
de totale overgave, de affectieve eenwording van ziel en leven kan het angstige
ik van zichzelf verlossen. Met het pijnlijk conflict van angst en liefde dat de
harmonie van de ziel met het algemene leven verstoort, dat de affectieve versmelting van het ik en het milieu belet, raken wij het kernprobleem van Van de
Woestijne's jeugdpsyche. En met deze gespletenheid, die nimmer definitief tot
ondeelbare eenheid zal worden hersteld en tot veilige geborgenheid genezen,
raken wij meteen een grondtrek van zijn latere dichterlijke figuur". Het verhaal
van de muzikant met zijn beer wordt in deze gedachtengang doorzichtig. In de
verschijning van die romantische muzikant, met zijn ongewone muziek en zijn
beer, lag voor het knaapje een lokkende roep van het heerlijke en vreemde leven.
Hij verlangt er naar als naar een geluk, waarin zijn eenzelvigheid wordt opgelost.
Maar samen met die geluksdrang ontwaakt het angstig bewustzijn, dat hij dit
niet bereiken kan, dat het verlangen vergeefs is; hij blijft gedrukt, onder onmacht
beklemd, aan de boorden van het leven staan en zoekt zich nu te handhaven door
het eigen verdriet te willen en te koesteren. Reeds bier in het gedrag van het kind
treffen we de levenshouding aan, die de dichter later in zijn Jongste Sater en in
vele andere gedichten consequent heeft uitgebeeld.
Ik constateer dus veel waars in Westerlincks analyse, maar ik zou er toch enige
kanttekeningen bij willen maken. Ten eerste ben ik stellig overtuigd, dat van de
Woestijne in zijn laatste stadium (Het Bergmeer) wel „tot veilige geborgenheid
genezen" is door de volkomen overgave aan God. Ik begrijp niet hoe men dit kan
betwijfelen als men juichende strophen leest als:
Uit liefde Bons, uit .Korg-geruis,
uit alle Helen om mij samen,
werd ik de moeder van een bids
dat blinkt uit dukend ramen.
Ik ben die deel en niet en deel
dan wat 'k van alien heb ontvangen,
ik die der dieven van 't verlangen
de duurste en ruimste buiten heel.
Komt alien naer, die hebt gegeven :
ik borg uw diepste leven.
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Ten tweede : de houding van de knaap, hoe ook toegespitst tot in het ziekelijke,
is niet alleen maar negatief te waarderen als levenszwakheid. Het besef dat er in
het leven een heel groot geluk lokt, dat men echter niet kan en mag bereiken, zal
niet opkomen bij een gewoon, instinctief in het leven opgaand kind, voor wie
dat leven niets onbereikbaar buitengewoons bergt. De remming van de angst, het
besef van niet-kunnen en niet-molten hangt samen met de verwachting van het
heel buitengewone, dat de kleine empyrische werkelijkheid heerlijk te boven
gaat, met de hunkering naar iets volstrekts. Juist de honger naar dat volstrekte,
die het leven van de volwassen dichter verteerde, uitte zich in- en stimuleerde
zijn doodsdrift. Maar die honger dreef hem ook op de baan van de kunstenaar :
wat het leven niet geven kon, zou de droom, de verbeelding geven. Het werd zijn
grote titanische verzoeking tot in de Luciferische consequentie als God te willen
zijn in „uren van harde macht", „ten hoogsten berg gestegen". Door alle verzoeking heen heeft hij echter in bliksemende intuitie geweten, dat deze weg in
zwarte zelfvernietiging eindigen moest en is hij die andere weg gegaan naar „het
licht der kimmen" : „ogen heel der wereld blind, om aan Godes oog te wennen",
de weg die zijn Heilige van het Getal hem dicteerde en waarop zelfontlediging
en nederigheid de laatste voorwaarden bleken voor het aanschouwen van God.
Eerst toen, maar toen ook waarachtig, ervoer hij ogenblikken van diepste levensbevestiging; hij getuigt ervan in mystieke taal bijv. in dat wonderlijk laatste
aphorisme onder de titel „God" in Beginselen der Chemie: „Toen ik, wel vier seconden, onder Zijn gezonken blik had gelegen in Hem als een ongeboren kind
in den schoot van zijn moeder, toen sprak Hij met droge strengheid: „Geloof nu
maar niet, dat ik ben." Maar ik glimlachte : ik wist dat ik, ten minste, voortaan was".

Ikga de levensgeschiedenis van de dichter bier niet in details herschrijven en
meen de belangstellende te molten verwijzen naar studies als die van Joris Eeckbout, Matth. Rutten, Aug. van Cauwelaert, Toussaint van Boelaere, G. van
Severen, Alb. Westerlinck en naar mijn proefschrift. Ik schets slechts enige
hoofdlijnen. Als leerling van het Gentse Athenaeum en korte tijd van de Universiteit ontplooit hij een veel omvattende literaire en sociale belangstelling. Hij is
vurig Flamingant, hij verkeert in de kring van idealistische anarchisten die elkaar
vonden in een schildersatelier in het Patershol, hij is met voordrachten over velerlei literatuur de dichterlijke leider van een vriendenkring. En, natuurlijk, hij
schrijft, zeker vanaf zijn I4e jaar, verzen en proza, die in tijdschriften en leerlingenbundels verschijnen, maar die hij nooit in zijn bundels opnam.* Hij volgt
in zijn eerste verzen duidelijk de gezusters Loveling en Pol de Mont; een nieuwe
wereld openbaart zich aan hem door de kennismaking met Prosper van Langen* Een keus vindt men in Ver&ameld Werk I.
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doncks werk, met dat van de Jeune Belgique en van de Tachtigers, met name van
Kloos en van Looy, en met dat der Franse symbolisten en de voorlopers der symbolistische school, zoals Baudelaire. Van de lectuur der symbolisten spreekt hij
zelf later als van „de koorts onzer avonden" en at heeft hij hun theorieen menigmaal bekritiseerd, ongetwijfeld is er een op verwantschap berustende inspiratie
op zijn eigen werk uitgegaan van de poezie van een de Regnier, Viele-Griffin,
Samain, Charles Guerin, Moreas e.a. en van Belgische dichters als Verhaeren en
van Lerberghe. Zeker niet in de laatste plants moet echter Baudelaire warden
gerioemd. Met hem immers had Van de Woestijne enerzijds de gretige nieuwsgierigheid der zinnen gemeen die telkens weer uitliep op een afschuw voor
„Pembetement de l'existence", anderzijds de geestelijk-ideele opvatting der
poezie als „l'aspiration humaine vers une Beaute superieure". En beiden waren
bezeten door de drift tot meedogenloze zelfontleding tot op de zelfkwelling toe.
Van de Woestijne bleef gered van de perversiteiten van Baudelaire, doordat hij
steeds in een argeloze communie bleef met de eenvoudige grondkrachten van het
leven, waartoe de verbondenheid met zijn yolk en vooral de regenererende inwerking van zijn verblijf te St Martens Latem in hoge mate bijdroegen. Typisch
Baudelairiaanse uitspraken, zoals de zin, door degenen die hem willen doodverven als poete maudit gaarne geciteerd: „wij turen in onszelf en wat we bezingen,
dat is onze treurige eenheid in het dier, vernobeld door onzen afkeer", doen dan
ook tegenover zijn leven en werk als haast moedwillige literaire forcering aan.
Wel heeft de aristocratische retraite uit een ontgoochelend menselijk bestaan in
een zelfgeschapen elysium, een „paradis artificiel", ook voor Van de Woestijne
een tijd lang grote bekoring gehad; men leze slechts zijn Jongste Sater. Maar
als tegenkracht is zelfs in dit gedicht tenslotte overmachtig de stem van de zee,
als symbool van een gemeenschapsleven dat hem uit zijn narcissisch isolement
oproept.
Aan het eind van zijn dichterleven heeft hij de vergeefsheid deter egotistische
isolatie geoordeeld. Lees het in de strophe uit De Blindgewordene : „Toen zou 'k
me zoeken in mezelf . . . ." met het slot: „mezelf ter zij ten zelf-oorbore:
zelfs Gode ging 'k te lore."
Merkwaardig symptoom is ook de geheel verschillende waardering bij beide
dichters van de natuur. TerwijI de voorliefde van de van de natuur vervreemde
stedeling Baudelaire uitgaat naar grillig-exotische, irreele, gekwelde vegetatievormen, zingt Van de Woestijne telkens weer met vererende liefde over de nederige weidebloemen, als de onder struiken verscholen teder-blauwe ereprijs,
waarin hij zijn eigen schuchter-dromende jeugd herkent.
Keren wij terug tot de ontwikkeling van het werk.
In de latere jeugdverzen, waarin de stem van Willem Kloos of van Van
Langendonck doorklinkt, heeft Van de Woestijne, hoe eerlijk het pathos van
erotische en religieuze spanningen ook bedoeld is en niettegenstaande menige
regel die de echte dichter aankondigt, zijn eigen vorm, spiegel van eigen wezen
.
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nog niet gevonden. Deze verzen mogen daarom interessant zijn voor de studie
van zijn groei tot dichter en voor psychologische analyses, tot het oeuvre van de
dichter behoren zij eigenlijk niet. Dat geldt, hoewel in veel mindere mate, ook
van de gedichten, waarmee hij door de publicatie in Van Nu en Straks 1897, het
eigenlijk perk der literatuur intrad en van enige andere uit dezelfde overgangstijd. Aan zijn vriend Toussaint schrijft hij in dat jaar : „en nu doe ik wat ik wil
en gelijk ik het wil ; ik geloof zelfs — o vermetelheid! — dat ik mijn eigene personaliteit aan 't vinden ben." Het dental gedichten uit deze overgangs- of beter
nog crisis-tijd toont naar de inhoud een grote geladenheid, Wilde gespannenheid
van opstandige wilskracht, die zijn aequivalent vindt in de dynamische krachten
der natuur. De jonge man, die deze schokkende verbeten verzen schrijft, beleeft
een innerlijke crisis, waaruit hij zich vrij vechten moet. De natuur verschijnt als
een wild-dynamisch proces van botsende elementen ; men denkt aan de laaiende
cypressen en wielende zonnen van Van Gogh. Hoor slechts deze twee regels uit
„Zang om de Lente" :
Zie: vogels draaien gek door 't golpend ,donne- ,zijn
dat giet
stralenbrand van woeste licht-orkanen.

De jonge dichter forceert zich tot een soort hallucinatorisch, dynamisch impressionisme in verzen zoals men vroeger noch later in zijn oeuvre terugvindt,
hard, hoekig, stotend, als door een koorts opgezweept. Hij bereikt soms een
raak-felle expressie, maar vertilt zich ook menigmaal machteloos aan zware
woorden: „En met mijn armen, sterk-gewrocht aan reuzendaden . . . . en met
mijn schoudren, zwaar met muiterij beladen . . . ." Het zijn uitingen van zijn
anarchistische periode, maar men hoort er geen opstand in tegen een maatschappelijke orde of wanorde, maar eer tegen de drukkende werkelijkheid van het
leven als zodanig, tegen de cosmos en het Lot. Ook bier werken literaire invloeden ; Kloos en vooral Van Langendonck schijnen op de achtergrond geraakt.
Men denkt eer aan Gorters sensitieve verzen; meer nog om de getourmenteerde
hartstocht en de dronkenschap der zelf-expressie aan Arthur Rimbaud.
De storm, die ongetwijfeld samenhing met een innerlijke crisis, zoals ook de
nerveuse briefjes tonen, die hij in die tijd schreef aan Dr Schamelhout, de redactiesecretaris van Van Nu en Straks, was spoedig uitgeraasd. Ogenschijnlijk volgde
toen een periode van inkeer en zwijgen; daarna komt het grote episch-dramatische fragment Kronos, dat geheel anders is van karakter. Merkwaardig : in dezelfde maanden van '97, waarin hij gedichten als Stormzang inzond aan Van Nu en
Straks, stuurde hij ook fragmenten van Kronos, maar in een spoedig volgend
briefje vraagt hij Schamelhout deze te verscheuren met de toevoeging : „Ik voel
dat zwijgen me ver-uit het beste zijn zal voor langen tijd." Jammer genoeg is niet
meer na te gaa.n of die verscheurde fragmenten verschilden van Kronos, zoals wij
het nu kennen en dat pas in 1900, in het Tweemaandelijks Tijdschrift werd
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gepubliceerd. Vergelijkt men het echter met de Van Nu en Straks-verzen, dan
kan men van een duidelijke wending spreken : de kramphouding is ontspannen ;
het innerlijk-vechtend, stotend rythme is geworden tot een zwaar golvende
stroom ; het ik, dat zich in de voorafgaande groep zo mateloos opdrong, staat op
de achtergrond. Daarmee is Kronos nog niet op de hoogte gekomen van het eigenlijk werk van Van de Woestijne, waartoe het eer een ingangspoort is. Het vers is
telkens nog te luid en te overladen, de poezie verliest zich soms in een wijdlopige
retoriek. Daartegenover staan echter passages, die vrijwel in hun geheel de rijpheid en de eigen toon hebben van de gedichten van Het Vaderhuis; men leze slechts
de mijmering van Rhea die aanvangt met het vers: „. . . Herinner u den eersten
liefde-nacht." (blz. zo8).
Dit gedicht is fragment gebleven; het is ook daardoor en tevens door een zekere, met de retorische overlading samenhangende, vaagheid, niet goed uit te maken wat de dichter met zijn Kronos wilde uitspreken. Een ding is toch onmiskenbaar : het hoofd-thema is een der weinige, die heel het verdere oeuvre beheersen, de tragische wisseling van leven-baren en dood, van liefde en eenzaamheid:
Kronos, de grote, scheppende god, staat na de liefde-vereniging met Rhea, de
aarde, ontgoocheld in zijn alleenzijn; Rhea, de goddelijke vrouw, verhaalt,
zeker van de liefde en vervoerd door de herinnering, van de goddelijk-scheppende
liefdenacht.
Kronos is de ingangspoort tot het eigenlijke werk van Karel van de Woestijne ;
hij nam het zelf met enige der Van Nu en Straks-verzen op in de tweede druk
van Het Vaderhuis (Ver&en, 1905) maar achterin, als een soort aanhangsel. In de
bundel zelf komen enige gedichten voor, die zeker even oud, zo niet ouder zijn
dan Kronos, zoals het gedragene „Komt laat ons gaan door 't land der herfsten. .",
waarachter men in allerlei verwante details La Maison du Berger van Alfred de
Vigny boort.* De dichter is zich klaarblijkelijk bewust geweest, dat bier toch
wezenlijker dan in Kronos zijn eigen stem en muziek klonk. Laat mij de karaktertrekken van die stem trachten aan te wijzen aan het beroemd geworden gedicht waarin hij, in de aanvang, terugziet op zijn jeugd, de Voorzang. Ik wijs in
't kort op de breed-uitdeinende adem, de rijke harmonisatie en de daarbij pass ende emotionele inhoud.
De breed-deinende adem. Het zijn alexandrijnen, op zichzelf dus reeds lange
verzen, maar ze maken de indruk breder voort te golven dan zes voeten. Dat is
veroorzaakt door de vele accenttoppen (dikwijls vijf, ja zes in een vers !) en de
vele lettergrepen in zware, donker-omfloerste toon, die de stern dwingen tot een
sonore, haast slepende voordracht.
De harmonisatie. Treffend is het uitgebalanceerd evenwicht van klanken en
evenzo het evenwicht van het statische en het stromende. De vele zware accenten
bevorderen het statische, maken elk vers tot een muzikale Satz op zichzelf.
* Vgl. mijn K. van de Woestijne I, blz.
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Hoor vs 15, waar van de vruchten in de boomgaard gezegd wordt (een vers met
zes voile accenten!):
die rilstig-zwelar in 't lOof der sane bamen stdan . . • •
De vruchten staan! En toch is dit statische opgenomen in een zwaar-golvende
stroom, doordat de alexandrijnen herhaaldelijk zonder pauze-insnijding voortgaan en met een enjambement in elkaar overstromen. Dit uitgebalanceerd evenwicht van klanken en van rust en stroom, in vele variaties heel het gedicht door,
geeft er een orchestraal karakter aan. Dat wordt nog versterkt door de wijze
waarop het geheel als een eenheid wordt samengevat en afgerond, doordat het
eerste, vol inzettende vers „In 't huis mijns vaders waar de dagen trager waren"
ook, als een langzaam verklinkend slotaccoord, de afsluiting vormt, een accoord,
dat zich a.h.w. in de stilte verlengt (de voor van de Woestijne zo kenmerkende .. .
aan het einde).
In overeensternming met dit vormkarakter is de ontplooiing van de emotionele
inhoud. Het thema is de herinnering aan een eenzelvige, dromende jeugd, man
die vol is van tedere en diepe ontroeringen. Er is een traag-peinzende voortgang
in dit herinneren door de elkaar opvolgende motieven van de moeder, de vader en
her beminde meisje, een voortgang ook in warmte en verinnerlijking. Deze
voortgaande beweging der herinnering ligt gebed in een alles beheersende,
homogene atmosfeer, die van de zomertuin in de avond met zijn verzadigde
kleuren, zijn diepe, peinzende stilte. Juist in het midden van het gedicht groeit
uit deze verzadigde stilte het symbool op van een verrukkend geheim achter dat
leven: de vreemde vreugd om een vlucht van grote vogelen tegen de tedere
avondhemel. Bij dat alles krijgt men nergens de indruk van een bewuste compositie ; het gedicht ontvouwt zich als een bloem, nu de in ontroerde herinnering
verzonken ziel zingen gaat en de herinnering tot muziek wordt.

Het poetisch oeuvre, dat op deze wijze inzette, is naar Van de Woestijne's eigen
verzekering een voortgaande biografie, al noemt hij het nader-bepaald een poetische en een symbolische biografie. Speciaal voor de eerste bundels heeft de dichter
dit in details aangegeven. Het Vaderhuis werd het boek van de herinneringen aan
zijn jeugd te Gent en, voeg ik toe, aan een korte episode van liefde-toenadering
tot een oudere vrouw, aan de ups en downs van zijn ontluikende liefde voor
Marie van Hende, zijn latere vrouw, en aan de eerste tijd van zijn 'even in Latem.
De Boonigaard der Vogelen en der Vruchten noemde hijzelf „het boek mijner verloving en van mijn verblijf te Latem". In de zware bundel De gulden Schaduw
wijzen de ondertitels van de hoofdafdeling „Het Huis van den Dichter" duidelijk achtereenvolgens op de levensperiode van zijn tweede verblijf, met vrouw
en kind, te Latem, op de weinige jaren doorgebracht te Boschvoorde 9o7—eind
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1909), „Aan den vijver in het Woud", op de eerste, veelszins bittere jaren der
„Stedelijke Eenzaamheid", toen zijn beroep hem geroepen had naar Brussel en op
een lange zomer en een vroege lente (1907-1908) doorgebracht aan zee. In de
volgende bundels zijn natuurlijk toespelingen te vinden op de ontwikkeling van
zijn leven in latere woningen, aan de zee te Oostende, of de Panne, aan zijn
buitenhuis en vijver te Zwijnaarde bij Gent, maar details zijn veel minder vast
te stellen en heeft de dichter ook niet zelf gegeven.
Men moet met de term „poetische of symbolische autobiografie" zeer voorzichtig zijn. Aan de ene kant duidt ze een vanzelfsprekendheid aan van alle
lyriek ; aan de andere kant mag men ze allerminst uitleggen als : geregeld levensverhaal. De gebeurtenissen en ervaringen, die aanleiding werden tot het ontstaan
van een gedicht zijn geenszins dezelfde, die een aaneengeschakeld levensverslag
zou hebben te vermelden. Een sprekend voorbeeld : in een zijner opstellen over
de problemen der poezie (in Vlaanderen II, 1904, blz. 512) spreekt Van de
Woestijne over de invioed van motorische beelden op de inspiratie en schrijft dan :
„Aldus weet ik me-zelven een gedicht te moeten danken aan 't begieten dat ik
deed in mijn tuintje van ruisende salade." Hij wijst daarbij het bewuste gedicht
niet aan, maar men kan dat herkennen in het gedicht uit de Boomgaard, dat aanvangt „niet hij bemint die meent hij moete in vroeden waan, zijn liefde dammen,"
waar men in de tweede strophe leest :
Ons liefde lijkt het kruid dat gietend' hovenier
met kilte warme :
de rus ruist van .zijn z.org , die .wingelt in den &wier
van K ijn blote armen . .
.

Geen biografie, hoe minutieus ook, zou het levensfeit, dat hier aanleiding was (en
dat trouwens aan een willekeurige hovenier wordt toegeschreven) aan de vergetelheid hebben willen ontrukken! Maar er is meer. Ook waar het lyrische gedicht
zijn aanleiding vindt in een levensfeit, dat ook de biograaf zou vermelden,
vinden er in het dichtproces allerlei omzettingen plaats, die het gedicht nog tot
iets geheel anders maken dan de emotionele weergave van dat bepaalde levensfeit.
Door de onmiddellijke ervaring wordt allerlei in het onderbewuste geborgen materiaal, residu van vroegere ervaringen, opgeroepen en geactiveerd ; de gehele persoonlijkheid van de dichter met zijn typische zielsstructuur zoekt naar zelfexpressie in het gegeven materiaal en neigt daarbij tot verabsolutering ; anderzijds
kan de divinatorische functie, die in het scheppingsproces essentieel is, buiten
en boven het persoonlijk-eigene uitgrijpen. Dat alles en meer, dat hier niet kan
worden ontleed, (ik denk aan de wijze waarop een gedicht autonoom uitgroeit),
maakt het lyrische gedicht tot een eigen wezen, soms slechts met een dunne draad
verbonden aan de onmiddellijke levenservaring, die het deed ontspringen. Dat
betekent niet, dat die dunne draad niet mede van belang is voor het verstaan en

de ordening der poezie; wel, dat het een illusie is de poezie uit de biografie volledig te kunnen verklaren en omgekeerd. Bij Van de Woestijne komt dat o.m.
ook daarin duidelijk uit, dat zijn journalistiek proza, veel dichter staande bij het
practische leven, ons een aantal markante trekken van zijn persoonlijkheid openbaart, die wij uit de poezie niet hadden vermoed.
Neemt men alle nodige reserves in acht, dan kan men toch ongetwijfeld heel
het leven doorwerkende tendenties, heel het leven beheersende conflicten of ook
heel het leven vernieuwende insnijdingen aanwijzen, die als dominanten op eigen
wijze terugkeren in de poezie. Als zodanig noem ik de honger naar een volkomen
paradijselijke gaafheid, de tragiek van zijn liefdeleven en de vernieuwingen die in
zijn leven zich openbaarden door het verblijf in Sint Martens Latem, in Pamel
en, bij herhaling, aan de zee. Op die vernieuwingen go ik iets nader in.
Moeilijk te overschatten is de betekenis die, in de eerste periode, het verblijf
in het Leieland, in de kolonie van kunstenaars te Latem heeft gehad zowel voor
leven als voor werk. Van de Woestijne is er zelf in menig essay op teruggekomen ;
het rijkste getuigenis gaf hij in een der brieven aan Herman Teirlinck in hun gezamenlijke roman in brieven De Lemen Torens (Verz. Werk VIII, blz. 23 z en v.)
om niet te spreken van het onovertroffen vroege proza der Laethernse Brieven over de
Lente. Ik wil bier slechts aanhalen, wat hij later als Brussels journalist in de N.R.
Ct. schreef naar aanleiding van een bezoek hem daar gebracht door een der oude
makkers uit Latem, nu museumbestuurder, Jules de Praetere. Hij noemt daar
de Latemse tijd : „vijf jaren die de beste geweest zijn van ons leven, waar we tot
man zijn opengebloeid in den mildsten der gronden, waar we onzen geest hebben
gevormd buiten het gezwets der grote steden, in gestadige communie met natuur
en kunst, met het onmiddellijke en onopgesmukte leven, en waar we z6 naief, zó
vrank, zó oprecht naast elkander zijn opgegroeid, dat we ons toen werkelijk tot
iets anders, iets groters geroepen waanden, dan tot museumbestuurder en journalist." Communie met natuur en kunst, met het onmiddellijke, onopgesmukte
leven . . : de onbedorven schoonheid en rust van het „Vergiliaanse landschap",
de omgang met eenvoudige landlieden en met kunstenaars als de Saedeleer en
vooral George Minne (de schepper van een monumentale geestelijk-diepe beeldhouwkunst), het naief-innig samenleven met zijn broeder Gustaaf, de daar in de
stilte boven zijn scepsis en le vensvrees uitgroeiende liefde voor het meisje, met
wie hij er na een korte onderbreking gehuwd terugkeerde, de studie der grote
Vlaamse primitieven, de lectuur van Vondel, Racine, Homerus, Plato, Vergilius,
Pascal, van Ruusbroec en andere mystici, het zijn even zovele elementen van het
aanvankelijke genezingsproces voor de jonge, opstandige individualist, die de
stad ontvluchtte „met een krank hart" en van de rijping van een kunstenaarsziel,
die toen reeds zijn diepste zin vond in de legende van Christophorus en het
Christuskind.
Van een even ingrijpende betekenis was in zijn later bestaan de schokkende en
ontdekkende beleving van de eerste wereldoorlog, die hem een artistiek opge.

kweekte „literatuur" als „verfoeilijk Byzantinisme" leerde verachten en die in de
retraite der laatste oorlogsjaren in het eenzame dorpje Pamel tot een vernieuwende
religieuse concentratie en verdieping leidde. Op een voor een krantenartikel wel
zeer ongewone toon heeft hij er over geschreven in de N.R.Ct. in Augustus 1920
naar aanleiding van de terugvoering van De Aanbidding van het Lam Gods naar
Gent.* Zijn these is, dat van Eyck dit Lam Gods geschilderd heeft op de heuvel
van Pamel, waar hij zelf zovele dagen peinzend neerzat. Hij ziet de gebeurtenis
van de schilderij zich daar in het landschap afspelen en rekent zichzelf onder de
belijders : „Ik stond waar het Lam werd geplaatst met fieren nekplooi op 't scharlaken altaar, onder de Duif, die gouden stralen schiet voor ieder die ervan wil
worden gekwetst." Als hij ze alle opsomt, die daar komen, heet het : „zij alien
komen uit de vier hoeken des winds naar dit oord waar ook ik, de dwepende en
pijnlijke nakomeling, mag zitten." Van de spanning in zijn leven daar in Pamel
getuigt hij : „In een strakke gemoedsspanning die aan den minsten indruk een
kracht, een vlucht, een doordringingsvermogen weet te geven als aan den pip.
de aangehaalde pees en die verklaart hoe ergerende levensomstandigheden den
dichter aanleiding zijn tot zijn diep-treffendste werk, heb ik de twee laatste jaren
der bezetting doorgebr2cht aan de uiterste oostergrens van Brabant, in een afgelegen dorp dat anderen misschien weldadige rust, mij echter de exaltatie zou
schenken ener gedegene eenzaamheid." Hij schreef er grote stukken der Goddelijke Verbeeldingen, misschien ook ander proza; hij dichtte er ook verzen, hij spreekt
zelfs van „het haast onhebbelijk uitzettend dichtvermogen." Maar ze bleven
ongeschreven, want : „Ik zat daar met mijne ogen over de wereld, die de Etappe
was : het gebied waar de werkelijke oorlog begon tot ver over den IJzer, en daar
zijn in mij verzen gerezen gelijk er, naar het seizoen, een lichte leeuwerik of een
log patrijsken rees ; maar ik schreef ze niet op, want door de lucht, de hoge en
lage lucht, hoorde ik er aanhoudend bonzen, als een nieuwe maat van een nieuwen tijd, het kanon . . . ."
Indien ooit en ergens, dan is hier de definitieve klim naar het „Licht der
Kimmen" ingezet.
Van de ontmoeting, de confrontatie met de zee is telkens weer op mens en
dichter een sterke impuls uitgegaan tot bezinning op de problematiek van het
menselijk bestaan en zijn hoogste bestemming. In de „Jongste Sater" kwam het
verre ruisen van de zee, als de stem van het grote cosmische leven, hem reeds
verontrusten in de naar eigen luim gecultiveerde tuin van zijn eenzelvig Ik. Zo is
de zee telkens in zijn pazie het symbool van de wereld van oneindigheid en
eeuwigheid, waaraan hij gedwongen is zichzelf te meten, waarin hij soms bevrijdend kan opgaan uit de beperkingen en tekorten van het kleine individuele
leven. Hij wordt, samenlevend met die zee, uitgetild boven de kleine tragiek van
een persoonlijk lot, gesteld voor de laatste definitieve vragen. Staande voor die
* Vgl. Verz. Werk V, blz. 490 e.v.
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zee voelde de mens en dichter zich opgevoerd tot zijn hoogste potentie, dikwijls
in titanische trots. Men leze de meeslepende beschrijving van de eveningsstorm in
De Lemen Torens! In de stormverzen uit „Het Huis aan de Zee" wordt het op zijn
hoogtepunt een ontmoeting van het eigen opsteigerende leven met God in het
huiverend besef, dat het in die wilde levensextase Gods adem is, die zijn mond
schroeit. Maar in dezelfde afdeling „Het Huis aan de Zee" vindt men ook reeds
de ontmoeting met de zee als een volkomen berustend uitzien over eigen lijdend
en begrensd leven naar de eeuwigheid : „nog eenmaal d'aard-omgrensde zee ; dan,
grensloos, hemelzeeen." Het kon haast niet anders, of de definitieve „verzoeking
van God", die hem vernieuwde, moest zich afspelen als „God aan Zee".

H et poètische oeuvre kan men globaal in twee of drie perioden verdelen. De
eerste omvat de bundels Het Vaderhuis, De Boomgaard der Vogelen en der Vruchten en
De gulden Schaduw met de Poimata, de tweede de drie laatste bundels, die hij zelf
tot een drieluik wilde verenigen als Wiekslag om de Kim, waarbij echter De Modderen
Man in zeker opzicht ook aan de eerste toebehoort ; als een afzonderlijke derde,
in de overgang tussen de eerste en de tweede ontstaan, zou men kunnen onderscheiden de grote epische gedichten van de beide bundels Interludiin en van Zon in
den Rug. Enigszins ter zijde, maar het meest met de laatste periode vervvant staan
de Substrata en de uit tien jaren bijeengelezen gedichten van Het zatte Hart.
In zeer grove lijnen kan men de eerste en de tweede periode der lyriek als volgt
kenmerken : In de eerste zings de dichter, uit een verterende levenshonger, in
zeer sensitief impressionisme, van de vreugden en smarten van zijn bestaan. Hij
proeft met een intense, verfijnde zintuiglijkheid, maar tevens onder onverschrokken zelf-ontleding, alle levensbekers en vindt op elke bodem de bittere droesem.
Hij hunkert naar een paradijsachtige zuiverheid, waar, in harmonie samenwonend, de zinnen zondeloos, de geest helder en vurig zouden zijn, maar ziet zich
telkens gedwongen tot de biecht van vergiftigde zinnen en troebele trotse geest.
Hij hunkert, vanuit de met zijn natuurlijke, psychische aanleg gegeven eenzelvigheid, naar een volkomen gemeenschap, naar de levensvervulling der menselijke
liefde en der geborgenheid bij God, maar al mag hij in verscheidene gedichten of
gedeelten van gedichten van de gelukservaring dier gemeenschap getuigen, hij ziet
.zich telkens weer smartelijk verwezen tot de doem der eenzaamheid. Het meest
centrale motief in deze poezie, die toch in soms barokke verbeeldingspracht
de weelde der natuur en de heerlijkheid van de dichterlijke scheppingskracht
bezingt, is het verlangen naar de dood als verlossing uit het pijnigende leven.
Aan het einde van die eerste periode staat als een afrekening de bundel, gezongen de profundis, De Modderen Man, die tegelijk het begin is van de tweede,
van een nieuwe geestelijk-religieuze stijging. De man, uit modeler geschapen,
die als alle schepsel zijn weg verdorven heeft (vgl. het motto : omnis quippe caro
corruperat viam suam) vangt in steeds groter ipe lichtheid de klim aan naar „Het
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licht der kimmen", zoals de dichter zijn laatste bundels aanvankelijk betitelde.
De religieus-mystische drang naar een geestelijke sfeer, waarin hij van alle zwoelheid der zinnen genezen is en in laatste consequentie naar de aanschouwing van
God, een drang die in de eerste periode zeker reeds een wezenlijke component
was, krijgt nu de overhand. Het vers wordt in overeenstemming daarmede lichter
van toon en beweging, soms eenvoudig als een volksliedje, maar op een eigen
wijze tegelijk duister, doordat het in zintuiglijke beelden spreekt van abstracte
geestelijkheid en het onzegbare van ecstatische verlangens en ervaringen verbeelden wil. De trots van de titan wordt tot zelfironie en blijde nederigheid, hij is
gelukkig zichzelf als vruchten en wijn to molten verschenken aan God en mensen.
Men zij echter op zijn hoede : een onderscheiding a1s hier beproefd werd, is in
vele opzichten geforceerd. Het gaat niet om een duidelijk in historische volgorde
optreden van de ene phase na de andere. De Van de Woestijne van Het Bergmeer
leeft reeds in Het Vaderhuis en tot het ij1-klare bergmeer stijgt hij telkens opnieuw op vanuit donkere a fgronden. Er is een verschuiving van accenten en geestelijke plans, die van boven gezien duidelijk in hen richting tendeert, maar die in
de details der vlakte soms moeilijk overzichtelijk is. In dit verband moet op een
belangrijke karakteristiek van vele gedichten en gedichtengroepen gewezen worden : zij zijn de strijdende dialoog van twee stemmen, die de uiting zijn van twee
polen van het zieleleven van de dichter. Levensvrees strijdt er met levensbevestiging, twijfel met geloof, trots met deemoed, zelfverdoeming met gebed.
Typisch voor deze ambivalentie van het zieleleven zijn die telkens terugkerende
woordjes die het zo juist bevestigde weer betwijfelen of een omslag aankondigen :
misschien, maar . . . , het veelvuldig gebruik van gedachtestreepjes en het onvoltooid eindigen van versregels of strophen in een reeks van puntjes, waarmee nog
onbevroede mogelijkheden worden opengelaten. Terwijl nu, speciaal in de eerste
periode, in gedichten die korte onmiddellijke lyrische opvvellingen zijn, veelvuldig de stem in mineur de blijde of troostrijke inzet van de majeur komt verdonkeren — al is ook het omgekeerde niet zeldzaam —, is het opvallend hoe reeds
in die periode in de grotere, niet alleen emotioneel zich opdringende, maar ook
in bewogen denken en willen gecomponeerde gedichten, de majeurstem reeds
dan de overhand behoudt.
Als voorbeelden van het eerste wijs ik op het prachtige „De rozen wegen van
den regen ." waar op de schildering van de stille schemerkamer met het
bewogen slot :
daar, hoofde-heffend, bil de doovre sidder-ruiten
en teder lacht . . .
mijn vrouwe tt, die mij be z
.

na puntjes en gedachtenstreepje opeens de kreet opk1inkt :
— o God, dat ik nog steeds de bietre liefde wacht.
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Of op dat andere, eenvoudige avondliedje „De rozen domen en daauwen . . .",
waarvan de tweede en laatste strophe luidt:
de vijver blankt in dampen;
de troostlijke nacht begint.
— Ontsteek, ontsteek de lampe:
mijn angst ontwaakt, o kind.

Een voorbeeld van het tweede was reeds het samenvattende gedicht, dat Het
Vaderhuis besluit, Thanatos en de Vreemdeling. Van de Woestijne heeft het zelf
aangeduid als de sleutel tot de gehele bundel en inderdaad beantwoorden de afzonderlijke passages van de lange alleenspraak van de Vreemdeling aan de afzonderlijke voorafgaande versgroepen. Een intens, bijna koppig-aandringend doodsverlangen verschijnt daar als de noodzakelijke resultante van de krachten, die
heel dat jonge leven bewogen. Maar, als de Dood eindelijk van repliek dient, —
en natuurlijk spreekt ook door hem de dichter — doet hij het met dat kleine
ironische zinnetje, waarin heel de hartstochteliike biecht van de Vreemdeling
overspannen dwaasheid wordt: Ach malle jongen Een soortgelijk verloop kan
men ontdekken in dat gedicht ener hardnekkig gekozen individualistische eenzelvigheid De jongste Sater, als aan het eind in de stem der zee zegevierend het
bewustzijn doordringt „En dat ik toch een Leve' achter mijn leven heb." Maar
het sprekendste voorbeeld is in dezelfde Boomgaard het gedicht, dat met De jongste Sater die bundel domineert, maar er de tegenpool van is : De dubbele Nachtegaal. In deze grote symbolische dialoog, onder deprimerende levensomstandigheden geschreven als een belijdenis, terwille waarvan hij het drukken van zijn
bundel maanden ophield, weerlegt de eerste nachtegaal aanvankelijk slechts de
klachten van de tweede om op ongeveer driekwart van het gedicht de leiding to
nemen met de blij-verzekerde weergave van zijn positieve levenserkenning. En
hij heeft het laatste woord, niet met een theoretische uiteenzetting, maar met
een vervoerde, innige jubel om de onberedeneerbare maar ervaren heerlijkheid:
De stilte regent; 't geuren tedere anjelieren;
'n boort ge? . . . .

Welbewust „bij wijze van inleiding", als een geestelijke koersbepaling, stelde
Van de Woestijne aan de ingang van zijn Gulden Schaduw, dat boek waarin zo
menigvuldige wisseling is van beide stemmen, de dialoog-cyclus Het Gedicht.
Het is de tweespraak tussen de Gedachte en de Dichter, d.w.z. tweespraak bin.nen de eigen ziel tussen het raisonerende, denkend-ontledende element en het
onmiddellijke, uit inspiratie bronnende zieleleven. Na het openingssonnet komt
in de volgende vier tweeerlei problematiek aan de orde, eerst de waardering van
het smartelijk leven in het algemeen en van de zin van dat leven, dan de waarde-

bepaling van zijn eenzaam dichterschap. De analyserende Gedachte heeft zijn
gesprekspartner in het eerste probleem niets te brengen dan berustende desillusie
en de moed van het kritische bewustzijn : „Op mijn armen moederzoen een
beetje zout," maar de dichter, appellerend op een dieper levenskracht dan het
wikkend en wegend denken, antwoordt met een sonnet van levensaanvaarden
en levensvertrouwen, die immers mogelijk blijven als men zijn geluk
gelijk een geurig brood meewarig-blij durft breken
en nut de zuurste &emelkorst in heir gen waan.

Bitterder is de toon als de Gedachte nu de zin van het eigen bestaan van de dichter
ontleedt. Het is niet anders dan onvruchtbare eenzaamheid. Zijn zieleleven is een
geblindeerd huis. In zijn lied mag misschien de werkelijkheid zijn volste schoonheid vinden („De hele dag is rein waar gij zijn wentlen doopt"), het gaat aan de
mensen voorbij :
nooit gaat uw nodend woord, lijk, alle deur gesloten,
de kreits des avondslichts van lamp tot lampe loopt.

Het leven van de dichter eenzaamheid en voor de gemeenschap zinneloos !
Maar de Dichter antwoordt met het prachtige sonnet van de druivelaar, een dier
gedichten die al vooruitgrijpen op het Bergmeer, een gedicht van sterk religieus
geloof in zijn taak als mens en dichter: hij moet, neen hij mag lijden, in eenzaamheid en in versterving, om waarlijk vruchtbaar te worden voor de eeuwigheid. En
dit gedicht, voortgekomen uit het gevecht met zijn twifelende en vertwijfelende
Gedachte, dit gedicht, waarin hij zichzelf ziet als de druivelaar door de tuinman
God geleid en met vele wonden gesnoeid om vrucht te dragen in zijn herfst, dit
is het richtingaangevend motto, bewust gesteld aan het begin van deze bundel,
waarin de eerlijke biecht van zijn menselijk tekort een zo grote plaats zal innemen.
Ik kan binnen het raam van deze beperkte inleiding de rol van de dubbelstem
in het verdere werk niet uiteen gaan zetten; ik mag de lezer dienaangaande, evenals voor andere niet behandelde aspecten, verwijzen mar mijn proefschrift over
leven en werk van Van de Woestijne. Het was mij er hier slechts om te doen aan
te tonen, dat het verschil tussen de eerste en de tweede periode niet absoluut is,
dat er integendeel een gerichtheid is in heel het werk. Daarmee wordt niet ontkend, dat er, voorbereid door de noodzakelijke afrekening in dat boek van huiveringwekkende zelf-peiling, De Modderen Man, een vernieuwing optreedt in de
laatste bundels, naar geest en vorm, een vernieuwing die in de grond niet anders
is dan de overwinning van wat de jonge dichter, de schrijver van Christophorus,
als diepste verlangen en hoop in zich droeg.
Wie de etappes van deze weg, in de leerschool van leven en lijden, van ver-

latenheid en goddelijke bezoeking, wil verstaan, leze de diepzinnige symboolverbeeldingen van eigen ervaring en hoop, die de dichter schiep in de verhalen
van Arnulphus en de Heilige van het Getal. Binnen het verband van de hier
aangestipte beschouwing wijs ik er nog slechts op, hoe ook in menig gedicht van
God aan Zee en Het Bergmeer bij onmiddellijke zielsuiting, dus zonder dat bewust
naar een symboliek is gestreefd als in De dubbele Nachtegaal, de beide stemmen
hoorbaar zijn, maar nu in andere orde dan bijv. in „De rozen domen en daauwen." Sterker nog : de mineurstem die van verlatenheid en zinneloosheid spreekt,
is er alleen nog, in zijn oprechtheid, om de andere, die de zin en de vervulling
Ent, zijn diepe klankbodem te geven. Vangt hij aan zich te vergelijken met de
door een made aangevreten hazelnoot :
1k ben de hael-noot. — Een bleke, weke made
bewoont mijn kamer, en die blind is, en die knaagt . . . .
het is geen smartelijke klacht meer, het is slechts de voorbereiding voor het
majeur-slot :
Maar raak' de vinger van een kind me, dat me rade:

hij hoort mijn holte; ik luid; ik
Zo vraagt in het op dit gedicht volgende vers de ene stem, maar zonder schamperheid:
Ben 'k de vergeten 14ge en dien geen loon .dal wachten?

en onmiddellijk valt het reeds voorziene, stralende antwoord in :
— Ik vol het uur met gear, ik vol het hart met wijn;
en, ,dal 'k voortaan alleen de laatste naakte ,zijn
mijn naaktheid wordt de klaart der nachten.
Een prachtig voorbeeld bieden in het Bergmeer de beide, zeker met bedoeling
achter elkaar geplaatste gedichten „Keen : 'k ben waar 't rijpend ijs . . ." en
„De keuken is geboend . . . ."
In het eerste schuilt de dichter in zijn winterhuis weg „in d'ongeziensten hoek
en 't veiligst duister." Komt de aandrift op om de verkleumde kinderen, die zich
om het huis verzamelen, te noden, dan remt hem 't oude, schampere bewustzijn
van het menselijk tekort „'t Brood is zuur, de melk geronnen" en de twijfeI :
„o God, mijn God, is alle minnen onbegonnen
" En als hij toch, traag,
de deur gaat openen, is alleen bitter te constateren : „Ze zijn al lange heen-gegaan".
De menselijke echtheid is er alleen maar mee gebaat, dat ook dit gedicht — dat
)

we eer zouden situeren in de tijd van de „Kuise Suzanna" — als een levend element midden tussen de hoogtepunten van Het Bergmeer staat. Maar dan volgt als
tegenpool het van geestelijke overwinning stralende, de blijde, zekere toekomst
tegenjuichende „De keuken is geboend . . ." Zijn huis staat nieuw, glanzend
in de klaarte van de zon en van zijn eigen geestelijke zekerheid, schoon gewassen
van alle wanen met het water zijner blijde tranen. En hij dekt „verbazens-rijk de
zeekre taeflen." Nu geen aarzeling of twijfel: „ze zUllen komen, waar 'k mezelf
aan Beef verloren" en dan, als slot, die extatische jubel om heel een schepping,
waarmee hij gemeenschap heeft, omdat hij zich eraan geven mag: „o blinde
kinder-mond, o wijde vogel-bek."
In magistrale, hoe ook door zijn diepzinnigheid moeilijk ontleedbare symboliek, heeft Van de Woestijne aan het eind van zijn patisch werk de beide polen
van zijn bestaan getekend als de blindgeborene en de blindgewordene, d.w.z.
de mens die, blind als hij is van nature, eenzaam en rusteloos rondkringt om zich
zelf en God niet vermag te zien en de mens, die blind geworden voor de alleennatuurlijke wereld, maar helder-ziende in de geest, in het geven van zichzelf
gemeenschap en geluk vindt en God mag leven schouwen en in Hem rusten.
Men heeft deze gedichten als te cerebraal achtergesteld bij de melodieuser, zintuigelijker, ogenschijnlijk meer van hartswarmte doorgloeide lyriek uit de eerste
periode. Ik betwist niemand zijn aesthetische smaak en voorkeur, hoewel het mij
voorkomt, dat men op deze wijze op onvruchtbare wijze ongelijksoortige grootheden aan elkander meet. Maar wie dit cerebraal noemt, in de zin van door het
verstand uitgedacht, is blind voor de diepe zielshartstocht die erachter stuwt en
voor de geestelijke spankracht, die het waagt de over het leven beslissende zielservaringen denkend te ontleden en met het hart te belijden in een poezie, waarin
de abstracte formule en het suggestieve beeld in een zeer oorspronkelijke symbiose samenleven.
Een korte beschouwing mag niet ontbreken over het eigen karakter van de
tussenperiode, ongeveer van 1910 tot 1914, waarin de grote epische gedichten
ontstonden over antieke helden. Van de Woestijne heeft zelf deze Interludien
omschreven als een spel, een zich vermeien der verbeelding, hem overkomen tussen
de bundels lyriek, waarin zich „een leidende lijn van leven, gevoelen en denken"
aftekende. Uit dat „overkomen" kan men lezen, dat hij met dit dichten voor
eigen bewustzijn als het ware toevallig begon en het dan, bekoord door dit spel,
voortzette tot de oorlog alle spelen afbrak. Toevallig begint echter in een dichterleven niets en ook het onbekommerd zich vermeien der verbeelding beantwoordt aan een innerlijke drang en wordt op enigerlei wijze spiegel van zijn ziel.
Het feit dat Nederlandse auteurs als Kloos, Verwey, Couperus, maar vooral
de aan Van de Woestijne geliefde Franse symbolisten, de Regnier, Viele-Griffin,
e.a. zich op deze epiek hadden toegelegd, 16n van enige invloed zijn geweest,
maar verklaart noch het eigen karakter van deze epen, noch vooral het zo overwegend optreden in deze vijf-jarige periode.
xxx

Ik meen in mijn proefschrift aannemelijk te hebben gemaakt, dat juist in deze
jaren van innerlijke crisis het spelen met vrije verbeeldingsfiguren als een oase
werd gezocht, maar dat de dichter toch onontkoombaar in die verbeeldingen, verhuld, zijn eigen levensproblematiek leggen moest. Dat het schrijven dezer verhalen een geluk-gevende bevrijding voor hem was, waarin hij zijn plastisch vermogen heerlijk kon uitvieren en in de oergestalten van een heidens-zuidelijke
wereld kon uitstijgen boven de aarzelingen en halfheden van eigen bestaan,
gevoelt ieder die deze epen leest. Die geluk-gevende bevrijding verleende zijn
beeldende hand de zekerheid en durf en ligt als een glans over de aarzelloos voortschrijdende verzenreeksen. Er is in het vakmanschap ook een duidelijke groei.
De oudste Helena-verbeeldingen zitten nog vol lyrische elementen; in de Paarden van Diomedes nemen de op zichzelf bewonderenswaardige zee-vergelijkingen
een zo grote plaats in, dat ze stuk voor stuk het eigenlijke onderwerp doen vergeten en zo de compositie ernstig schaden; bovendien bevatten ze meer persoonlijke lyriek dan functionele zin in het epos. In de Stierendief zijn de veelvuldige
en omvangrijke vergelijkingen echter harmonisch en functioneel ingevoegd in het
episch geheel en vooral in Het Gelag bij Pholos en Penthesileia hebben compositie en epische verhaaltrant een hoogtepunt bereikt.
De houding van de dichter tegenover zijn figuren, ja reeds de keus dier figuren
is van tweeèrlei aard. Sommigen kiest hij uit een innerlijk verwantschapsbesef,
zoals Orpheus en Penthesileia of geeft hij trekken mee van de vermoeide, innerlijk verdeelde moderne mens, zoals Helena en zelfs de geweldige Heracles,
althans zoals deze ons verschijnt in de Paarden van Diomedes. Anderen zijn echter
blijkbaar de incarnatie van wat hij in eigen leven zo pijnlijk miste aarzelloze,
ongeremde kracht en levensdurf, waarbij de contrastwerking hem lokt tot het
extreme van brooddronkenheid, heerszucht, wreedheid: Diomedes, Alkuoneus,
en alweer Heracles. Toch heeft hij — en dit is wel zeer merkwaardig juist in de
tijd van De Modderen Man — zelfs in deze verbeeldingen van normloze oer-kracht,
ook de crisis die zijn eigen zieleleven teisterde en het uitzicht op bevrijdende
vernieuwing als op een voorbeeldig toneel ons voorgesteld. Ik denk hier in 't
bijzonder aan de stierendief Alkuoneus en aan de Heracles die na zijn zelfverbranding, aan het godenmaal Hebe tot vrouw ontvangt. Hoe meer men zich in
het epos van de Stierendief verdiept, des te zinvoller blijkt het te zijn en het is
duidelijk dat de dichter — bewust of onbewust — terwille van die zin in allerlei
opzichten vrijmachtig afweek van de antieke traditie.
Alkuoneus, incarnatie van de door instincten gedreven natuur, klimt, door
honger gedreven, uit zijn grauwe onvruchtbare land op naar de kim, waarachter
het bloeiende zuiderland glooit. In zeer oorspronkelijke, met raffinement uitgewerkte vergelijkingen, geeft de dichter ons zeven visies van de natuur aan de
duistere zijde der kimmen (vier van de lucht, drie van de aarde); straks volgen in
geheel ander karakter hemelgezichten in vier vergelijkingen uitgediept, ervaringen van de reus die zijn hoofd over de kim heft en in een geluksduizeling

geheel door het zonlicht wordt vervuld. Wanneer men deze vergelijkingen aandachtig beschouwt, blijken zij de natuurlijke situatie in het verhaal telkens een
geestelijke zin en achtergrond te geven. Ik wijs als voorbeeld slechts op de drie
beelden van de boze aarde : het zieke oude wijf of de blinde dorheid, de verweeuwde leeuwin of eenzaam-schreeuwende pijn, het dichtgesneeuwde veld of
de bedrieglijk verhulde onvruchtbaarheid. Dit landschap is een psychisch landschap, een landschap der ziei en aan de lichte zijde der kimmen tonen de vergelijkingen dan ook een volkomen geestelijk contrast. En kan het toevallig zijn, dat
Van de Woestijne, die voor de bundels van zijn geestelijke stijging, die hij reeds
voor zich zag, de titel „Het Licht der Kimmen" koos, deze Alkuoneus juist
de tocht naar de lichtende kimmen laat ondernemen, daar een ogenblik zalig en
als het ware getranssubstantieerd laat toeven („maar hij zich anders niet meer
voelt dan hemel") om hem dan, als de zinnelijke begeerte hem weer weglokte,
tot de afrekening te voeren met Heracles, de goddelijke wreker? Nog eens : ik
wil allerminst beweren, dat Van de Woestijne bier welbewust een symbolisch
verhaal schreef, al zal hij het tot eigen verwondering misschien hebben ontdekt,
maar wel dat hij niet spelen kon met de antieke mythe zonder in het spelend
herdichten de strijdende krachten van zijn eigen ziel gestalte te geven.
Zo is de Heracles, die, het aardse ontstegen maar er nog niet geheel van los,
langzaam de zielsliefde leert voor de zuivere Hebe, een interpretatie van de
mythe die verre van antiek is maar zeer karakteristiek voor de dichter die de
Modderen Man schreef en het Bergmeer aan de horizon zag.*

I

k wil deze noodzakelijk fragmentarische inleiding beèindigen met een ontleding van een voor vorm en geest der gehele poezie van Van de Woestijne
exemplarisch gedicht, de tweede Ode uit Het &atte Hart (zie blz. 1 o8), in de bundel gedateerd 19 14-1919. In het zakboekje van 1918 vindt men op het voorschutblad de aantekening „Vijf Oden" en daaronder de titels : De schoonheid,
de liefde, de goedheid, de smart, God ; met een latere hand is na de goedheid nog
ingelast : de armoede en na de smart : de dood. Uit deze titels blijkt, dat de dichter in wat hij „Oden" noemde de in heel zijn leven en werk dominerende themata
wilde bezingen. In dit verband is het ook veelzeggend dat hij de grote voorzangen
en nazangen van God aan Zee en Het Bergmeer mede als Oden beschouwde.
In het gedicht, dat wij nader bezien, zou men uit het plan kunnen herkennen
de ode „God", al zou het met even veel recht Ode aan het dichterschap kunnen
heten. Dat wil zeggen dat hij bier een visie geeft op zijn dichterschap in zijn
hoogste worp.
* De plaatsruimte verbiedt mij hier een zelfs schematische analyse als bij de Stierendief, al
is ze tegenover allerlei misverstand niet overbodig ; ik moet hier verwijzen naar mijn
proefscht ift.

Het gedicht treft in de eerste plaats door het meesterlijke vakmanschap, de
systematische opbouw in strophen met een rijk en harmonisch rijmschema
(aab-ab-cd-ccd, waarbij b en d steeds slepend zijn, alle andere staand), de grote
plasticiteit en muzikaliteit, juist op de daarvoor aangewezen plaatsen door nadrukkelijke alliteratie ondersteund, de brede rythmische ademtocht als intens
stromend leven, de prachtig doorgevoerde symboliek. Deze ode is een gelukkig
voorbeeld van Van de Woestijne's „style eleve" ; het geheel is gecomponeerd en
geconstrueerd, maar de innerlijke gedrevenheid, die zich openbaart o.m. in de
grote spanning van het herhaalde negatieve „niet om . . . ." tot het positieve
„om U. . . ." behoedt het voor aestheticisme. De dichterlijke techniek was nu
eenmaal zo sterk en verfijnd geworden, zozeer tweede natuur, dat zij zich volledig kon uitleven in dienst van de zielsexpressie.
De eerste strophe beschrijft het werk van de wever; dadelijk horen wij het
rythmisch stoten van de weversboom. Het werk is in zichzelf kracht en vreugde,
waarin ook de gepersonifieerde weefstoel deelt die „kraakt van vlijt en glanst
van trouw", en het vult heel de dag. De tweede helft van d strophe spreekt van
de drijfveren tot het werk en van het doel; het is 66k de zorg voor vrouw en kind,
maar allereerst de vreugde om het werk zelf.
De tweede strophe geeft in een gelijke indeling de toepassing op de dichterarbeid. Opvallend is daar de nederige, even spijtige bekentenis : „niet 'lijk ik
wou, helaas, maar 'lijk ik mocht." Met de tweede helft der strophe vangt de
vraag aan naar doel en zin. In wat daar vermeld wordt als nog niet het eigenlijke,
het laatste, treft het typisch van de Woestijniaanse ook in de zelfkritiek: „het
loon van 't dagelijkse lijden, to Lang gelijk een slechten drank bemind." Maar
wat voor de wever meer clan vrouw en kind doel is van zijn arbeid, het schone
werk zelf, dat is voor de dichter nog niet het definitieve, al is het veel: het vroom
verhaal, dat als zuster van zijn zorg iedere morgen naast hem ontwaakt, het gedicht, waarin hij in de avondvrede ademhaalt, het werk, het lied, in leed gebaard,
maar dat alle Iced tart. Nu eerst, nadat de spanning in de vele negaties is opgevoerd, volgt het positieve, definitieve, in de herhaling van het emphatische
„Om U. . . ." tot in de slotstrophe voortgezet. En bier vangt het stralend getuigenis aan, dat men onmiddellijk kan leggen naast het slot van de Blindgewordene, getuigenis van het gericht zijn op God, het zin vinden van zijn poezie
in God, die, zeker, geheimenis is („mijn onbegrepen klaart' "), maar ook de
Creator, die de menselijk-zwakke schepper zijn gelijkenis deed dragen in het
mistig aangezicht, die zijn leven, met loochening en dood beladen, draagt.
(Men leze de prachtige beelden 0 Door deze „bestendige aanwezigheid" Gods
krijgt het gehele leven en werk, hoe ook „in leed gebaard", zijn zin, zonder
„wind van ijlheid", zijn straalkracht, zodat hij in een gedurfd beeld juichen kan,
dat „drempel en raam van zole en ogen blonken."
In de slotstrophe wendt de dichter zich tot alies en alien, die in de daaglijkse
arbeid zijn betrokken, vrouw en kind, drempel en raam in bun nu heilige glans,
,

maar ook pijn en zorg, iedre nacht verzameld voor de zang van morgen. Hij
vraagt hun durende liefde in zijn stug-eenzelvig leven („gij die mijn norsheid
temt") en hun liefdedaad zal zijn, dat ze de oogst van zijn leven als met dorsvlegels dorsen, opdat hij als zaad ontkieme voor God.
Om U. — En gij, die 'k in lin liefde omvagm,
gij, heir ge glans van drempel en van raam,
niet vrouwe en kroost alleen, maar pijne en gorge
die 'k, dankend om mijn plea gen schroom, veraim
iederen nacht voor daad en .Zang van morgen:
bemint mij voort, gij die mijn norsheid temt :
die, waar de &older Kwol van heimlijke aren,
waart, die den wreden vlegel hebt omklemd,
.

daartoe door onbevroede Wet bestemd,
'dat ik voor God ontkeeste, o &wengelaren.

Heel de tragiek van zijn eenzelvig, lijdend leven staat hier op de achtergrond,
maar wordt — als in zo menig ander gedicht — aanvaard en gezegend, omdat de
dichter in dat lijden rijpt, en rijpt voor God.
Dit is de essentie van de dichter Karel van de Woestijne. Geen opsomming
van honderd gedichten, waarin de levensangst, de twijfel, de doem der zinnen,
de titanstrots in smartelijke oprechtheid werden gebiecht, kan tornen aan deze
uiteindelijke zekerheid.
P. MINDERAA
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VERANTWOORDING

D

EZE bundel

Verzamelde Gedichten is nauwlijks een bloemlezing te noemen,

eer een beperkte uitgave. Het plan van de uitgeefster om naast het kostbare Verzameld Werk een uitgave te brengen, die deze poezie tot een bezit
kon maken voor zeer velen, waardoor een maximum-omvang geboden was, die het
boek binnen een bepaalde prijslimiet hield, eiste nu eenmaal beperking. De wijze,
waarop die werd uitgevoerd is, hoe ook naar objectiviteit gestreefd werd, mede
beinvloed door persoonlijke voorkeur. Evenwel, de spijt, die iemand zou kunnen
uiten om het missen van een bepaald gedicht, wordt bij voorbaat door de verza melaar gedeeld.
Waar beperking nodig was, heeft hij gemeend, dat in de eerste plaats het werk
van de volwassen dichter in zoveel mogelijk facetten moest worden opgenomen.
Het jeugdwerk, dat in de eerste plaats literair-historisch belang heeft, moest
daarvoor wijken; wie het bestuderen wit wende zich tot het Verzameld Werk,
dat trouwens ook slechts een keuze geeft. Van de zeer omvangrijke epische en
lyrisch-epische gedichten konden enige vervallen, daar het genre door de opgenomen stukken zeker voldoende is vertegenwoordigd. Uit een gedicht als De
vliegende Man werd speciaal het laatste gedeelte, de Threnos behouden, omdat dit,
afgezien nog van de poetische waarde, het enige gedicht is, .waar Van de Woestijne
het vrije vers gebruikte. Daarentegen schenen stukken als de vertalingen van
Sappho in Het Lied van Phaoon weer eerder van literair-historisch belang. Slechts
in enkele gevallen werden fragmenten opgenomen, zoals bij de Paarden van Diomedes, waar dit mogelijk is zonder de gang van het geheel onduidelijk te maken
en bij Adam om de eenvoudige reden, dat de samensteller, nu dit omvangrijke
dichtstuk moeilijk in zijn geheel te plaatsen vie!, enkele magistrale fragmenten
niet kon missen. Het meest betreurt hij zelf, dat de grote proloog en epiloog
van God aan Zee buiten deze bundel bleven, al is dit enigszins verantwoord door
de opname van de zeer verwante Blindgeborene en Blindgewordene uit Het
Bergmeer. Het is trouwens geenszins de bedoeling, dat deze beperkte bundel het
Verzameld Werk zou kunnen vervangen, eerder dat hij de lezer drijft tot het
volledig werk te gaan.
-
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De gedichten zijn, op enkele beperkingen na, gesteld in de nu officieel geldende
spelling. Het motief daartoe was de overweging, dat vooral voor hen die met deze
nieuwe spelling zijn opgegroeid, de oudere spelling een zekere afstand schept,
die, als volkomen onnodig, te vermijden is. Uitgeefster en verzamelaar zouden
daartoe echter niet zijn overgegaaan, als Van de Woestijne niet zelf hen als het
ware verlof had gegeven. In een kort artikel in Het Boek van Mei 1909, onder de
titel „Een woord over de vereenvoudigde spelling" schrijft hij o.m. : „De dichter
heeft zich daar niet mee te bekommeren: schoonheid scheppen is zijne rol, en
daar komt geen spellingorthodoxie bij te pas. Hij heeft er alleen profijt bij, de
spelling te gebruiken die bij de algemeenheid zijner taalgenooten in voege is.
Nu lees ik weliswaar Vondel in zijne oorspronkelijke schrijfwijze liever dan in
eene gemoderniseerde uitgave : want bij het genieten, in een boek van poezie, is
het oogbeeld, het beeld van het gedrukte woord, een niet te ontkennen component. De vraag is echter : heeft Vondel er, met het oog op verspreiding onder het
gewone publiek, niet veel bij te winnen, te Winkelsch of zelfs Kollewijnsch
uitgegeven te warden; en dan is mijn antwoord natuurlijk Ja." Welnu, juist
deze verspreiding onder het gewone publiek is een der drijfveren tot deze uitgave.
Toch is de huidige spelling niet geheel consequent doorgevoerd. Waar thans
een a, o of e in plaats van twee gebruikelijk is, is er ook een gedrukt, evenzo
werd dan sch tot s. Van de Woestijne had echter in zijn spelling enige eigenaardigheden, die ook voor de invoering van de huidige niet algemeen gebruikelijk
waren; wij meenden er goed aan te doen deze te handhaven, als typisch Van de
Woestijniaans. Het betreft in de eerste plaats de schrijfwijze van as als ae en van
de tweeklank au als aau. Deze schrijfwijze heeft de dichter niet consequent toegepast, aan aau gaf hij blijkbaar in zijn latere uitgaven de voorkeur ; wij zijn hem
steeds gevolgd. De mogelijkheid is niet uitgesloten, dat verschil van spellen voor
hem flier ook enigszins verschil van horen insloot. In de tweede plaats zijn niet
alleen, vanzelfsprekend, alle accentstreepjes gehandhaafd, waarmee de dichter
een eigen, metrische of emotionele nadruk zichtbaar maakt, maar ook het hem
dierbare teken ^ en vooral de zijn geest typerende deelstreepjes bij vele samengestelde woorden. Overbodig tenslotte te zeggen, dat aan buigingsuitgangen,
wier weglating het rythme verminken zou, of aan correctie van de zogen. woordgeslachten geen ogenblik is gedacht.
P. MINDERAA
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HET VADERHUIS
1896-1903

WIJDING AAN MIJN VADER

o Gij, die kommrend sterven moest, en Vider waart,
en mij liet leven, en me teder leerde leven
met uw zacht spreken, en uw strelend hande-beven,
en, toen ge stierft, wat late zon op uwen baard;
—ik, die thans ben als een die in den avond vaart,
en moe de riemen rusten last, alleen gedreven
door zoele zomer-winden in de lage reven,
en die soms avond-zoete water-bloemen gain,
en zingt soms, onverschillig; en zijn zangen glijden
wijd-suizend over 't matte water, en de weiden
zijn luistrend, als naar eigen adem, naar zijn lied ...
ZO vaart mijn leve' in vrede en waan van &Sod begeren,
tot, wijlend in de spiegel-rust van dieper meren,
neigend, mijn aangezicht uw aangezichte ziet.
VOOR- ZANG

Het huis mijns vaders, waar de dagen trager waren,
was stil, daar 't in de schaduwing der tuinen lag
en in de stilte van de rust-gewelfde blaren.
—Ik was een kind, en mat het leven aan den lach
van mijne moeder, die niet blij was, en aan 't waren
der schemeringen om de bomen, en der jaren
om 't vredig leven van den roerelozen dag.
En 'k was gelukkig in den schaduw van dit leven
dat naast mijn dromen als een goede vader ging ...
—De dagen hadden mij de vreemde vreugd gegeven
te weten, hoe een vlucht van grote vooglen hing,
iederen avond, in de teedre zomer-luchten
die zeegnend om de ziel der needre mensen goon,
als de avond daalt, en maalt in avond-kleur de vruchten
die rustig-zwaar in 't loof der stille bomen staan.
. . . 'nen kwaamt gij zacht in mij te leven, en we waren
als schaemle bloemen in den avond, o mijn kind.
En 'k minde u. — En zo 'k vele vrouwen heb bemind
sinds dien, met moeden geest of smekende gebaren:
minde ik; want ik zag uw kinder-ogen klaren
om schuine bloemen in de tuine', en uw aanschijn
om mijn eenzelvig doen en denken tr6ostend zijn,
in 't huis mijns vaders, waar de dagen trage waren ...
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Uit: VERZEN ENER LIEFDE

'I( BEN EENZAAM DROEF

'k Ben eenzaam-droef, in 't geel-teer avond-dalen
Door 't open venster hoor 'k den donzen val
van klamme bloemen in krystallen schale
— En 'k weet niet of ik haar beminnen zal,
in 't stil en licht bewegen barer leden,
en hare goedheid in mijn vreemd bestaan
'k Ben droef, en 'k hoor haar stille voeten gaan,
en haar zacht neuren, in den tuin, beneden.

HOE ZAL MIJN WOORD UW STIL BEWEGEN STRELEN

Hoe zal mijn woord uw stil bewegen strelen,
mijn' torve mond uw zacht-strelende daen?
—Op de effen lente-Leie zie 'k, blad-weemlend, gaan
't verduisterd even-beeld van roereloze abelen
om 't matte wit en ele geel der vele water-leel'en
die, bij 't gewieg van tragen avond, kallem staan
en teer-aan neigen in het zilver-stil getaan
van schuine zonne-glanze' in bevend schaaCiwe-spelen
—Hoe zal 'k uw leden strelen, ik die treurig ben
en, vrezend, in mijn leven slechts de liefde ken
voor mijn vreemd eigen-beeld, weerkaatst in moe dood water;
('t beeld der abelen speelt in 't zilver-gele water)
— hoe smaakt mijn torve mond den wrangen, armen waan
dat zijne liefde om uw stil wezen kunne pan? ...
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KOM, LAAT ONS GRAN DOOR 'T LAND DER HERFSTEN

Kom, laat ons gaan door 't land der herfsten... Ooft-beladen
glooit, in Naar vruchten-rust, naar 't laatste dage-rood,
glooit de Aarde, in 't plooien-kleed der goud-zwaar' herfstgewaden,
moede als een moeder is van voede' en van verzaden,
z6, moede en blijde, in de armen van den dood, —
in de open armen van den dood, zoet als de haven,
waar zware tochten zich aan hope komen laven;
in de open haven, zalig als een moeder-schoot...
Kom, laat ons gaan door 't land der herfsten... Zomer-dagen
laaien hun laatsten brand van zwaar gebroei... — o Kind
dat v6or mijn weze' uw wijze liefde hebt gedragen,
en al de sterren weet die we in veel nachten zagen,
en de' adem van den Tijd door de' adem van den wind:
zomer laait uit nu, kind, in 't stage licht-vervagen;
de aard laat de barens-daad in vlije rust vertragen,
en 'k voel dat de eeuwigheid in deze' avond begint...
We zullen gaan door 't land der herfsten, en, verloren
in herfstige eenzaamheid, zal ons veel vrede zijn.
Zie, de avond graaft in de card zijn laatste zonne-voren;
en wij, — ons liefde werd in wetens-ernst geboren, —
't geweten van den herfst zal om ons leden zijn...
Ons liefde is moe van lam gezeur en mooie logen...
We gaan door 't land van herfst, o, sluit uw levende ogen,
we gaan ten zoeten dood in 't kallem aard-gedein.
HERINNERINGEN ZINGEN, KIND

Herinneringen zingen, kind, uw wit gelaat,
en 't zoet verhaal van Uwe dage' en mijne dagen
die vredig in ons leve' als stille tuinen lagen
in 't tere Licht van late schemering gebaad,
wiji d' hemel is om tuine-groen een stil gewaad
van trage, kalme schaailwen, en de bomen dragen
een laatste vogel-stem van Lang-verglooiend klagen
dat kwijnt en were wast en were kwijnen gaat...
Thans, o mijn kind, en leeft geen lied om ons, en leven
geen vrede-dage' als stille tuinen om ons heen;
geen scheemring bleef om ons vereenden droom geweven,
en dr6eve schaailwen schuive' om ons gescheiden leen .. .
En in den nacht zie 'k, laatste troost, alleen nog beven
de matheid van uw wit gelaat, in stil geween.
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THANS IS HET UUR DAT SCHAAUWEN NEIGEN

Thans is het uur dat schaaftwen neigen,
en de avond, als een teder lied,
om huize' en zielen zacht komt zijgen,
en moede durend, stil vervliet
in de open schoot van 't schemer-zwijgen...
Thans is in al de zielen vree,
en dank-gebed in al de huizen;
en zelfs wie wringe dagen lee
voelt in zijn wezen kalmte suizen
als een slaap-zware zomer-zee...
o Pijn van her-doorleefde pijnen...
Aileen voor Ons is vrede
o mijn ver kind, in 't drage deinen
van 't kallem-durend avond-lied
over de dankende avond-pleinen.

Uit: VERZEN ENER ZIEKTE

DE LUCHTEN HANGEN VOL DAGEN

De luchten hangen vol dagen, —
de dagen hangen vol smart ...
1k zal te zwak zijn, om te dragen
wat mij de wereld tegen-sart;
ik zal te ziek zijn, om te wezen
wat uw wil star me tegen-slaat,
o mijne dade' : allene wezen
die door 't gewoel bang henen gaat.
1k, die te trots ben om te Leven
in stalen palen enlden tijd:
ik zal te moe zijn om te weven
het pal werk van een eeuwigheid
En mijn lede armen moeten schragen
de buisende onmacht die me tart
uit luchten, dreigend vol dagen,
veel dagen hangend vol smart.
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ZIEKTE, DUDE TROOSTERES

— Ziekte, oude Troosteres, wier woorden wegen
- „O Gij, mijn zoon, die duldig leven mag
van 't glooiend denken aan een verren liefde-lach:
ik zie hoe in uw oog dromen als zwanen zegen."
— Ja, ik ben goed. Maar 'k wilde vredig zijn
—„Mijn leeuwrik! Gij, die door de nachten heen-gedrongen,
de vreugd van de enig-eeuw'ge zonne hebt gezongen,
draagt ge de rust niet meer van de' een'gen zonneschijn?"
—Maar ik ben moe: 'k wou in uw woorden slapen
—„Mijn lome bloem in avond-water; o mijn kind • .
ik zal u sussen; gij zult rusten; gij zult slapen,
gij, die de Liefde draagt die niemand heeft bemind."

KOORTS-DEUN

't Is triestig dat het regent in den herfst,
dat het moe regent in den herfst, daar buiten.
— En wat de bloemen wegen in den herfst;
— en de nude regen lekend langs de ruiten...
Zwaai-stil staan graauwe bomen in het grijs,
de goede sidder-bomen, ritsel-wenend;
— en 't is de wind, en 't is een lamme wijs
van kreun-gezang in snakke tonen stenend...
— Nu moest me komen de oude drentel-tred;
nu moest me 't oude vree-beeldje gaan komen,
mijn grijs goed troost-moedertje om't diepe bed
waar zich de warme koorts een Licht dierf dromen,
en 't wegend wee in lede tranen berst...
't Is triestig dat mijn droefheid thins moest komen,
en lomen in 't atone van de bomen;
— 't is triestig dat het regent in den herfst...
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GEZICHTEN MIJNER DOOD

Gezichten mijner dood, ik draag in mij
de klare blikken van uw teedre heerschappij
en 't warme strelen van uw glijdende gewaden...
Ik ken u niet, maar ben in u verblijd,
want gij blijft jeugdig door de tijden, en de tijd
breidt om uw Karen heen de zachtste dageraden.
Ik min u. Ge zijt mijn; ik leef, ik leef van u,
gij, die mijn dagen als een bed spreidt, en zo luw
de' aem van uw nadering laat waren om mijn slapen...
— Ik wilde rUsten; maar ik zie uw ogen staan
zo onbegrepen-goed met droeve vreugd belaen
dat ik voor eeuwig in uw vrede nu wou slapen...
Gij komt. Ge zijt de beelden van mijn zachten dood...
Hoe Ong ge zijt Ik zie hoe zich uw mond ontsloot
voor 't simpel woord dat deze nieuwe vrede beidde
Ik ben zo licht. Ik ben een knaap die needrig gaat
in 't zoete wenken van uw goelijk-wijzen raad;
en mijne nieuwe jeugd die ademt aan uw zijde.

Uit: VERZEN AAN ENE V.ROUW

GIJ DIE GEBAARD HEST

Gij die gebaard hebt, en in moeder-smart gestaan,
hoe ben ik als een tuin voor uw gepijnd verlangen?
Hoe gaat ge in barre hoop, hoe draagt ge onvruchtbren waan,
en heeft uw liefde een liefde om mijn gelaat gehangen?...
Al slant in mijn moe hoofd uw zware zomer-geur,
vergeefs zult ge, als een coos, uw adem mij-waarts keren;
want, ben ik uw door al de macht van uw begeren,
gij kunt niet mij zijn, daar 'k om eigen liefde treur.
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THANS ZIJT GE BETER

Thans zijt ge biter, daar ge vredig zijt, en kuis,
gelijk de dorpel van een Eris en duister huis.
En zijn uwe ogen droef, zij hebben klaar gesproken:
ik heb de doornen van uw liefde-boom gebroken...
— ZO is het g6ed, dat ge in mijn ka leme armen rust.
Een nieuwe lent kan thans om uw gebaren groenen...
En zo ge n6g mijn mond, herdenken-lievend, kust:
gij kust een schonen dood, de zoon van onze zoenen.
IK ZAL U NIET BEMINNEN

Ik zal u niet beminnen,
gij, die in vree-gewaad
voorbij mijn torve zinnen
langs-heen mijn leven gaat.
Ik zie uw rtIstige ogen,
en 'k weet hoe gOed ge zijt:
t'iw tederheid, gebogen
over mijne eenzaamheid.
En 'k heb u niets verborgen
van blijheid, drift en Teed,
en hoe uw plegend zorgen
me in state wenen deed.
Maar — 'k zal u niet beminnen,
met brandend hart en brein;
ik wil u niet beminnen:
ik wil gelukkig zijn.
ALS BIJ MOE-TANEND AVOND-LICHTEN

Als, bij moe-tanend avond-lichten,
angst daalt in onze aanwezigheid,
zijt gij 't, die voor onze aangezichten
de vree der avond-lampe breidt.
Wij zitten, en ons leden wegen,
zwaar van stil-naedre dage-dood;
gij hebt zacht woorden die verplegen,
en breekt het vredige avond-brood.
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En wij, die uwe gaven eten,
wij rusten in uw blijden haard,
en zien, ons leed bijna vergeten,
uw hand die stil de kruimels gaert;
en slapen in uw tere zorgen,
en raden niet hoe, troost-gewijd,
gij, voor u-zelf misschien verborgen,
van lijde' een beetre liefde zijt.

Uit: VERZEN AAN DE TERUG-KERENDE

OCTOBER DRAAGT IN VREE

October draagt in vree wie sober heeft genoten
de zomer-vruchte', in lusteloze rustigheid.
Maar ik, wiens dagen als een vlucht van vooglen vloden,
steeds onvoldaan, naar u die de een'ge Zomer zijt,
mij heeft de rille Herfst zijn wrangsten wijn gegoten
Zult ge than keren?... Mijn bezweren is to moe
dat het de laatste reize om uwe liefde doe.
— Misschien, misschien?... Ik voel in mij den tr6ost bezinken
dat beiden wij misschien, gesluierd, de ogen toe,
denzelfden schampren wijn terzelfde schale drinken.

GIJ ZULT ME NIET MEER KENNEN

Gij zult me niet meer kennen, die me kende' ...
Noch, gij, die weet hoe 'k mijn begeren wond en wendde
om uw onachtzaam-rede of toee schoonheid, 'lijk
een welk'ge winde ranks om een bezOnden eik;
vreemde geliefden van mijn drift, bestemde vrouwen
die voert in uw gelaat 't verholen merk gehouwen
dat mijn verlangen brandde uit iedren wrangen blik ;
zware, ongesmaakte en duistre vruchten-pracht, die ik,
droef-moede beedlaar, in geen avond-tuin genaakte ;
o menigvoud'ge vrouw die, dicht-omwaadde of naakte,
herinn'ring aan mijn trots of mijn begeerte draagt,
en rilt wellicht bij 't beeld dat ge in mijn ogen zaagt
van schrik om vreugde en nijd om ongeleden pijnen;
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en gij die, onbezeten-schoon, in u voelt schrijnen
spijt om versmade, zomer-rijpe manlijkheid:
vrouwen die zoenen-loom of bitter-wachtend zijt,
nu lamme zomer op naar torven herfst wil deinen,
gij zult mij niet meer kennen, vrouwen...
Noch gij, noch gij, die mij bemint, die mij bemint...
Gij weet het, o mijn vreemd en teder-schromend kind,
en, wetend, hoe 'k mijn vreugd aan Andre heb geschonken,
toch treedt uw prille zoen bedeesd mijn lippen naer...
— Thans zijn mijn leden, in hun moeheid, neer-gezonken;
ik zie uw rijpen mond, en 't wegen van uw haar,
en 'k min u nog, en ween, en ril u to beminnen,
o simpel-schone vrouw die ongeschonden zijt,
en draagt een liefde naar mijn moede dierlijkheid
en zuivre wanen naar mijn schamper-matte zinnen...
Gij zult mij niet meer kenne', o gij, die vroeger waart
de stille vlamme in vaderlijken vrede-haard...
Ik ging: daar was een zszin voor mijn begoochelde ogen;
— en thans, dat mijn gelaat, behoond en bloed-bespogen,
herdenkens-strak naar oude heerden keren gnat,
voelt het de vlamme naauw die stil het tegen-slaat,

IK HOOR DE NACHT DIE NADER-ZIJGT

Ik hoor de nacht die nader-zijgt, —
en beider zwijgen...
Ik voel uw hoofd naar mij geneigd,
— zal 't mijne neigen?
Uw aangezicht is vreemdlijk stil
in 't schemer-leven...
Ik zie het laatste dag-geril
in de avond-dreven.
— Is dit een einde of een begin?...
Uw handen glanzen;
uw blik is als violen in
verslenste kransen...
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— — Ach, is ons lijf voor eeuwig moe,
en onze zinnen?...
Mij faalt de kracht, te zeggen hoe
'k u durf beminnen.

HET WEZE DAN, DAT IK THANS WEER UW LIEF ZAL WEZEN

Het weze dan, dat ik than weer uw lief zal wezen,
o spiegel die het beeld van mijnen glim-lach draagt;
en dat mijn liefde, in schroom naar Uwen schijn gerezen,
met vroegre woorde' uw liefde in schaamlen eerbied vraagt,
—meelijdend om haar-zelf, zo als een vooglaar waagt
met suizend fluite' een kranken vogel te genezen...
Ik ben gewond; ik heb een wonde, en die nog bloedt,
en die ik than in liefde om uw geluk wou dragen...
—Ik weze uw lief, gij die geduldig zijt, en goed
dat gij mijn vreemden waan met eigen waan wilt schragen,
—meelijdend om de vooglaars die 't genezen wagen,
met zoet gefluit, van 't vogelken, dat sterven moet.

WAT DEERT ME NIEUWE LIEFDES-TIJD

Wat deert me nieuwe liefdes-tijd;
wat deren waan'ge dagen?
'k Heb mij in bedden neer-geleid
waar vreemde doden lagen
Wat schade aan hergenoten waan?
Misschien zal ik vergeten
hoe doornen fangs een liefde-laan
mijn lede' aan stukken reten...
— Ik ben zo blij, ik ben vreemd blij,
te kunnen stil gel6ven
in nieuw-aanblazend min-getij
door oud-gekende hoven.

DE MOEDER EN DE ZOON
De Moeder

Ik draag u aan mijn hart, al ben ik jaren-zwaar.
Voelt ge mijn adem als een vlamken op uw haar?...
II

De Zoon

Ach, zwijg: ge zijt een vrouw langs lege levens straten
-

De Moeder

Hoe, heb ik niet mijn zoen op uw gelaat gelaten?
De Zoon

Uw zoen is op mijn mond gelijk mijn tranen: z6ut
De Moeder

Mijn zoon, mijn zOon; ik ben voor u als duister goud...
Ziet ge mij niet, om u zo troostloos-droef to wanen?
De Zoon

Mijn moeder, 'k zie u vreemd in 't licht van mijne tranen...
De Moeder

Bernint ge mij dan niet, mijn kind?... Zie hoe ge leeft
in iedren tragen traan die in mijne ogen beeft.
Ziet ge niet heel uw leve' in mijn grijze ogen leven?
De Zoon

Neen, arme moeder
De Moeder

Noch uw wonder-dolste daen
die vredig als een herfst over mijn lippen gaan,
mijn zOon?
De Zoon

1k heb mijn wil een harder beeld gegeven;
een Andre vrouwe leeft voor mijne onsterfelijkheid
Des ben ik droef, o vrouw die mijne moeder zijt.
Kan ik nog de' uwen zijn?
De Moeder

Helaas, de schone dagen
om uwe liefde en vreugde in deemoed stil gedragen;
— en thans, in Uwe aanwezigheid, zo gans alleen
Ziet ge niet dat ik ween?
De Zoon

Ziet ge niet dat ik ween?
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Uit: ZEVEN CEBEDEN

DE OUDE GETOUWEN

De oude getouwen, en de smidse in blij bedrijf
en 't zingend vissers-lied in de arme Leie-dorpen
— God, ben ik uit den kreis van uw gena geworpen,
dat ik zo eenzaam bij de vree dier needren blijf?
—De avond, gelaat van rust aan mijnen kus gelaten,
is droef der treurnis van mijn moede dierlijkheid;
en 't schamel brood, o God, dat mijne dagen aten,
werd buiten 't plegen van uw zegening bereid.
En zwaarder weegt de last van Uw bestaan me, en lomer
in de ogen 't beeld van die in vredig werken staan...
— De schromple mensen gaan naar 't einde van den Zomer;
ik ben de vreemdeling die naar den Herfst moet gaan.
ZEGEN DEZE' AVOND, GOD

Zegen deze' avond, God: ons handen rusten;
en, kenden onze leden 't kleed der vreemdste lusten
en ons verlangen 't pad van de' ongewoonsten waan:
thins zijn onze ogen moede als van wie sterven gaan
—Stil-wegend staat Uw leve' op de onbewogen blaen;
om iedren boom-gaard gaat de vrede van Uwe ogen;
en wij, die elke vrucht in onze handen wogen
en lichten, zijn als vreemdelingen, die gebogen
onder Uw vrede en 't leven Uwer ogen staan
Zegen deze' avond, God ... In iedre voren
laat het gebaar van Uw meedogen rtistig zaad;
uit Uwe liefde is kalm een rozen-meer geboren;
Uwe genade laat de zon meewarig gloren;
en in mijne ogen brandt de vree van Uw gelaat
— En wij zijn treurig, God, al liet Ge dalen
om de oude plooien van ons wegend drift-gewaad,
zoeter dan ooit een liefde om ons haar teerheid laat,
de tere goedheid van Uw warende avond-stralen
Zegen deze' avond; zegen, God. Wij zullen zwijgen.
—Gelaten en verzoend in de avond-zoete dood,
zal onze torve zin naar Uwen boezem zijgen
gelijk een slaap-zwaar kind ten zaal'gen moeder-schoot.
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Zegen Uw rust zweeft, zeegnend, om gebogen twijgen
die wiegen, naar de slaap der vooglen aedmend gaat.
Zegen ... De zuivre nacht zal om ons leven stijgen,
en U-waarts de eenzaamheid van onze dagen neigen,
als naar een dag van weelde een rust'ge dageraad.

ER GAAT EEN GOEDE BEEDLAAR

Er gaat een goede beedlaar langs den weg
God, ik en weet niet hoe ik 7,6 kon lijden,
als Gij wel wist dat ik deze' avond leven mocht
— Zacht wuivend gaat Uw liefde door de weiden;
en 'k voel me vredig, wijl ik deze woorden zeg,
onder de goedheid van de oneindig-stille locht.

IK WEET NIET WAT IK HEB GEDAAN

Ik weet niet wat ik heb gedaan,
ik weet niet wat ik heb geleden,
om uit de huizen van 't verleden
weer naar een liefde-feest to gaan.
Deze avond draagt op plane vlerken
het wegen van een milder tijd;
En 'k voel mijn blijheid in me sterken
bij 't staren in tiw tederheid.
Ik weet me zo beraden rusten,
o schone, in ons verenigd-zijn,
en vredig, als een vegen schijn
op 't aanschijn van verre avond-kusten.
— En God, die mij misschien begrijpt,
die om mijn weze' uw stem liet suizen,
is als een vrucht die in me rijpt
— De vlier-struik geurt naast al de huizen...
WIJ ZULLEN BLIJDE ZIJN

Wij zullen blijde zijn... De bomen blozen
van vruchten. En ons,hoofd is schoon als duizend rozen,
nu we overvloedig zijn van zwenkend zomer-bloed
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o God, God, ik en kende U niet, en was verkiren;
maar nu ge Uw adem door mijn adem deinen doet,
is Uw gedaante menig-voud in mijn herboren,
'lijk, beken-veel door 't barstend lente-land, een vloed.
— Ik ben geheel; ik weet U; en mijn dromen
zijn gaanderijen voor Uw stem. En heel mijn lijf
is 't duizel-ruisend huis en eindloos-wijd verblijf
waar Uwe zomerheen als vaarten vreugd door stromen.
Want thans is zomer zwaar der daden van Uw Daad,
en 'k voel, ik die geltikkig ben, hoe door de bomen
bremstig Uw godd'lijk sap naar bast en Waren slaat.

THANATOS EN DE VREEMDELING
(EIND-ZANG)

De Vramdeling
Open de deur. Ik ben een vreemdling. Ik ben moe
Al is uw mond gelijk een vege wonde toe,
ik zie de sleutels in uw dor-gesloten handen.
Open de deur; — want hij, die doolde in vreemde landen,
en at het brood van lijde', en dronk den wrangen wijn
waarvan de liefde-dagen droef de druiven zijn;
wiens Iippen d'heten dorst van 't leven drinken dorsten;
wiens moeheid vreugde zocht op even-moede borsten;
en — wien de nacht thans eindelijk den spiegel bood
waarin zich 't beeld van zijne bitterheid ontsloot;
hij, met de pij van drift en treurigheid omschorste,
hij staat ter deure, o Dood...
Was het uw stem niet uit de holten, uw geschater
dat mijn verwaandsten lach naar uwe lippen riep ;
niet het verglijdend iicht van uw gelaat, dat sliep,
diep, toen ik peilend staarde in 't lijdzaam-levend water? ...
— Thans ben ik moe: ik weet niet meer of ik u zag;
'k herken uw voor-hoofd, noch het galmen van uw Iach,
noch, door den nacht, den weg waar uw verlokken leidde
Ik kom tot u Ge zult me uw zorg tot bedde spreiden,
'dat ik moog' slapen als een liefde-omademd kind ...
Gij zwijgt?
— Ik zie uw haar gelijk een laag-gelaten wind;
uw glim-lach als een houw in uw gelaat gewreten;
en de onverschilligheid van uwe luie Ieden
Beziet ge mij? Ge zijt gelijk een aarden beeld
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— Hebt gij dan niet mijn jeugd reeds met uw hoop gestreeld?
uw hoop die, 'lijk de water-lelie in haar wone
van water, 't dubbel schoon van hare bloem komt tonen,
en wijlt, en schoner steeds haar puurheid open-luikt;
maar, neigt de schaduw van den avond, nere-duikt,
en, voor wie kijken blijft, naauw weer-schijn van haar wieglen
laat blanken onder 't tanend plein der water-spieglen;
z6 was de hoop die, kwijnend kind, ik heb gezien
en al to duldig-teder heb bemind, misschien
Thans ween ik. Want ik werd een man, en zag u dalen,
hoop, als een water-leel' in wadende avond-stralen,
hoop op jong dood-gaan, — ik die, staande, leven moest
in mijne driften, met in 't hart uw grijns geroest:
een masker ...
—En to en, toen zou mijn vader sterven, die me kende,
en zijne dagen gelijk spannende ossen mende,
en mijne dagen zag gelijk een jonge zon
boven zijne ogen, blijde om 't brede en blijde 'even
dat iedren morgen aan een nieuwe kim begon
waarheen zijn dromen, door de bonkige akkers, dreven
'lijk spannende ossen. — 1k, die al zijn hopen droeg,
ik zag zijn daden als een goede' en trouwen ploeg
voor mijne hande', en was gelukkig en tevreden
— Zijn vingren hebben ntitteloos het hecht gesneden;
het snijdend ijzer werd vergeefs in vreugd gesmeed;
en vrtichtloos de oude grond door blijden wil gekneed;
hij stierf... En ik, die 't mooi-beraamde werk moest erven
in vreed'ge sterkte: ik zag zijn zuivere ogen sterven,
en kon niet denken, Dood, hoe gij gekomen waart . , .
—Helaas, geen ossen heeft mijn wil voor 't juk gepaard;
geen akker lachte in 't flitsend helmen van mijn zwepen;
ik heb het leven als een wijf om 't lijf genepen,
en wie me kende, heeft mijn laffen drift gekend
Want, als een ruiter, die de sterkste paarden ment,
lacht, en zijn lachen striemt en bijt de woeste paarden
die trifle' en steigrend staan tegen de gloe'nde klaarte
des avonds, die zijn brand over de steden breidt,
en blaakt en pal blijft in zijn bralle oneindigheid,
wijd hijgend door het zwaar gebouw der wolk'ge luchten,
over het needre weven van de stew-geruchten
die schuilen in de schaailwen van het hard gelaai;
—z6, als een ruiter, die met even arrem-zwaai
de paarden temt en ment, en lacht, en laat den steden
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het snuivend razen van zijn grillig willen weten;
— maar is 't begeren van zijn kokend brein voldaan,
in iedren ader 't haemren van zijn dood voelt slaan,
en, lacht hij nog, zijn lach door de' ijlen deun moet wringen
die stervens-diepten door zijn holle hersens zingen:
— z6, als een ruiter, heb ik 't leven door-gemaakt
— En din heb ik de diepe en dure vreugd gesmaakt
van uw gelaat dat zweeg, o ziekte, en 't zalig wegen
van uwe zorge', o vrome zuster, en uw zegen
Waart gij niet duister in uwe ogen, en uw lach
gelijk een verre vrouw die men niet minnen mag?
— o 't Vreemd en teder lied dat heeft mijn mond gezongen?
een avond, waar de koortse' als zware vruchten hongen,
en uw gebaar dat maetlijk vruchte-plukkend ging
en om mijn Karen warme vruchte-kransen hing
Ik druilde; en had uw aem op mijn gesloten ogen
naar 't gaan van uw gebaar, en naar uw armen bogen
boven mijn slape', en naar het deinen van uw borst
als van een lief die schroomde en niet te zoenen dorst
— Zal ik om de' ouden zoen van uw zoet plegen vragen?
Ik heb de felle kroon van eigen wil gedragen...
Zal 'k in den boom-gaard van uw herfsten wonen gaan?
'k Heb nijdig in het woud van eigen drift gestaan,
en, ben 'k alleen: mijn koppig leven zal 't niet wagen
te wenen om een Teed dat niet meer wezen mag
— De erinn'ring is een huis in stillen zomer-dag:
gordijnen v6or de lage rame', en rustig lichten
der late zon in de oge' en op uw aangezichte;
gij waart mijn mister, en ik was een heel vreemd kind,
o goede ziekte
— En 'k leefde eenzelvig-kalm en heb een vrouw bemind
Gelijk twee vaarten in een avond-meer gezonken,
— al heeft een Andre dag om hun gelaat geblonken,
hoewel een Andre zon hun beider weze' omvloot:
zij zinken in denzelfde' en schonen avond-schoot,
hun waetren parend, die van beider dag-gelaten
den glim-lach of de lijdens-lijn verglijden laten
in de' een'gen vrede-blik van de' een'gen dage-dood;
— o mijne vrouw, gelijk twee menselijke zangen
in Andre woorden wene' om 'tzelfde moe verlangen:
z6 liet gescheiden leve' ons ene liefde erlangen,
en heeft eenzelfde liefde een dubblen waan genood
— Wij kwamen, en, al zijn we elkander vreemd gebleven,
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al weet mijn leve' alleen den schiduw van uw leven,
we zijn gezamen naar een vrede-meer gegaan,
en zagen aan den lucht denzelfden hemel staan.
Helaas, de waan heeft dubble liefde-loot gescheiden;
eenzelfde vreugde is opgegroeid tot dubbel lijden,
en, hoe we elkander minne', 'et is geen liefde meet
— Gij ziet me, o mijne vrouw, en zet u naast me neer,
en wilt me troosten?... Neen, 't herdenken zingt het dOde;
ons liefde is in de laatste zee, den nacht, gevloden...
—Gij moet niet lachen, domme Dood, zo 'k willig feed:
was ik de leider mijner dade', en wit ik deed,
was ze niet schOon, toen ik haar weer zag, in haar schromen?
Ik denk aan haar, en draag de krone mijner dromen:
eenzelvig koning, die, als een'ge zekerheid,
zijn krone draagt die hem tot eigen koning wijdt;
en — 'k denk aan u, o Dood, en dat mijn duur bezweren
mijn dromen in een wijzer slipen moge keren,
en mijn droeve ure' in de eeuwige ure van den tijd...

—Want zie : ik sta ter deure, o Dood, met brandende ogen,
in rillen nacht die zwijgt en gene sterren voert.
Zie: 'k heb de bittre pij om 't pijnlijk hart gesnoerd,
en de aarde heeft het bloed van stap aan stap gezogen,
en 'k was niet bang toen ik uw grijnzen heb gezien...
—Wilt ge nog meet? Mijn lichaam is nog schoon misschien
en jong genoeg, 'dat het uw geilheid moog' verblijden:
ik wil uw hoer zijn, — want ik ben to moe van lijden
dat ik als vroeger zinge om nieuwe treurenis
—Nochtans : en was ik niet als 't zweerdig-werend lis,
(ik die mijn lijf bied), als de lis-bloem die de waarde
van hare schoonheid waart in scherpe blare-zwaarden,
en, tOont z'haar schoon: geen hand die hare schoonheid raakt?
ZO was ik, — thans aan it: onder mijn droefheid, naakt
voor 't kwijlend reutlen van uw afgeleefd behagen.
Is het genoeg? Ik vraag dat ge mijn lij f zoudt vragen,
en mij dan rusten laat in simpele eeuwigheid...
Gij zwijgt? — Open de deur toch, Dood! Het is de tijd
dat ik moet slapen gaan — gelooft ge 't niet? — daar-boven.
Ik leef niet meet; 'k bemin niet meet, noch kan gelOven...
Zeg, vindt ge zelf niet dat het tijd wordt?
Thanatos

Ach, malle jongen!
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DE BOOM-GAARD DER VOGELEN
EN DER VRUCHTEN
1903-1905

Uit: ERNSTIGE LIEDEREN

DE VROUWEN DIE IK HEB GEKEND

De vrouwen die ik heb gekend
zijn mij voorbij-getreden
als zwaarden, in vaste vuist geklemd,
die bevriezenden sneeuw door-sneden.
Hun hoop, hun schoonheid en hun schroom
bleef in mijn oog geschreven;
- maar groeide er ooit tot in den boom
wat werd in bast gedreven?
Zo draag 'k, - mijn eigen vreugde wiard in naderend minnens-duister,
mijn ongenaakbare min, bewaard
onder scheuren-schonen kluister.

GELUK, ZO ZEDIG EN ZO ZEKER

Geluk, zo zedig en zo zeker,
als water dat in glazen beker
zijn zuivere genuchte vat:
ik heb uw goeden dronk genoten,
en 't heeft door mijne leen gevloten,
als van wie nooit gedronken had.
Mijn ogen wijd, mijn lippen open,
zijt ge in mijn aedren stil gedropen
tot de' allerlaatste', en besten drop...
Was ik de dorst'ge der woestijnen?
Want zag mijn angst uw peerlen schijnen,
't verblijde hunkren slurpte ze op.
Thans, moe van lusteloos genieten,
laat ik uw vliede' onachtzaam vlieten
en wil niet meer gelukkig zijn.
Ik voel u naarstig in mij branden,
maar gij wordt koorts in mijne handen.
en uw genuchten worden pijn.
Ik moet naar andre lustigheden:
de kalme lichten van mijn heden
vermoeiden mijn verijlden blik.
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De kier van blijdren smart gaat open:
o man, zat aan geluk gezopen,
gezel van roder vreugden: ik!
ALS ZWAAL'WEN DIE BIJ REGEN-WEER

Als zwaal'wen die, bij regen-weer,
in schichtig wieken, heen en weer,
hun kriep-gefladder liag vergaren;
als vinken-moed, wier stervens-nood
van brandend-fellen ogen-dood
geen bang-zwaar zingen kan bedaren;
-zo laat, bij schiete' en henen-vlien,
de zwaluw goed Naar kleuren zien
van diepe en duistere eelsteen-verwen;
zo klinkt de zang een Obel-zang
der vinken, die hun levens-drang
woest stuiten naar hun naedrend sterven; –
–

o kelen, die uw dood verbeidt;
o schone vlerken die, gespreid
en lug, uw cier'gen boog komt tonen,
maar nakend onweer raden laat:
– o mijn gezang, zo zijt ge, en slaat
uw 6nhen toe de schOonste tonen...
.

Gij gut, maar torst de beelde' alleen
– rijk, diep, en duister – van geween,
maar niet wat moog' geluk bereiden;
gij slaat, en staakt, en weder-slaat,
als waart ge een god in 's zons gelaat,
maar – zult geen liven om u breiden.
o Wankle zange'... – En toch, en toch
er gisten bronnen in u nog;
– maar vlagen wegen op uw wieken;
en, hoe ge vloekt uw mond, die loog:
uw wil sloot al to zeer uw oog
dat 't open-ga voor 't morgen-krieken
Maar — zwijge uw rode kinder-mond;
luik uw zwaar oog, en nijp de wond
ter plaatse waar ze 't meeste bloedde
Wel komt een dag, – een dag misschien –
dat gij, voldaan, 't geluk zult zien,
en uit uw zwijgen 't heil bevroeden.
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DE JONGSTE SA TER

De trage dagen van uw tanig vlak, o water,
en keren, noch en zien de nieuwe dagen niet,
of dragen 't staren van mijne oge', ik jongste Sater,
en deinen van mijn adem-zwellend avond-lied.
Leef ik verloren, — hoe, voor de eeuwigheen geboren,
mijn blode leden die der schoonste goden zijn, —
ik heb dees welke roze' als konings-kroon gekoren,
en weet geen roodren trots dan deze doornen-pijn.
Gelaten, — waar de vreugd der broederen zou wijken
naar slapend dromen onder zwaar gelovens-puin, —
ruilt mijn believen voor de diepste goden-rijken
geen ene gif-bloem van deze' effen avond-tuin.
Ik heb hier elke kruin naar eigen beeld gesneden;
geen vogel zingt, die 'k niet met eigen dulden voed;
en heeft een mensen-heil dees lanen ooit betreden,
geen storen wiste d'harde sporen van mijn voet.
Hier heeft mijn bittre min de vlieten scherp gesneden,
gelijk het liegen van een schrillen nimfen-lach
wreed perelt door den brede' en lustelozen vrede,
in het mid-dagen van een schonen zomer-dag.
Mijn wil en ruilde voor geen wankelend verbazen,
noch de verrassing van een vreugd, zijn wetens-moed.
Zo weten zorg en rust, die saem de zaden lazen,
met elk ontwaken 't kruid dat heden bloeien moet;
en, van het zware en schroeiens-wegend juk ontheven
dat iedre passie-dag op Andrer schouders drukt,
snijd ik van elken boom den bloesem van zijn leven
'dat hij mijn leven met zijn jonge schoonheid smukt.
Dits spant mijn eis den peis om eigen levens-lanen
die leiden mijn bestaan naar zijn bevrediging;
en, breekt de dag zijn gril in de ergerlijkste orkanen,
geen donder doet, dat ik naar lust geen stilte en zing' ...
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— En toch..., hoe mijne vroede daen de dage' ontweken
van mensen-wake en lijdens-glure' en durend wee:
toch leidt me de avond naar de zinderende kreken
waar 'k huivren hoor den zang der smartelijke zee...
Ik, die mijn onverschilligheid naar wil mag meten
aan 't drifteloze en grandioze zonne-gaan;
ik, die mijn eigen beet en kende gene kreten;
ik, die mijn eigen sarde en kende genen traan;
ik, die me-zelven zag een voor-beeld voor mijn eigen,
— hoe 'k medelijdend lachte om mijne schamelheid, —
en groef met trots mijn graf, en luisterde in mijn zwijgen
blij naar de wijzen van den zinkens-rijpen Tijd;
ik, zwaar-bewuste god, to licht voor 't mensen-leven
dat ik, beducht, maar zeer hoog-hartig, buiten-sloot;
die al wat wies om mij star-willend heb geweven
in 't schoonheids-kleed van mijn onsterfelijken dood;
ik die mijn eigen miek mijn eige', 1k, laatste Sater
die bulten de natuur zijn pure tuinen snee:
—hoe huiver ik bij uw gesuis, o schemer-water,
dat sleept den zinder-zang der barens-zware Zee...
—De barens-zware!... Ik schouder-schok om de oude logen
van Naar gedrochtelijke' en smart'gen vruchten-vloed;...
maar 'k ril in 't tuig van mijn hoogmoedig On-vermogen,
en gene zonne broeit het bloeien van mijn bloed.
Ik, die me-zelven mar de zekerheid kon dragen
dat ik volmaakten vrede uit eigen wezen dronk:
heur klagen leidt mijn schrijnend zijn naar vroegre vragen,
en 't is of ik opnieuw in oude zonde zonk.
De zonde, o Zee, dat ik, geschape' om nieuwe zonnen,
misschien aan nieuw geluk mijn naeglen hadd' gescheurd,
en, — de akker van 't heelal tot nieuw gewas ontgonnen, —
mijn bloed, het rijkste voet, de landen hadd' gekleurd;
de zonde, dat een mense-vrouw me hadd' gegeven
den zweep-slag van mijn schoon om hare lelijkheid;
de zonde, dat een zoen mijn dromen hadd' gedreven
naar de oer-daad die in 't schaetren van een kind gedijt
De zonde... — o Zee, o Zee, die zingt in de oude kreken,
mijn lustloos-wreed verlange' en kon uw stem ontgaan;
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en 'k voel mijn ijzren hart in harde slagen breken
bij 't ebbend-vloedend, ebbend-vloedend water-slaan,
o Hart! — Maar zie hoe 't vreedzaam hangt aan iedren heester;
het is me de appel die bier vreedzaam beUrsen mag...
Want weet, o Zee : ik ben mijn eigen levens-meester,
en at uw woelen stort bij 't doelen van mijn lack...
— En stil, wees stil: gij hebt verwonderlijke tuinen.
o Sater, die uw drift zorgvuldig hebt gesnoeid.
Gij kent, niet-waar, geen schoner roos dan die in schuinen
en welkens-rottend roden avond heeft gebloeid.
Gij kent u-zelven, die toch zijt uw schone zelve;
gij weert uw kleed van 't vreemd-schakerend licht-geweef;
gij draagt de veil'ge lamp die brandt door de gewelven
en achter u de schaduw van uw beeltnis dreef.
Gij hebt u-zelf gewrocht naar de ijzeren kurassen
die hebben uw gestalte in visten borg gevat.
Wat baat u dan, of vloeden naar u henen wassen,
gij die uw vreze aan uw metalen weer-stand mat?
Wat baat uw harte-klop, gij die hem steeds mocht meten
aan eigen dulde' en eigen susse' en eigen maat?
De zee zal geen gelaat zo glad als 't Uwe weten,
o gij, de meester van uw strak en schoon gelaat...
Zo wees dan stil, en snijd naar goed-gemeten fluiten
het lied van traag en goed-gekozen wezens-web
o God, hoe klotst de aleeuw'ge zang der Zee daarbuiten
— En dat ik toch een Leve' achter mijn leven heb
LIEFDE-ZANG

Zo gij — de luie laan der zomeren verlaten,
de kudden van uw lust naar laetren stal gemend,
en toe de vrede-deure' en stil het gerend blaten,
en 't zorgen voor het voer der morgenden gelaten,
de diepre vreugde van de winter-landen kent ;
zo gij geen liefde zoekt in strakke dag-gelaten,
en zelfs geen luistrend oor naar duistre nachten wendt;
zo gij — wier gulz'ge droom zijn weer-glans dacht geboren
ter woel'ge waetren van het hevigst levens-feest, —
thans gaat, gelaten en verlate' in zee, verloren
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in 't welvig-wadend spel waar de avond-bare' in gloren,
en uw begoochling aan deze eindloosheid geneest,
en — komt geen adem 't staal der stillende ebbe storen, —
glim-lachend in uw beeld uw eigen broosheid leest;
zo gij — was 't brein nog vol van wonderlijke waken, —
uw oog naar menslijk-deinzende einders hebt gekeerd,
en zaagt met wrangen lach de nijd'ge steden blaken:
'wijl uwe lippen de ijdelheid der wanen smaken,
voelt ge in uw hart den wrok om eigen waan vermeerd;
zo gij, de schaamte van uw spijt op gloe'nde kaken,
zelf uit uw hart de wentelende h6pen weert;
zo gij — o vrouw, wier vragen van geen ijver beven,
en die geen grootre vreugd dan onbewustheid vraagt, —
in u 't geheim van peilloos-schoon geneucht voelt streven,
maar zult met blijde bitterheid geen Leven geven
aan de verborgen vrucht die ge in uw zijden draagt;
en met den striem des trots uw drift hebt uitgedreven,
gelijk een zweep de bronst uit tuchtig' hengsten jaagt;
en zo ge, zelfs dien trots op eigen grond verwonnen,
niet langer in het huis van eigen-min verwijlt,
maar — eindlijk 't wijze werk der eeuwigheid begonnen, —
uw dag snijdt tot een beeld der mense', en zeer bezonnen,
hem over 't vlakke water van de Tijden keilt :
—kom dan tot mijn gelaat dat zag in vele zonnen,
en thans met schampre rust de diepste nachten peilt...
—Mijn kunde is 't koel paleis na zwoele zomer-lanen;
en, — ben ik goed misschien of ben ik boos wellicht, —
mijn zekerheid is als de vree die na de orkanen
gelijk een pelle, recht en onbewogen ligt.
En ziet — verzaad, niet-waar? uw oog geen haat er tanen,
noch liefde, noch de koorts der hunkrende onvoldanen:
zie in mijn rtIstig oog den smaad om ieder licht.
Mijn lach baant u 't genot der hechtste duisterheden;
en, draagt ge in u 't visioen der sch6onste schemering,
gij zult naast mij den eindlijk-rijpen tuin betreden
waar elke beurse waan aan elken heester hing.
Daar zult ge rijzen in de naaktheid uwer leden,
en breken mogen 't kolder van uw star verleden,
en zwaaien naar uw eigen wil uw levens-kling...
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Kom in mijn huis, en zie de spiegelloze zalen;
geen hoog-moed die zijn Teed aan eigen beeld verblijdt;
en zo de waepnen van mijn vroegren drift er pralen,
zij flitsen nog alleen in duister eigen-krijt.
Eet naast me 't sterkend alsem-kruid der dage-malen:
ons beider eenzaamheid gaat doelloos neder-dalen
de koele treden van mijn rijk: vergetelheid.
De kelders van mijn lust dragen geen lege vaten,
en — hoe mijn zatheid ook geen ijdlen drank gebruik', —
welk goden-wijn moog' stromen langs de levens-straten:
hier wacht op volheid geen weerklinkend-holle buik.
Zo moogt ge, o vrouw, wijl gene liefde mij zal baten,
gerust mijn' zwarten wijn uw jonge druiven laten,
en gieten aan mijn last uw laatste levens-kruik.
Kom: de arse van den haard laat gene kool nog branden;
en zo de huivring van 't herdenken door u gaat,
wees stil: mijn woordeloze spot heeft zachte handen,
die 't oude wanen-kleed om uwe schouders slaat.
— Onze onverschilligheid zal dwalen langs de landen,
tot waar het zout van ongenaakbaar-schone stranden,
bijtend, voor ons moede oog de Liefde scheemren laat.

Uit: STILLS ZANGEN
DIT IS HET HUIS

Dit is het huis dat niemand heeft ontsloten;
dit is het venster dat geen morgen zag...
En heeft verdurend wachte' u niet verdroten:
uw lach en zag den schaduw van een lach
die, blijheids-pijl, waar' door mijn oog geschoten.
Dit is de tuin; maar gij en zaagt er niet
dan onverroerde braam de roze' om-strikken...
En, mat mijn lip het weven van een lied:
hebt gij gehoord hoe 'k met voorzichtig wikken
de woorden weer, to schOon voor mijn verdriet?
Aldus — gebeure wat er moog' gebeuren:
ik ben de held die, zat, geen diad en waagt...
— Wat baten glanzen die ten einder beuren
wien, helend duistre schatten, niets en vraagt
dan veilig zijn binnen geslOten deuren?
z6

Zo kent mijn ruisend oor alleen 't geluid
van eigen stem weer-kaatst in dichte muren;
— at lichten voor mijn oog, o vreemde bruid
die wachtend zijt in duldig-duur verduren,
twee tranen van uwe ogen, die ge sluit.

GIJ HEBT HET DUISTRE HART

Gij hebt het duistre hart der al to rode rozen,
Geheime; — en de oude drift, verdroomd in loom getreur,
herlevend, beeft, en voelt naar nieuwe rijpheid blozen
zijn kruine, huiver-waak bij de' adem van uw geur,
o Naedring;
— en wie wijlt, zijn eigen onbeluisterd,
ten heerd waar, graauw bij dage, de asse roodt alleen
als de avond in zijn zeurge ziele drenzig duistert,
en straalt ter trane van zijn loochens-stoer geween,
o Naedring;
— hij, de torve, hij, de liefdeloze
die traag zijn' wil het maal der bitterheen bereidt,
— — Naedring die vleiig wijlt, gelijk dees rode roze
die, streels, van neige rank langs-heen mijn venster vlijt

IK HEB U NIET DAN IN MIJN HART GEWETEN

Ik heb u niet dan in mijn hart geweten,
o beelden, die mijn Leven liever zijt
dan wat ik, smartelijke, had gewijd
aan 't Leven dat me heeft me-zelve' ontreten.
Zijt ge me niet als, op mijn schoot gezeten,
een kindje dat ik susse, wijl het schreit?...
Ik heb u niet gekend, dan uit mijn eigen,
dan in mijn zijn dat, wranger lust gekneed,
thans in zijn diepsten grond het vlechten weet
der lieve stemmen van zijn schuchter zwijgen.
— Zo lijkt een meisje dat bij peerlen-rijgen
de boosheid van een groot verdriet vergeet...
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En 'k hadde u nooit bevroed, zo 'k niet, ten zome
van 't levens-meer, dat waar' mijn graf geweest,
mijn eigen grijns ten spiegel had gevreesd,
bij 't kil weer-kaatsen- van mijn heetste dromen.
— Maar thans, o beelden, ken ik 't gerend schromen
van wie zijn lot in eigen peinzen leest.
Gij zijt mijn heul. Ik heb mijn troost gevonden,

gij die mijn dage' in betere uren deelt,
o grijze beelden om een vrouwe-beeld.
Gij gaat, een zoelende adem, om de sponde
van wie 't geschrijn der zelf-gereten wonde
met uwen ernst gelijk een pluime streelt.
Beelden van vrede, aarzlende liefde-beelden.
— En ben ik binge nog, en flappert pijn
zijn laaie soms door dovend-oud geschrijn:
ik denk aan u, ik word geriist, o weelde;
'k vermoede, o vrouw, uw min die vroede heelde,
en 'k hore kindren, die mijn kindren zijn.

WAT BEN IK, DAN EEN VOGEL

Wat ben ik, dan een vogel in de schemering?...
Ik ben verliefd, o mijne vriende', en, wen ik zing,
boor ik den avond-daauw uit zware beuken leken
en, dof geplets, de rillend-diepe stilte breken;
en — 't is of mijn geluid in mijne kele breekt...
Ben ik bedroefd? — Hoor hoe een nachtegaalken spreekt,
mistroostig en gerust, met droeve' en stagen ijver,
gelijk de zang van dwalend-verren schapen-drijver.

WAT IS HET GOED AAN 'T HART

Wat is het goed aan 't hart van zacht verliefd te zijn,
zijn luimen naar een verre' of naren lach te meten,
en, te elken avond weer het kommer-brood gegeten,
weer blij te mogen rijze' in iedren morgen-schijn,
deed nieuwe liefde-lach het oude leed vergeten.

Ik weet niet wat geluk is; maar uw schoon gelaat
is kalm, en maakt me blijde, en doet mijn leden rillen;
— en 'k lich, gelijk een kind dat door een water waadt,
en, vreemde vreugde in de ogen, iarzelt in den killen
en ringlend-zilvren vloed die zijne voeten baadt.
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Want ik bemin u, vrouw; en zo mijn dralend schromen
slechts de ogen toe uw tegen-lachen is genaakt:
zo was ik als een kind dat, gerens-blij gekomen
near glanz'ge vruchten-pracht in lomende avond-bomen,
beducht om z6veel schoons, Been enkle vrucht en riakt.

DE BRUID ZEGT:

Hoe wordt mijn lippe week
van honig-smaak?
—'t Is of 'k met tanden-reek
uw tanden raak...
Hoe zijn uw ogen klaar
van vreemden schijn
'k Zie er me levens-waar
spleglend in zijn...
'k Hou mijne leden, als
ware ik beschaarnd...
—Uw adem, om mijn hals,
die zoelig aemt
—Is het een lente-gloed
die door me gaat?
Hoe toch uw strak gelaat
me rillen doet...
'k noel me zo vreemd, zo vreemd
bevingen zijn...
Uw sae stemme fleemt
als zoete wijn.

Uit: HOGERE ZANGEN

HOE BEN IK AAN ME-ZELF

Hoe ben ik aan me-zelf, hoe ben ik aan 't verleden,
hoe ben ik aan den dag die morgen komen moet?...
— o Leie, uw kalme staat van zUlke rustigheden
dat hem, die vrede-vol zijn Leven heeft geleden
en blijde, uw rust het hoofd bekommerd buigen doer;
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dat hij, die mint, en wien verholen tegen-lachten
de liefde-diepten van zijn eigen schoon gelaat
uit spiegelen, ontrustend-diep als zomer-nachten,
— waart, stil-weerkaatst, uw klare vaart door zijn gedachten,
beschaamd en bang zijn kleed voor de eigen ogen slaat;
dat wie, o Leie, in vree zijn avond-brood gegeten,
in de armen zijner vrouw zijn vreugd to rusten legt,
en slaapt, en, moede, blijde blijft, — maar zo 't geweten
in hem verbeeldt aw rustigheen, nadenkend zegt:
„ik heb een grciter vrede, o vrouw, dan gij geweten" ;
o Leie, dat wie, vroed, de laatste reis begint,
geheeld door awe rust, zijn dood blij toe zal treden;
— uw kalme staat, o Leie, en uwe rustigheden,
en 't woord der vrouw die 'k min en die me heeft bemind,
zijn scheme werklijkheen, die zacht me wenen deden...
— Hoe ben ik aan me-zelf, had ik me-zelf gezeid
in levens-leegte die mijn leven kwam bezwaren...
Maar toen 'k, — bij nieuw geluk mijn oude zorgen kwijt, —
weer ging beminne', en dat, bij later avond-klaren,
mijn riem in kringen-range' uw waetren heeft geleid;
en toen we uw glanzig vlak in duistre voor bevaarden,
en zagen in uw schoot de stralen rodend zijn,
en, van ons varen uit, over uw waetren waarde
de ronde en blaauwe schaatm der bomen, van de gaarden
die schoon van ronde borne' en gouden zoden zijn,
— der gaarden die uw zoom aan beide zij becieren,
wier edelheid haar beeld in Gwen vaart genaakt
en eigen staatsie in tlw zuiverheid bewaakt; —
toen ik, gelukkig om de rijke en stile vieren
waarvan de wang der lieve, in liefde-beven, blaakt',
o Leie, heb gevaard langs uwe leie, en blijde,
bezijden, brave paarde' en mensen op de weiden,
en voor me, 't schone hoofd van mijn geliefde zag,
— toen heb ik, Leie, niet gedacht aan eigen lijden,
noch aan de natteloze schoonheid van mijn lach...
— En dacht ik soms, o Leie, aan eenzaam-droef verleden,
ernstig ineens, gelijk een pril-gevoelig kind
dat, moe van spelen, zijne moeder wenend vindt,
en, spijtig om zijn eigen vreugd, zijn weke leden
om haar gebogen leed, angstig-beminnend, windt;
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en doemde in mij de liefde om troostelijke ziekte
en 't zware zelf-geweven kited van vaiegre pijn,
of 't kelen beelden-veld van vroeger drift-festijn,
wen, brallend, de ijdelheid in mijn gebaren wiekte
en 't bitter-trots genot zich-zelve' Alien te zijn;
dan, Leie, in zorg-gezeul van lastige avond-gangen,
ben ik naar Uwen troost en medelij'n gegaan;
en wat mij Over woog aan koppig-moe verlangen,
heeft zacht-aan uit-geweend in de overhandse zangen
die koeiers om uw boorde' elkander tegen-slaan;
—en 'k was gelukkig, daar 'k in uw verglij'n, zag Linen
dat eigen beeld, dat ik voorheen te zcSeken plach;
glimlachend-veilig thans, als wie, door sidder-lanen
terug uit raas-geweld van nachtelijke orkanen,
zijn eigen spiegelt in een trouwen liefde-lack...
— — En denk ik aan de dagen die me morgen brengen;
— maar bast of deert de drank en smakeloze spijs
van daeglijks leven, wien zich-zelven blij mag plengen
den honig-wijn van vr6uwe-liefde, en, simpel-wijs,
met eigen liefde-brood zijn dagen ziet verlengen?
En, Leie, gij die weet of ik gelukkig ben,
moet nieuwe zorge in mij om nieuwe lasten kreunen?...
—1k hoor een zoet geluid, dat 'k te elken morgen ken
ten tuine, waar, in 't ril-geblaert der linde, leunen,
weemoedig-teer, Bees zuiverlijke meerle-deunen;
en 'k zie, Tangs uwe stalen waetren, glans-verzacht
door peerlig wolk-geschuif, twee schepen vredig varen;
wen uit de meersen, moe van stadig bloemen-garen,
blijblozig-hijgend treedt, met garve-zware vracht
me tege' een krieke-mondig kindeken, dat lacht...
o Leie, Leie; — en ik, met zillke vreugd omluisterd,
en =Ace vrede, en zidke liefd', hoe zoude ik niet
zijn als uw vaart die kalm in eigen vaart vervliet?...
—o Teedre Leie-zang! Mijn bruid heeft vroom gefluisterd
een teder liefde-lied...

3

DE DAG, ZOALS EEN ZOELE ZOEN

De dag, — zoals een zoele zoen
naar zwijm-geloken ogen daalt,
en schroomt, en teder adem-haalt
om de oog-leen die, verlangens-vroom,
tril-wachten dat het zoenen koom':
—z6 daalt om mijne leden, zacht
de dag die glijdend zoent en ijdel zonne-lacht.
Ik sta, — ik die verbitterd was,
en 't hard kleed van mijn schampren wrok,
moedwillig-blind, voor de ogen trok,
—thans, 't doffe brallen uitgeraasd,
thans sta ik, kalm en Onverbaasd,
zo jonge, schone goden staan
met de onverschilligheid van hun geluk belaen.
Want ben ik blij, want ben ik droef?
—Mijn leven, 'lijk een prille vrouw
die schroomloos nader-treden zou
en, lippe-week voorbij-getreen,
u laat met heel haar jeugd om-gleen:
— zo k6mt mijn dag, die henen gaat,
en wijdt zijn schoonsten blik den nieuwen dage-raad.
Gelaten in dit stil geluk,
naast u, die mij misschien bemint
en die 'k misschien geloof, o kind;
naast u, mijn land, dat veilig waart
voor deze liefde een liefcle-gaard' ;
—in ons drie-enige eenzaamheid
vergeten bloemen in de tuinen van den Tijd; —
o mijne vrouw, o mijn goed land,
ik voel me uw kind, ik voel me uw heer;
—maar zonder dat ik meer begeer'
dan onbewuste en veil'ge rust,
en den weemoedig-wulpsen lust,
dat ik me uw min voel tegen-gloe'n,
als naar geloken oge' een zoele en vochte zoen.
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EPITHALAAM

De Man

Ik heb vandaag veel moede boeken door-gemaakt...
— Angst die in mij gelijk een flakker-kaarse waakt;
lamme gedachten-loop die om mijn slapen lomen...
De Vrouw

Ik weet een schonen droom dien ik vannacht zal dromen...
De Man

— Tuinen, geluide' en schuine zon, hoe zeeft gij thans
de droeve geestigheid van leden scheidens-glans
om hem, die, dor en moe, zich-zelven blij wil schijnen?...
De Vrouw

De zachte zon is schoon om schuivende avond-lijnen...
De Man

—Mijn huis ruist van mijn zorg, maar wordt Been lommer-dak.
Ik sneed de voor; ik koor het zaad; mijn wisheid brak
het snoei-hout, 'dat de wijn in grootre druiven gloeie; —
maar
De Vrouw

Zie de nieuwe Lent des rilden wingerds groeien...
De Man

—Helaas, de druive wijlt, en of zij rijpen
De Vrouw

Ik heb de rozen lief, en weet hun nieuw getal;
reeds weet ik, man...
De Man

— En weet mijn kracht den wil van mOrgen?
De Vrouw

Ik heb voor nieuw geweef de milde wol geborgen.
—Zeg, 'k min u, man...
De Man

o Vrouw, 'k heb mij met liefde omgird;
ik word een ernstig man.
De Vrouw

Zie, hoe ik schOner word.
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DE ROZEN WEGEN VAN DEN REGEN

De cozen wegen van den regen...
— Vreemd gemoed,
raadt ooit mijn rouw waarom 'k haar meer beminnen moet
om neigend wenen, dan om strelend monde-kozen,
'lijk, neer-gebogen, schoner zijn die loomre rozen?
'k En wete
En 'k zie den tuin vol schuine bloemen staan,
— het huis goed toe bij rillig-naedrend dag-getaan
ter kamer-ramen, die mijn moede koorts om-sluiten;
daar, hoofde-heffend, bij de doovre sidder-ruiten
mijn vrouwe zit, die mij beziet, en teder lacht...
— o God, dat ik nog steeds de beetre liefde wacht.

NIET HIJ BEMINT DIE MEENT

Niet hij bemint die meent: hij moete in vroeden waan
zijn liefde dammen;
zij moog' hem als een waas van morgen-doom omvaen:
Ons laait een vlamme.
Ons liefde lijkt het kruid dat gietend' hovenier
met kilte warme:
de rus ruist van zijn zorg, die zwingelt in den zwier
van zijn blote armen;
en de oud-vergraauwde grond, bij 't water-hel geweld
van zoevend zoemen,
gaat blijde zwellen, daar zijn dank hij stallend stelt
in duizend bloemen.
Maar zijn min distelt door het duin; en, zengt de zon,
zij moet verbranden,
zo niemand, die met blinkende armen gieten kon,
biedt geutig' handen
— Verborgen liefde, aldus, is een geloken tuin
van zorg vergeten.
Gij mint, maar ach, gij mint gelijk een torve ruin
die hengst wil heten.
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GELUKKIG WIE ZIJN DRIFT DE TOMEN HEEFT GEGEVEN

Gelukkig wie zijn drift de tomen heeft gegeven
die buigen, gracielijk, ter handen ener ga;
hij wandelt als een peerd, verdragend, door het leven,
dat streels een geer'ge zweep om zijne flanken ga.
Zij sliere of vleie of striem': hij stapt, gelijk in ijver.
En, zo de bremm'ge bronst door hem zijn toortse torst,
hij weet: zijn meester kent den weg en vindt den vijver
die koele kenen bijt in zijn gezoenden dorst.
Zijn manen trest een zorg, die tallemt in 't behagen
van cierend-traag to drale' om 't rillen zijner huid;
maar hij en schudt den rug, want kent hoe zijn verdragen
hem warmere, ten stalle, en beetre rust ontsluit...
— Aldus uw lust, o vrouw, om de' ouden driften-draver
wien zoet regeren thans de zekerheden meert.
Gelijke hand die ment koor mild de beste haver;
eenzelfde wil die voert is die het vallen weert.

MAAR NEEN, 0 SMALE SMAAD

Maar neen, o smale smaad, en wijl, maar wil verscheiden;
want meerdre tederheen verwekken mijn verblijden,
'lijk de overdaad'ge boom die blank van bloesem staat;
zijn kruine schudt een kroon van vooglen door de luchten:
en 't schater-warrlen van hun rijzend-lichte vluchten
gaat schaad'wend om zijn bloei die draagt ten dageraad.
Zijn veie tuil is zwaar en groot van waar'ge roken;
eri — thans de zonne-roos om zijne roze' ontloken, —
hoor 't feezlen van het sap dat door de Waren suist.
En, staat onroerbaar-recht de stoere stam, mach roeren
de branken die zijn macht naar zulke vreugde voeren:
zijn duistre dank is diep, die monkel-donker ruist...
— Aldus, o lieve vrouw, uw leven in mijn leven.
't En was mijn blijheid niet die u geluk zou geven;
maar 'k weet dat ons verenigd-zijn u blijheid schonk.
Thans gonst uw vreugd-geneur een klaarte om mijne Karen,
en — bleef de wade van getreur soms om me waren —
ik wist dat van mijn heil uw wakke lippe blonk.
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0 LAMPE

o Lampe, waar de kelk der stille vlamme ontluikt,
ter ure dat mijn moe gedoe het wrange ruikt
dat zeme-flemend waart der bangende avond-geuren,
— ik zie naar laatste paars de ronde schaa.ilwen kleuren
die thans ten duistren nacht Onschuivend rusten gaan; —
o Lampe, allengerhand zie 'k rijp-vergelend staan
uw stille vlamme, en, om mijn moedeloze handen
die werken in alle ijdelhede', uw vrede branden,
o Lampe... En de oude dag zou einde' in de' ouden angst,
— en ware 't dat uw glans met nieuwe glore en glansd'
in de ogen van de gade, uit wier vergrotende ogen
het kind me aanschouwt, dat heeft in haren schoot bewogen
en zulk verwachten in ons beider beiden roert...
— Lampe, mijn hand is sterk, die zUlke liefde voert.

DE DUBBELE NACHTEGAAL

o Voile dag, gij weegt in 't onvoldaan verlangen
'lijk zware pere'in machteloze scheemring hangen,
en geen begeer'ge dorst die hunne laving plukk' ;
— o voile dag, to rijp misschien van waar geluk
dat mijn moe durven uw voldragenheid genake :
uw avond-klamm're zwoelt' verhuivert mijne wake,
en 'k ben, eenzelvig in mijn trouwe treurigheen,
een die zijn glim-lach plooit uit plooien van geween,
o dag vol ijle weelde...
— En 't oud-bevriend verlangen
is als een boom-gaard waar onroerend-veilig hangen,
de zwaarste vruchte', en 's mid-daags, taals en were-taals,
in luttel spreke' en harte-breke' en schuw verbangen,
de schroom'ge samen-spraak eens dubblen nachtegaals.
De eerste Nachtegaal

De stilte regent. 't Geuren tedere anjelieren.
De lucht is ijl, die geen gerucht en voert dan — fijn
gelijk blij schrijnen van een smalle wonde-pijn, —
een dunne bijen-kroon die zommig zinder-zwieren...
Men schiet op mussen, dof... De mid-dag, als een meer
verevend, waar de schijn van uw gelaat blijft leven,
en hoort geen preevlen zelfs van breed geblaerte meer...
De mensen slapen. Witte zon. De bijen beven. —
Ik ben gertist
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De Andere
Ik lijd, misschien. De pijne
De stilte regent, die me wegend-eenzaam maakt.
De geuren zijn wat zwaar die over de ure lomen...
Er is een snirse zwerm van bijen over-komen
die de ure schroeit, gelijk een gloeiend ijzer doet...
—o Kalm-mistroostig zijn; en dat men denken moet;
en der geniep'ge rust ontkiemen nijvre zorgen,
helaas...
De Eerste
De morge' is stil geweest; de zoete morgen
is vriendelijk geweest gelijk een teuge melk.
Mijn vrouw neeg om haar kind gelijk een lelie-kelk.
Het dorsen ronkte in 't gouden schaduwen der schuren.
Er is een zweep-geklets ten luchte blijven duren
zoals een feeste duurt die lange erinnring laat...
De erinnering is stil op mijn voldaan gelaat...
De Andere
De erinnering is gulden als een schone rijve
die de arreme asse alleen van schaemle wanen draagt.
Wat bate dat geliefde schijnen glanzen blijven
wien de onrust genen tol dan voile wisheid vraagt?...
— De morge' is fijn geweest van kiese zoetigheden.
Mijn druilen heeft een zonne op mijn gelaat geleden
die warrem als het vlees van ene bezie was
en zdur. Er geurde wrangheid uit het rijpend gras,
zacht. 't Klopte blij gedors als wreevlig-heet een wonde.
Mijn vrouw was, neigend, recht, die 'lijk een lelie was;
want 'k heb een schone vrouw voor mijne vreugd gevonden;
maar
De Eerste
De avond zal, als van een vrienden-vrouw gezonden,
een oude dienst-maagd zijn, die monklend vruchten brengt
- o Gij, gedachte, die mijn innigst wezen zengt
van zoele en zaal'ge koorts, in streven ongemeten:
zich van een vrienden-vrouw vertrouwd to mogen weten
—'t Is Gods-feest heden. De avond zal een ver geplof
van bollen aan den tuin der bolders laten horen;
maar, Gode-dank, ik heb een wijde' en vollen hof
waar geen geraas de peis van mijn gepeins zal storen.
Er is een koekoek die ten avond zwijgen zal.
Mijn hof daalt naar de Leie en 't eind van elk geschal
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De Andere
De Leie is schoon voorwaar, die, bij de blijdste dagen,
mij 't strak berusten van mijn aangezichte toont...
— Weer zal deze avond rustig zijn, en schepen dragen
waarin een vierkant Licht van kalme liefde woont...
Maar waar, bedaard, ter Lei die lichten leven blijven;
waar nooit de wrakke vloot der troostloosheid zal drijven
(o gij mijn mis-troost); waar geen vrezig willen wijlt
dat eindlijk eigen angst om 't rimpel-water keilt;
waar geen verlangen beeft naar zinderende kreken
(o mijn mis-trouwen); waar geen stroom de boorden breke,
de boorden, daar geen paarde-neie of stal-gezwoel
van vree-gevlei mijn angst naar rilste warme en koel',
o arme mens!
— Er zullen schOne beelden komen.
De avond zal draaien over nevel-blaauwe bomen.
Er zal een feeste zijn als koelend brood. Een stem,
plots zwijgend, zal mijn kele vatten als een klem...
Ik zal mijn werk bereide', en keurig-juist, voor morgen.
En de oude LeiE zal voor veinz'gen vrede zorgen;
— o gij, mijn vrouw, die weet...
—

Eerste
— Dan zal ik slapen gaan...
De Andere
— De nacht zal 'lijk een wachter aan mijn bedde staan
als aan geschonden graf...
De Eerste
Ah! zwijg dan, gij, die naauwe
de zwarte vlekke ziet, welke u ter ziele boort,
der zonne die nog dan u spettrend omme-gloort!...
o Blinde die, ten molmen stok van uw mis-trouwen,
alleen den klank nog van het aarzel-ijzer hoort;
—mijn wrange broeder, bitter ik, mij-zelf verlaten:
en draagt uw weiflen 't mom der schoonste hoop-gelaten,
zeg?...
De Andere

't Hoop-gelaat ontwaakt misschien, waar twijfel
—Gelijk de lezer van verloren koren-aren,
naar-mate rijkre schoof zijn hankre handen garen,
een blijde en blijder garf van hoop aan hope raapt,
—maar, keert hij t'huis: geen zolder zwelt; de zeemlen gister
geen zonne liet een zaad gelijk 't zijn lengen ried;
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— want hij, wiens moeiten 't beetre deel der schelve wisten,
is 't, die den akker 't rOestig deel des oogsten liet
aldus wie zijn verwachte' in talmen laat vertragen,
zijn draal'gen moed drijft aan naar al te laat een wagen:
hij leest zijn schuchtre hoop waar gene hoop nog groeit;
een andre, eenvoudig-wijs, genoot gelxiden gave;
maar hij is die, besluitloosheid tot een'ge have,
zijn harte te armer laat naar hij zijn geest vermoeit...
Mijn weiflen draagt het mom der schoonste hoop-gelaten?
Ja! — maar geen pruime waast die felpen-paars zich kleurt,
of de oude made heeft ze een waard'ge spijs gekeurd...
Wê1 kan 'k nog blijde zijn, als toen ons ogen aten,
die blonken, bome-waarts, ten pruimen-zwaren gaard;
maar wrang ervare' heeft ras den mond zijn walg gelaten,
en, 'laas!, herdenken heeft alleen den worm bewaard...
— Ach, open broeder, uit een breder schoot gekoren,
die, wen de druive u noodt, geen ijdlen weg en gaat:
mijn aarzlen heeft het pad des wijn-gaarden verloren,
mijn blanke vreze ducht de vlekke op haar gewaad...
Besluitloosheid! — En 'k ben gelijk de dorst'ge hinde
die, waar ze in klare beek haar cier'ge schoonheid leest,
niet drinkt, en 't breken van haar broze beeltnis vreest.
Ik ben die, kuis te zeer, zijn kuisheid torve minde, —
en zelfs mijn vrouwe is droef me als ik me droef bevinde.
De Eerste

Uw jonge vrouwe is schoon gelijk een groeiend paard;
haar heupe welft en streeft gelijk de sterke vonke
der kerve ontworteld van den brokkel-smeul'gen tronke
die koolt en krakelt en verbakelt in den haard.
Ze is schoon gelijk de kromm'ge stam der koren-roze;
ze is schoon gelijk, van 't rijs geweke' en stutte-loze,
een rechtende erwte-bloem die bijzelt op den wind...
o Zie de zonne stil een lauwerier omronden!
Uw vrouwe is schoon als ene vrouwe en als een kind...
De Andere

Ja, 'k heb een schone vrouw voor mijne vreugd gevonden;
maar
De Eerste

Uwe vrouwe is als een schietend winde-zaad.
Ze mint u. Zie, ze heeft haar liefde om u gewonden
gelijk een winde-bloem die reikt naar uw gelaat.
Ze mint u. Hare liefde is als den geur der malven;
haar liefde is schuchter als de schuwe malve-geur.
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Ze is als een straalken dat, ter spleet der halve deur,
scheurt van zijn reetje zon de duistre deure, t'halven...
Heur handen druipen van de rijkste balsem-zalve;
maar — zijt ge bange dat ze uw oog ter zalve keur'?
— Haar liefde zit ter zulle, alleen met haar getreur...
De Andere
Ach weet: mijn wreedste smart, en die me wenen dede
en waar' de krater van de tranen lang verdroogd,
is dat ze, o wrange mond die, bang voor woorden, loogt,
het keren van uw taal geloofd hebbe, en geleden...
Ze is als een stille lampe ontwaakt uit dage-dood;
ze glim-lacht, zwijgend, en bereidt mijn avond-brood;
— maar beeft mijn vreze niet dat in haar kalm bewegen,
in de' eenvoud die mijn wange streelt, in 't liefde-plegen
dat, sussend als een moeder-zoen, geen vrage en dorst,
een eindlijke angst, te lang geweerd, gaat woele' en wegen,
en twijfel aan mijn min die snikt in mijne borst?
Want ik bemin haar, — waar ze, naakt in hare zorgen,
het hoofd van onmacht zwaar, een huiverenden morgen,
lede en de spijt ter lippe, ontwaken zal, misschien;
— daar 1k, te goed helaas, heb 't wollen kleed geborgen
dat, duister-warm, haar din zijn weke trouw mocht bien...
Ik min haar. Maar mijn liefde, onzaliglijk gezwegen,
is als een strakke muur waar daeglijks zonne om gaat...
De Eerste
Uw vrouwe is needrig als een bleke meie-regen
die deluw doezelt voor een zoelen dageraad.
Ze is needrig als de vreugd der dagelijkse take;
en, treurt te-wijI heur harte om kommrende achtloosheid
die gene spijze en raakt noch 't fijner maal zal smaken
van hare liefde en hare teerste zorg bereid:
heur ootmoed weifelt niet, noch de einder van haar treuren;
ze is als de wiedster die geen nutloos hoofd zal beuren;
ze weet de dolik uit het wuiv'ge vlas te keuren:
ze kent u, schaemle, gij die buiten mate u waant...
Ze is needrig-edel als de tarwe, waar ze graant...
De Andere
Maar dat een andre vrouw mijn twijfel ging beminnen?
De Eerste
— Gij zult, na zeed'gen wil en wijzelijk ontginnen,
de zoetheid oogsten van het elgenste ogen-blik.
Wie vrede wil: hij zal het vroede werk beginnen
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dat zijn begeren naar het mooglijk loon beschikk'.
Zijn tOnge raze : hij, de blijde zelf-beheerser,
hij ziet geen zon, dan die bedaard te stralen staat;
en was zijn torve zin dan alle wolke dweerser:
dra lijnt naar zonne-vree de plooi van zijn gelaat.
Geen morge' ontwake, noch vernieuwend leeuwerk-zingen,
dat hij, die mOede nog, voor 't werk zijn zeisen zet,
zijn handen niet en plooi', en zijne woorden dwinge
naar d'hope en de' aanmoed van een rustig-sterk gebed.
En waar hem de avond als een bedelaar bereike,
na schamper-ijlen dag en nutteloze pijn:
zijn vrouwe zal hem 't kind van hunne liefde reiken,
en nieuwe morgen-moed zal in zijn schoudren zijn...
Geen wanklen meer, geen drift, noch weifelend verbazen.
Hij kent de rust, die 't zijn naar mOoglijke einders ment;
en wie zijn nukken lieft als lieven, is de dwaze
die, waar hij niet en snoeit, geen zware druive en kent.
Maar wie, zijn wil geknOt, gedoogt dat, te eigen zoene,
de waag van 't godlijk uur zijn liefde en deemoed wikk' :
hij smaakt 't ornarmen zijner vrouwe in nieuwe zoenen
en 't vriendlijk-zoete van het elgenste ogen-blik...
o Gij, wiens ploegen de eelt van geen brede akkers braken,
wiens hand geen branke van den lagen lei-boom bond:
uw land is tarwe-rijk; uw perelaren raken
van welv'ge vruchten-zwaart den voedens-geer'gen grond;
en nog en biedt ge u-zelf — waar uwe vrouw de blanke,
uw kind de rooz'ge roos van hunne liefde u Wen, —
de gunste van den dag, en de' enig-duur'ge danke
in de al-vereende vrede u-zelven blij te zien,
armzaarge... — WijI de warig-zachte middag-vieren,
een teder feest van rustig-ijvrend leven vieren,
en wie bemint, 'n wenst dan, vredig in zijn lot,
zich-zelf te weten als de gave van zijn God...
De Anders
o Snirse bijen die mijn zinder ziele omzwieren !
—

-

Bijen!
Dc Eerste
De stilte regent; 't geuren tedere anjelieren;
— 'n hoort ge?...
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VLAANDREN, 0 WELIG HUIS

Vlaandren, o welig huis waar we zijn als genoden
aan rijke taeflen! — daar nu glooiend zijn de weien
van zomer-granen, die hunne aemende ebbe breien
mar malvend Ooste' en statig dagerade-roden,
dewijl de morge' ontwaakt ten hemel en ter Leie
wie kan u weten, en in 't harte niet verblijen;
niet danke' om daden, schoon als jonge zege-goden,
gelijk een beedlaar dankt om warme tarvve-broden?...
—:

o Vlaandren, blijde van uw gevens-rede handen,
zwaar, daar ge delend gaat, in paarse en gele wade,
der krachten die uw schoot als rodend ooft beladen.
— Vlaandren, wie weet u en de zomer-dageraden,
en voelt geen rilde liefde in zijne leden branden
'lijk deze morgen door de veie Leie-landen?

NEEN, IK EN FALE NIET

Neen, ik en fale niet: het leve' is groot en schoon.
Wie kept de daden, die berekend is om 't loon,
en wie, die loon ontvangt, zal zuchten om de daden?
— Al brengt de dag zijn zorg: ik zal het werk niet smaden.
De voor is rechte : zal ik klage' om last' ge voor?...
Want in mijn huis en is geen pijn, die 'k niet en koor;
en zie: het brandt van heil, de vlakten zien zijn branden;
de rode roos der liefde wisselt, over-hande
met uwe witte, o tederheid, ter gevel-tin.
En o, daar warmen twee hun diepste denken in;
hun strijdig voelen ront er saem in een gevoelen,
en huiver-wreedste wind zal z6elte otnheen er zwoelen,
en 't wilde gaan der mense' en 't kille waetren-gaan
zij komen onzen vrede in vrede tegen-slaan,
niet-waar, mijn vrouw?...
— Aldus, wie zich een Huis kan bouwen,
geen venstren opent dan ter deining van 't Vertrouwen,
gerede schouders heeft ten Deemoed, hij een man,
en in de liefde van een vrouw zich junnen kan...
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0 VROUWEN-LEED

o Vrouwen-leed in liefde-ontvange' en leven-telen,
dat, dankend om een langen blik, uw wee vergeet:
hoe brandt geen schaamte, hoe stokt geen traan in mijne kele
om de eigen-baat'ge schamelheid van eigen Teed?...
— Want gij en kent geen minne-duur, dan stil verduren
dat kere steeds in smart wat wierd in hell bemind,
— gij die, wen ge om 't gekreun van 't pijn-gebaarde kind
de zorge van uw ore buigt en bang laat duren,
de warme weelde om mlj van uw weke armen windt.

WANNEER IK STERVEN ZAL

Wanneer ik sterven zal, vol dagen en vol lasten,
met, aan mijn tafel, de twee broederlijke Gasten:
Liefde die glimme-lacht en Troost die woordloos treurt;
— zij zien me beiden aan bij large wissel-beurt
aan 't laatste levens-maal dat wij gezaem genieten,
en laten, uit den kelk van hunne handen, vlieten
het welkom-water, dat het stof der reize wast,
over de voeten van den Dood, den derden Gast;
— Lieve, o Troost mijner oge', en gij mijn Liefde, o Leie:
dan zal mijn hart voor 't laatst zich in uw zijn vermeien,
en zal ik, groetend, dankbaar zijn wien, Ongenood,
bij 't maal zijn plaatse neemt als bedelaar: den Dood.
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DE GULDEN SCHADUW
19o5-19o9

HET GEDICHT
(By WIJZE VAN INLEIDING)
19o5

De Dicker

Mijn hand, der spa verzwaard, heeft 't winter-zwijn gekeeld;
de toee stal geurt zoel en zerp van zwoele vachten;
geschuurd de lome last der laatste zomer-vrachten,
rust thans mijn naarstig hoofd ter moede vinger-eelt.
Geen nijvre zorge meer die zweeg, of zwoegde, of lachte;
geen kommer die mijn dage' in hope of deemoed deelt:
het duister-wijs gelaat der tijde' is stom, dat heels
na lange dage-taak de waak der lange nachten.
En toch en zoekt mijn oog den slaap, — waar 't leven ront
in dommel, — noch en sterft me de aandacht om den mond,
noch keert mijn hoofd de dromen toe die vroom me wachten.
Want, week 't gewijde jaar van leed en arrebeid:

'k herbruike zonne en zaad, 'k herbreke daad en tijd,
'k herleve, schromend schoon, mijn leve' in u, Gedachte.
De Gedachte

Ik ben de trage lei der beelden afgevaren,
en waar, in wolke of zon, aan beide zijde week
laag weide- aan wei-gedein dat mijn gepeins geleek,
bleef ik vergeefs ter diept mijn peilend oog aanstaren.
En thans dat, moe, mijn hoop den laatsten vaart bestreek,
(daar sliertig wier en moer, die roer en riem bezwaren,
om de oude schuite de om-gewoelde drabben garen,)
voer 'k gene weelden aan in de eindlijke avond-kreek...
— En gij, mijn zoon, die, wars van didelijke prachten,
ter schaemle haven, waar ik nake in 't bronzend goud
des bonkende' avonds die zijn nacht-spelonke bouwt;
mijn zoon, wiens hunkrend leed mijn aanvaart staat to wachten:
'k en brenge u meer, uit de eelste zeeen, ik, Gedachte,
dan op mijn armen moeder-zoen een beetje zout.
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De Dichter
Geen zomer-schaluwe is schoon als 't beeld, in yolk teilen,
der welv'ge melk die ront, van roerig licht ommaald.
Mijn schamel huis, waar zoel een geur van peren draalt,
weegt teerder in mijn schroom dan 't hele herfst-verwijlen.
En, waar van 't winter-dak een schone mane daalt,
'n weifelt ijI een hele lente in hare wijle,
o mijn gez6ende blik, en moe van eigen-peilen?
Geen zoen is goed, dan die vergeten zorg verhaalt
Aldus wie zijn geluk in 't noden van een teken
gelijk een geurig brood meewarig-blij durft breken,
en nut de zuurste zemel-korst in heil'gen waan;
om bij het heil dat weende en 't vreemde Teed dat lachte,
en in de hoede van uw deemstren, o Gedachte,
eens, als een schone vraag, glim-lachend heen te gaan.
Dc Gedachte
o Gij, die 'k met de bittre borst der levens-wijzen,
die 'k voor een eeuwigheid met zwijgen heb gevoed:
wat bate? Geen die goud in uwe diept bevroedt,
noch weet op uw gelaat het uur der vreugd te wijzen
Geen dageraad zal blijde uw blinde ruit berijzen;
geen zonne die, van vrede-wijdende' avond-gloed,
den moeden wingerd om uw drempel blij door-bloedt;
en zelfs geen vriend staakt aan uw open deur zijn reize
— De hele dag is rein waar gij zijn wentlen doopt.
De perzik viert een vraag, dat gaaf ze, en ongenoten,
door dwe borst gelijk een zomer is gevloten.
Maar, hoe 'k voor u den angst der hoorders hadd' gehoopt:
nooit gaat uw nodend woord, 'lijk, alle deur gesloten,
de kreits des avond-lichts van lamp tot lampe loopt.
De Dichter
Hij die den druivelaar allangs 't gelinte lee,
Hij heeft het klaar verstand de rechte brank te breken,
al moest van levend sap de kranke wonde leken,
al krenkte Hij ter ziele toe, aldaar Hij snee...
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— Uit elken heten haat de vlamme van een bee;
voor elke vreugd vergeldens-wrange pijne smeken:
om eens te leven als de bibberende beken
wier vrees zal schaetren in de blakend-vreed'ge zee...
Wat zoude ik klagen waar 'k miskennen heb verworven?
Hoe drage ik zelfs een zorge om zuivrend-sterken nijd?
Ik ben een druivelaar door Godes hand geleid,
die, aller vorst gekeend en te elken tak doorkorven,
te voller geurde en woog ter herfstelijke korven,
naar pijnlijk was de groei ten muur der Eeuwigheid.

Uit: DE AEI DER MAANDEN
I. 'LIJK DE ONDERZEESE STROMEN
'Liik de onderzeese stromen
onroerend laten 't zee-gelaat,
voel 'k door mij gaan en komen
de tijd die me aan de slapen slaat;
en, zult ge in 't oog niet lezen,
aan 't leven van mijn lippe zien
mijn vragen noch mijn vrezen:
te dieper ben 'k berezen
der dagen, die me omvlien.

Geleund de rijz'ge rugge
ter steile duinen van mijn Iced,
— naar 'k mijn gelaat verstuggen,
mijn strakke wang verstarren weet, —
voel 'k aan mijn kele kloppen
de vlijt van een naauwkeurgen dood,
en 't stotend bloed aan 't kroppen
der gloe'nde vinger-toppen
die zwellen in mijn schoot.
Ik zit; en voor mijne ogen
daar rijst en dijst het dage-Licht;
het duister, diep of hoge,
brandt open mijnen blik, en dicht;
de vadsige einders kweken
het broeiend tij van liefde en haat;
ver boor 'k de sluizen breken;
— maar niemand ziet verbleken
noch donkren mijn gelaat
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'Lijk de onderzeese stromen
zo voel ik, lamme, laffe Maand,
mij dreigend-traag doorlomen
wat nijdig-bral door u orkaant.
Maar 'k wacht met rechten nekke
van ochtend-rood naar avond-rood;
daar 'k weiger dat me wekke
aan mijne kille trekken
de angst om nieuw leven, Dood.

III. EEN ENGEL HEEFT, VAN VOOR ZIJN VROMER AANGEZICHT

Een Engel heeft, van voor zijn vromer aangezicht,
de lome vlerk gelicht;
en, uit zijn blik geboren,
die in het deemster van de veren vleren zweeg,
in schromend aarzlen zeeg,
o Maarte, uw vreez'ge glore.
— Maar wie, van uw ontwaken waak, den slaap ontknecht.
zijn hope rechtte, en recht
naar 's Englen blik zijn blikken,
hij ziet, van tranen zwoel misschien, en vragen-zwaar,
in 't duistre ogen-paar
zijn dubble•beeltnis schrikken.

V. GIJ DIE TEN WAGEN WEEGT

Gij die ten wagen weegt van stampend-ijvre dansen,
gij die ten zonne-wagen weegt,
o Mei, die, bij 't gedein der daauw'ge bloeme-kransen,
van hijgende' aem uw longen leegt;
die uit een leenge hand als zwaai-gedrilde schichten
uw zilvren vreugde-stralen zwiert;
die van uw eigen oog door heersens-helle lichten
Ons oog in ijver vroom ontviert:
thans draagt g' herdenkens solfer-kleed, uw leden dragen
het solfer-genstrend eel-gesteent
dat blekkert door 't gezeul van mijne norse dagen
en door mijn hunkre nachten weent;

49

en staat ge, daar 'k u zie, bij 't zonne-wiel te stampen
dat spaken-veel den hemel kerft;
— waar 'k ligge, ontdaan van nieuwen drift, in de avond-dampen :
een jonge god, die huivrend sterft.

VII. WAAR 'T SPAARZELT VAN 'T GEWELD

Waar 't spaarzelt van 't geweld en klaverende stoten
en plonzend stromplen van de daverende poten
der paarden, in de kneep der kneuz'ge vuist gekneld,
staat telkens weer het meer in muren schuim gesteld.
Het zuigt naar kolken-diept; het staat in zon te stuiven.
Naauw wijlt het huivrend vlak van hijgend adem-snuiven
een wijle, of were wast en welft, bij nieuw geplons
der bronst'ge rompen, 't wuivig kuiven, bons op bons.
En helmend schalt de ruimt ; weergalm'ge verten schallen
naar onder elken plomp de ontstelde waetren knallen;
het schuim der bekken striemt het schuim der baren, dat
een minder-scherpe zon Licht-spettrend tegen spat ;
en 't schervlen stralen hoog en laag, in 't samenjoelen
van schaterend geluchte en bliksmend water-woelen...
Tot plots, gelijk een priem ter zon, een, gulden stem
het joelen overschelt, en schettert. Pal geklem
van recht-gerezen vuist die straalt heft zeven bekken
van witte paarden, hoog op krevel-schicht'ge nekken,
de waetren en 't gekuif der wuiv'ge baren uit.
Er stoet een stilte ineens, die 't woest beroeren stuit,
alover 't water, en de galmge verten tegen.
De zeven koppen staan, die nimmermeer bewegen,
dan nors van oog-geloens en huid die krimpt van koorts.
Daar midden in: de vaste vuist, gelijk een toorts.
ZO staan ze, een tragen tijd, verwonderd van hun wijlen.
De waetren zijn gezoend; de zonne-scheuten keilen
naauw lange glimpen nog die langs het baar-gedein
hun deuken delgen, en als gouden kreuken zijn.
't Is, wijd en zijd, een tragen tijd, 'of de einders luistren.
Gesnuif der bekke' alleen, die de gebitten kluistren...
Maar boor, daar gaat alweer een lange daver aan.
Weer is de lucht naar alle verten aangedaan
van 't schaterend geschal der druisend-luide kele.
En 't gaan de waetren weer aan 't slaan, en 't gaan aan 't spelen
in nieuwen joel de schervel-stralen om den vloed.
En zie : thans wordt een feest en herelijken stoet.
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Want, - heel thans uit het meer gebuiteld en gerezen,
gebult van zon die roert, naar 't stel van spiere' en pezen
at roerend 't gulden lijf, en glimmend, hoger recht
van uit het baar-gewoel dat, slapper, slenkt en slecht
alom den Held die staat en praalt in trots en weerde, waadt Juli thans de waetren door, met zijne peerden.
Zijn benen stappen, zon-beknied. Waar te elken helft
der borst als een rondas de hoge repel welft,
beweegt en schuift een zon bij 't hijgend adem-halen.
Waar de ogen draaien, ziet men draaige zonnen stralen;
en in zijn Karen hangt een natte zon, at waar 't
gedruip van diamant uit lokke' en jongen baard.
Hij stapt. De hoge vuist omknelt de kneuzge snoeren.
't Gedans der golven, die de onwil'ge beesten voeren,
welft telkens schitter-wit van wisslend rug-gedein.
En 't zijn de paarden, die den oever naedrend zijn...
- o Lach uit beide diepte', o Licht en water, Leven
gerond in 't schaetrend beeld dat door mijn leden streven,
dat in mijne ogen, op mijn lippen branden komt:
o Juli, die naar t'iwen wil mijn onwil kromt...

X. OCTOBER, SLOPER VAN MIJN STREVEN

October, sloper van mijn streven en mijn hopen,
uw moker is van food
die weegt ter lome leen me en houdt mijn nek gestopen,
October; en uw aem, mijn lammer lijf beslopen,
October, maakt mijne ogen groot.
Van alle spel geweerd de blijde zomer-kieten,
en te aller rust gekeerd;
verlaten alle luste' en die me zelf verlieten,
October, - als een kaan in roerloze avond-rieten
ten zwoelen avond zwart gemeerd:

z6, van uw trots bevaen en eigen slaap geslagen,
ligt lam mijn leven thaw.;
waar nog mijn nimmer-zatte blik, vol hankre vragen,
alleen, October, volgt, op vreugde en vrees gedragen,
des levens eeuwgen kenter-dans.
En 'k zie, - daar 'k moede en wrak in uw gedein verloren,
mijn eigen weze' ontvlie;
terwijl, van eigen dood gedoopt tot eigen gloren,
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verstard, mijn bredere oge' uw weelden zien geboren, —
o Leve', uw stervens-harmonie...
En 'k zie — gepaard voor 't bukkend juk de schonk'ge juchten,
October, en 't gepeil
van 't stijgend hoornen-stel gesteld aan gulden luchten, —
uw statig stieren-span dat breekt zijn bronstig duchten
in stampe' en snuiven en gekwijl;
uw schoftig span dat kromt en krimpt zijn kreukge nekken,
en, traag, uw wagen voert;
wen (waar, de blikken schuin, en schuin de slijmge bekken,
ze uw vol-geladen vracht van vruchte' en vrouwen trekken,)
gij, lustloos starend, niet en roert;
ten vollen wagen, daar de bronzen peren dragen
in mand aan mand die gaapt;
ten wagen daar de vloed der druiven stort; ten wagen
daar duistre huiden 't luid gesnork der saters schragen
en 't goud der zonnge vrouwen slaapt;
October, en waar gij en roert, die de oude landen
al schaad'wend over-schouwt,
uw loden moker moede onder uw hete handen,
en in uw aem-gesnuif het huiveren en branden
van't aller-laatste zonne-goud...

XI. ALS GE OP DE BANGENDE AVOND-PEIS

Als ge op de bangende avond-peis
uw deure hebt gesloten,
(ten hemel is de felle zeis
der maan omhoog geschoten):
keer dan uw deemoed noch uw vrees
ten bleken kamer-schemel;
want daar ontwaakte uw schaattw, en rees
gelijk de maan ten hemel.

XII. DE LADDER EN DE KOORDE

De ladder en de koorde ; 't stro; de gladde kilte
van teile en mes... De huiver-morgen veinst en wacht.
De lucht is lui. De stilten luistren naar de stilte.
Het huis is dover dan een sneeuwen winter-nacht.
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—De ketel is gekuist waar zwoele draffen brasten,
en 't beest is buiten. Logge en wijze vingren tasten;
de zeuge rilt; hare ogen loensen... En de dag
is als een dode vrouw die 'k niet beminnen mag...
—De dag is ledig. Hoor ten stal de peerden stampen.
De dag is ijI; de holle kerste-klokken tampen...
Mijn God, ik was het hoofd waar Ge Uw genl beweest.
Zij wisten 't. En zij voedden mij, gelijk dit beest
dat hun begeren voedde en dat hun lust zal slachten.
Ze voedden van hun wrok mijn hunkrende gedachten
en ik werd schOon, en had hun afgunst niet verstaan...
Thans is de tijd, mijn God, dat ze mij slachten gaan
en — niets waar mijn verweer zijn angst weet vast to klampen
— De dag is ijl. De holle kerste-klokken tampen...

HET HUIS VAN DEN DICHTER

I. HET HUIS OP DE VLAKTE AAN DE RIVIER
I. DE TERUCKEER

(Fragment)
o Vroomheid, dat het weer mocht zijn;
dat weder, als weleer het was,
gelijk een geule gouden wijn
in 't broze en donkre glas;
— dat weer dit rijzen is geschied;
en, als ten poele een water-bel,
uit zwoele ziekte, uit zwart verdriet,
mijn hoop, van nieuwe glanzen hel,
heur-zelve welven ziet...
— Nog op de sponde 't holle hoofd
van alle verend leven leeg:
het oog van genster-glans beroofd;
de droge Lippe veeg:
zo ligge ik, trage ontwakend, waar
me een trouwe ziekte waakt, in 't bed
van bleken morgen aarzel-klaar,
daar 'k de oge-schalen, licht-gebet,
ontsluite, en, druilend, staar.
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En alle leed, en elke pijn
die gulden door het dromen priemt,
uit broetgen slaap tot nieuw geschrijn
ten nieuwen dage ontkiemd:
daar veegt me weer, en lijze ligt,
opblekend uit doorzwoelden nacht,
effen en rechte in 't rijzend licht,
mijn schoon Geduld, dat hooploos wacht
om 't valer aangezicht;
terwijl, ontwaakt, opnieuw de tijd
gaat haemren aan de wijzer-plaat,
gelijk de worm, in arren nijd,
de houten sponde slaat;
en — waar 'k den donker-schonen schoot
ontrees van dezen vromen slaap
die 't heul me van zijn zwijgen bood, —
weer timmert aan gelaten slaap
de wrok van leve' en dood...
Zo lig 'k, in naauw-ontloken dag,
van al mijn lijde' onaangedaan,
en lache van den glimmelach
die kranke' alleen verstaan;
— als plots geschoten, voor het eerst
na lange tijde', een zonne-straal
de laauwe, graauwe kamer dweerst,
en, als een jongen zegepraal,
mijn wezen over-speerst.
Plots, door het dralend licht-gedruil,
van jammrende ure egaal doorkreund:
een straal, gelijk een schuine zuil
waar heel de dag aan leunt;
— een spake van het naarstig wiel
waarop de zonne een gouden voet
gereed houdt, tot 't den dag geviel
to draaien, en hem draaien doet
met daverenden hiel;
— een spille licht die ruste en houdt
noch duur; die, waar ze in 't wachten drilt
met priemen paars-doorpulverd goud,
van gulden scheuten rilt;
— een speer van drift-doorreden staal
in ijver-beevge vuist gereed;
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— en speerzlend, peerlen, kraal aan kraal
ten danse ontsnoerd om 't bedde-kleed:
— o spetterende straal...
En zie: nog voor 'k bevroede, hoe
dit zoet geweld mijn ziel bezocht,
daar keert mijn moeheid, en 'k ben moe
'lijk van een blijden tocht.
Een frisse zoelte klopt, aldaar
de harde wrok aan 't haemren was;
en wijd wordt oge en ore, als 't waar'
dat zong aan 't zonnig venster-glas
een zinder-zieke snaar.
En 't broze brein, dat gemelijk
in zwachtlen zwoelde, slap en zwaar,
gaat zoet me aan 't glanzen nu, gelijk
een halle, stil en klaar.
'k Bewege; en — o, door peze aan pees
daar pijnt me een blijde stijfte en vliemt
door elke spier die roerde en rees;
en 'k voel, hoe leven door me priemt,
en dat ik nu genees.
En 'k zitte recht, de nek door-wrocht
van wriemlen, 't voor-hoofd klokke-hol;
maar 't oog, dat de oude verten zocht,
mijn oog van verte vol...
— o Luie dag, die toe me kruipt
uit hoek aan hoek naar 't lamme bed;
slink licht, dat slink me tegen-gluipt,
'n ziet ge?: 'k zitte recht gezet
waar heel de zon me omdruipt.

Uit: I I. EINDERS

DE STILLE ZONNE DAAR IK ZIT

De stile zonne daar ik zit, voor mijne woning;
in de oude lijste van een groene en rode veil;
van al de bloemen op mijn mond de milde honing,
en in mijn hart van al de dagen 't vrome hell;
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een witte roze aan mijne krage, en voor mijne ogen
de weiden en de Leie in lagen zonne-brand;
van mijne vrouwe in mij het zorgend mededogen,
en van mijn zoontje op mijne wang de koele hand;
ik voel een rijpe traan diep uit mijn binnenst rijzen
van verren heimwee en gevreesd geluk, misschien;
ik laat op mijn moede oog de lange wimpers dijzen ;
— maar als ik ze open, zult ge er zonnen stralen zien...

IN 'T BOS EEN LATE BIJLE

In 't bos een late bijle,
en over-Leie een luide zweep.
Ten Westen, 't lange wijlen
der laatste zonne-streep.
De witte bloem der erwte
blaauw schaduw-bevend op den grond.
Gekweekt van alle smerte,
een glimlach om mijn mond.

GEZAPIG ALS DEN ZOEN

Gezapig als den zoen van koele kinder-lippen
en zoeler dan 't gezoef van bloesem-zoeten wind,
o kleine regen, heeft van duizend glinster-stippen
uw stuivend licht mijn Naar met perelen gepint.
En zonder roeren, dan to voelen hoe mijne ogen
vergroten, naar me uw peerlen-weelde zonne-wijdt,
sta 'k als een smalle bruid, tot wenens toe bewogen
van vreemd verwachte' en wonder-zachte zekerheid.

IN ZILVREN DROMEN ZOEL GEHULD

In zilvren dromen zoel gehuld,
half waak in luien morgen;
—o roozge zon die rijzen zult
in nevelen bleek geborgen.
—'k En wille niet ontwaken gans.
En, in mijn weigren verloren,
voel 'k over mijn gelaat een glans
van stijgenden dag geboren.
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En lengerhande, aldoor mijn droom,
dit beeld, in gulzig begeren:
door 't waazge van een zilvren doom
een zware, bronzen pere.

WIE HEEFT DE KOUDE KROON GEBROKEN

Wie heeft de koude kroon gebroken
die zwaar mijn dubbend denke' omsloot?
—Een zomer-nacht is zoel ontloken;
een nacht vol rechte roze-roken
en rank van schietend sterre-schroot.
Wie, die op 't meer der blonde schaauwen
de schemer van mijn Naar ontbond?...
'k Sta 'lijk een bake ter landouwen
die dale' en zwelle' en luw verlaauwen
op de' adem van mijn duistren mond.
—'k En roer. Mijn vuisten voelen deinen
mijn trage borst die slenkt en stijgt;
mijn aangezicht vol stille schijnen
wijit over 't glooiend dal der pleinen
en, bleek van schromende' ijver, zwijgt.
En lippen, waar Been woorden wegen,
verhelen week hun levend rood;
daar 'k wijle, in ruizlen geuren-regen,
mijn handen, lichtend-blank, gezegen
als vruchten in mijn lagen schoot;
'wijl — enig streven — wijd mijne ogen
ter nok, waar sterren schiete' en vlien,
ten duizel-diepsten hemel-bogen
hun lenge' en lieven, droom-omtogen,
in wanke en wissel, waren zien
—o Nacht-ele, onbegrepen lichten
die de eigen weelde en wee me zegt;
waar Teed verkeert of vreugden zwichten,
het stralen, in uw vergezichten,
of 't schaad'wen van mijn blikken legt;
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die wenkt, en, van uw dwalend wenken,
langs ongeraden-eigen pen
het moer'ge roersel van mijn denken
naar meren van geluk leert zwenken,
en aarzlen vroom naar hopen gaan;
langs paden waar mijn ziel, verloren
in dage-druk, haar vree hervindt ;
— ten heil'gen zomer-nacht herboren,
die om mijn brede en broze glore
de wierook van haar reuken windt;
— aldaar ik sta, bij roerloos staren
in eigen roerloze eeuwigheid:
o Nacht, die, in uw draaiend waren,
om 't hoofd me uwe sterre-kroon laat klaren
en — 'lijk een schone vrouw me zijt
die, ernstig naar mijn angst gekomen,
mijn zeuren bij heur zoen bedriegt,
heur aaien om mijn koon laat lomen,
en op heur rijpe borst vol dromen
mijn droom naar heuren adem wiegt.

WEN 'I( ZITTE, WACHTENS-VROOM

Wen 'k zitte, wachtens-vroom, (en heel de schone dag
beeft, bij het beven van mijn vromen aarzel-lach,)
en, Vrouwe, uw handen, als een lage, leenge krone,
al mijne slapen langs traag dalen aan mijn konen,
en week hun zoel gevlei naar wak mijn lippen glijdt;
—wanneer, o Vrouwe, uw hande' en tere vinger-toppen
meedogend wijlen waar de moede slapen kloppen,
en dralen langs 't getril der levens-strakke wang,
en vredig wegen, en verzoelen, en verweken
ten beker van uw zoen, ten krater van mijn zang;
—o Vrouw, wanneer ge v6or mijn schroom'gen blik laat bleken
den schemer van uw hand die trage daalt en beidt:
't is of mijn huivren wilde in hooploos wenen breken;
waar mijne duistre min, heur eigen vrees gewijd,
'lijk nachtelijk een rocs heur blaren open breidt
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IK HEB UW BEETRE VREE GEWACHT

Ik heb uw beetre vree gewacht,
o dage', en dat uw zomer-pracht
in blaauwre schaauw verweke,
om — mijne vrees ten slaap geleid
van mijne beidende eeuwigheid
en van mijn vreugd te spreken...

—,

Als de ogen van mijn eersten zoon
is aarzel-diep de herfst, en schoon
van rode October-rozen;
— waar blij mijn zwijgend liefde-lied
ter oge 't leed verbleken ziet
en vreugd ter wang voelt blozen;
voelt blozen, 'lijk de peren staan,
die de ouden, witten boom belaen
in de opene avond-deure;
wier warende adem wazem-waadt
zo, dat wie 't oog ter aarde gnat
dra 't oog ten hemel beure;
voelt bloze' ; en zwijgt; en tallemt ; waar
een late zon is in mijn haar
en eeuwig-brede lijnen
van Leie en land en yore en gracht
als naar het hart der streke, zacht
naar mijne lippen deinen...
— o Vrede, die gezeten zijt
in mij ; gij, die me uw zegen breidt
als weide' om lage klingen;
gij, die me uw vreugde zo verkondt
dat in mijn holle' en wonngen mond
als duizend bijen zingen;
o vrede die, waar de avond daalt
van bevend-strelend Licht bemaalt
mijn schuchter-schone glore;
die — te eind mijn eigen trots berooid —
uw purpren weelde toe me glooit
uit Leie, en land, en yore;
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o vrede als de ogen van mijn kind,
als de armen die mijn vrouwe bindt
om 't vreemdst van mijn gepeinzen;
o blijde-blijvend avond-ruim,
dat de einders, naar mijn wentel-luim,
laat naedren en laat deinzen;
o borgen van mijn eeuwigheid
die teedre eeuwigheden zijt:
o melk ter gele teile,
o stekel-bezie zoet en zuur,
en, op den fulpen-roozgen muur,
o rode en paarse veile.

TEN TRAGEN HEUVEL-FLANK

Ten tragen heuvel-flank waar trouwe schaluwen valen
hangt, als een draal'ge schapen-kudde, een waarge smoor.
En 'k voel, bezonke' in mij, 't geslonken dage-dalen,
en schouw in milde zekerheid de misten door.
Safranig komt de maan mijn schaemle vreugde vermeren;
gemeerd is alle zorge...
— En 'k leun ten deur-post aan:
daar binnen al mijn hoop, mijn liefde en mijn regeren;
hier buiten niets, o nacht, dan in uw schoot vergaan...

NU 'K DEZEN VREDE KEN

Nu 'k dezen vrede ken, heb ik mijn dag gedeeld,
binnen de vrijheid van Uw liefde-volle banden,
en 'k spreke, nu het avond-uur de vrucht der landen,
de vrucht des monds vereelt:
en 'k danke U om 't geduld van mijne weigre hand,
Gij die ten wegel stiert des Plichts, en Wiens genade
me zwaar de vroede penne maakt, en licht de spade
ter celle en op mijn land;
heb dank in eeuwigheid om mate en ora getal
die slaan door 't werkend lijf en de aarzelende tonge;
om de aem, bij zang en arrebeid, der dubble longen;
om vreugde, om zorgen, om al;
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en Janke, God, om deze rust, en dat mijn geest
als mijne leen Uw vrede in 't avond-uur mag smaken,
en slapen mag, om blij gelijk het zaad te ontwaken,
dat monkelt als het keest.
BETOVERINGi ALWAAR IK GA

Betovering Alwaar ik ga,
mijn beeld in duizend beelden,
weerkaatst ter stralende ijzel-wa
in stralende ijzel-weelde;
mijn beeld, verduizendvoud op 't glinstrend spergel-veld,
in zeven-toon'ge verwe, alwaar ik staar, gesteld.
Van voor de morgen 't rijp-krystal
met braller licht berake;
nog voor 'k van 's dages zorgen zal
de bitterheden smaken:
o schoonheid en o vreugd, in dezen tover-kreis
vermenigvoud te staan in praal van zon en ijs!
o Wonne — En breekt een breedre dag
't gestraal der zeven verwen,
mijn glore, die niet schittren mag
dan om in ijlt te sterven, —
hoe zoude ik klagen dat mijn weze' in water vlie,
ik die me oneindlijk than en wijd verheerlijkt zie?
ijzel-wa
o
ter rijz'ge spergel-branken;
o flonkring, waar 'k te flonkren sta:
in eeuwigheden, danke
— Want wien in eelder beeld Natuur weerspiegeld heeft,
last hem de dood genake', o broos bestaan: hij left.
0 ZAAD DAT ZEGEVIERT

o Zaad dat zegeviert, na de eeuwe', in deze knoppen,
als peerlen aan de kroon des goddelijken jaars,
waar alle weelde kraakt, waar alle sappen kroppen,
geweldig, des kastanjelaars;
verborgen, gij, verteerd, en in den schoot ontbonden
der donker-terende card, maar die te bonken staat,
alweer van botten rijk, waar berstend samen-ronden
uw jongste krachten, eeuwig zaad;
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— o dat ik, schroom-geweerde uit dagelijkse feesten,
van alle hope wars, van alle min gemeen,
moog' sterven, om als gij voor de eeuwigheid te ontkeesten,
en elke nieuwe jeugd in schoonheid toe te treen

II. HET HUIS AAN DEN VIJVER BIJ HET WOUD

I. DE DELLING

Gij daalt aan beide zij naar waar mijn leden wegen,
o dellende eenzaamheid, in trage deining neer.
Daarboven dreigt het zwart geboomt der hoge wegen.
Maar hier, daar 'k ligge, dood voor liefde en voor begeer,
hier treedt als zoel gezoen mijn moede lippen tegen
de zon, in lage wegen.
Hier, dat het bleke gras me 't diepe leger spreidt
van wuivge pluimen, die mijne ogen tegen wiegen
het weven van het licht en de' adem van den tijd;
waar als naar strijd ten hogen zoom de bomen tiegen:
hier streelt me, hoe mijn pols zijn eigen zwijgen beid',
hier streelt me een eeuwigheid.
En hoe ten hemel de evenwijdge lijnen dreigen
der dreven daar des dages krank gekreun door zucht:
mijn Lome zatheid ziet om 't aangezicht haar zijgen
de ronde en ondoorgrondb're reize van de lucht;
en 'k voel, naar 't gaan der ure, uit ieder rietje neigen
een schaduw om mijn zwijgen;
en vager — naar de zon, ter laagste lijn genaakt,
een gouden draad die draalt ter kromme kimme tekent,
en wijlt ter diepte, en stijgt, en hoog de bomen raakt, —
laat elke schaduw, naast een veger licht verblekend,
laat beurtlings elke schaluw, bij middag-zonne ontwaakt,
van zon mijn wezen naakt;
en naakter, naar ge weekt, gewaterd-tere wade,
o wissel-kerig zonne-tij dat toe me traadt,
voel 'k beter, hoe 'k ter goede diepte zonk, verzade;
— maar teerder tevens, dat uw waken om me gaat,
te schoner naar ge zwijgt, gij, ongenood, Genade,
en gij, Troost, lang-gesmade
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o Lang-gesmade Troost, o tuk-geleden pijn;
- en 'k voel mijn bleek gelaat gelijk een moede roze
En toch: en is 't, of heel dit vredig dal-gedein,
of 't weke zon-gezoen, of 't wimper-strelend kozen
van licht en schaluwe en trage, blaauwe hemel-lijn
voor mij herschapen zijn?
Ik ligge, 'lijk in eigen doelloosheid gelegen,
ter diepe delling, in dit zwoelte-geurend gras.
In mij is de eindlijk-hopel6ze rust gezegen,
en keer ik naar den vrede als van wie nimmer was ...
En toch, en toch, en daalt een wonder-stille zegen
uit beide zij me tegen?
En naert, uit beide zijde, als naar een moeder-schoot
het blanke noden van twee kallem-opene armen; en naert, ter diepte waar naar streiger stilt verschoot
de dubble glooiing van dees dalende avond-barmen;
en naert me, aldaar ik ligge en hoop-moede ogen sloot,
een refiner leven, Doocl?
o Driften, Ling bemind, en thans voor goed gemeden,
o bekers, gij die de' eindelijken droesem draagt:
thans strek ik ter vergetelheid mijn lome lecien; en toch, en zie 'k, aldaar ze komen, ongevraagd;
'n voel 'k me, roerloze, aarde en hemel tegen-treden
als sussende gebeden?
'n Voel ik waken - 'lijk ten zoelgen lente-tijd,
al-boven de' open grond, in avond-paars aan 't grijzen,
tot over 't dalen der ronde einders uitgedijd,
een damp, uit aarde en licht geboren, hangs to dijzen, 'n voel 'k een wake, uit aarde en hemel saem, gespreid
om u, Vergetelheid?
Vergetelheicli - En aarde en hemel, saem-gekomen,
mijn laag en bleek gelaat gekozen voor hun zoen:
ter kelk der delling en ter diepte van mijn schromen
voel 'k beider goedheid in een kozen samen-vloe'n...
- Terwijl 'k daar boven zie het rusteloze lomen,
het dreigement der bomen.
De bomen. 'k Zie hun reize uit elken horizont;
't gestarde wringen van hun wrok-doorkorven rompen;
van waar de dag ontbloeit tot waar rood de avond ront,
gelijk in drift gestrekt, gelijk in pijn verkrompen:
hun reize, de onverschilligheid der tijden rand,
en die nooit ruste vond.
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Ik zie ze gaan, verwoede en koppige kohorten,
hun kruinen noens in stoer verweer; ik zie ze gaan,
en, waar een andre kracht hun wit kwam tegenhorten,
hun koude razernij haar bral in 't wezen slaan;
'k zie hoe ze, daar ze te eenren einder neder-stortten,
lilt de' andren einder torten,
en gaan, en gaan... — En 'k weet hoe mijn begeren ging
gelijk de oneind'ge tocht der schrikkelijke bomen;
het masker van zijn trots om elke liefde hing,
aan elke liefde ontrukte 't masker van zijn dromen;
en ging, en draaide aldoor, in wrange erinnering,
ten zelfden wanhoops-kring...
Geweldig noodlot-spel: verdoemen, en genieten;
— thins lig ik voor vernietiging ter delling neer.
Maar than ook voel 'k, Heelal, u noel ter ziel me vlieten
als duizend bronnen in een roerloos avond-meer;
gelukkig te verstaan hoe schoon de schaluw'ge rieten
om mijn gelaat verschieten...
Want wie, zijn leen ter eindelijke rust geleid,
van alle lijden moede en moe van alle denken,
zijn lijdlijk Leven lustloos heeft vergian gewijd:
hem laat ge uit uwe woon, o Vrede, een lampe weaken,
en staat van uwe hand een wonder maal bereid,
o Zelf-vergetelheid.

Uit: II. DE GLOEIENDE AS

TOEN ZEI ZE: „MEESTER"

Toen zei ze: „Meester"; en vergleed .
Bij huiverend ontwaken
voelde ik in mij het oude Teed
weer nieuwe zuchten slaken.
Een trage regen, als een lied
van eindeloos mistroosten,
dook in een al te dicht verschiet
't verdoezeld, lichtloze oosten.
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En in het huis, waar moede en dof
't gebeuren pijnlijk gebeurde,
was het mijn schrijnend dralen, 'of
de vruchten beurser geurden...
— Wie zijt ge, die, in dromens-waan
aan mijne spond gezeten,
bij zulken dag zijt been gegaan,
en die me „Meester” heette?...

DE ROZEN DOMEN EN DAAUWEN

De rozen domen en daauwen
ten avond, vredig-vroom;
er waart een paarsere schaluwe
om den kastanje-boom.
De vijver blankt in dampen;
de troostlijke nacht begint.
— Ontsteek, ontsteek de lampe:
mijn angst ontwaakt, o kind.

0 ZOMER, DIE ME WEER KOMT VINDEN

o Zomer, die me weer komt vinden
in 't huis waar ons herinnren woont:
ben 'k at to fang dan uw beminde,
dat gij geen nieuw gelaat mij toont?
Met de eendere eenzaamheid in de ogen
die 'k, eenzame, in mijne ogen hoti,
staat voor mijn vraag uw hoofd gebogen
als van wie, treurend, scheiden
De zwarte druive', in zware schalen
onaangeroerd, ten liefde-dis;
op uwe lippen geen verhalen,
in uw gevlei geen heugenis;
geen huiver in uw mantel-slippen;
geen hart-slag, die uw kleed beweegt
— En dood het smeken op mijn lippen,
en in mijn borst de pijn, die leeft
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En 'k leze, in uw gelaat geronnen,
't dood-schone van uw eeuw'ge jeugd
— Daarbuiten schiet de schelle zonne
de pijlen van haar zomer-vreugd.

IK HEB, HET BREIN VAN SPIJT DOORWOED

Ik heb, het brein van spijt doorwoed,
ten wingerd, waar de herfst verbloedt,
gestold in bol-rode aedren, —
ik heb, in nijdig-raaz'ge pijn,
heel 't licht-doorzegen herfst-gordijn
geplukt van gele blaedren.
Thans, vlekke aan vlek, door branke aan brank,
is, eindloos-moede en eindloos-krank,
me 't naakte dal verschenen;
en 't lage licht, dat zonnig zag
door 't rijpe, gouden blaren-rag,
weent vaal thans om me henen...
— o Schone droom, verhiren droom,
uit zonn'ge kluize van mijn schroom
geweerd door eigen smalen:
— thans, met nog de' een'gen angst, die waakt,
ligt mijn gedachte, krank en naakt
als herfstig-vale dalen.

IK HEB EEN VROUW; IK HEB EEN KIND

Ik heb een vrouw; ik heb een kind;
en 'k heb in 't harte harde zorge...
o Kommer-knagen voor wie mint,
to weiflen aan den dag van morgen.
— Ik sla de zware netten uit
en berg in 't roerig moer de fuiken;
maar, voor de hoop op weel'ge buit,
zie 'k drabben uit de drasse duiken.
Soms komt, voor diepre schoonheid borg,
me een water-roos heur blare' ontvouwen
o Knagen van mijn harde zorg;
maar 'k heb een kind, en 'k heb een vrouwe.
66

NIET WAAR? EEN SNEDE VLEES

Niet waar? Een snede vlees op deze snede brood,
en, dankend nog, een stillen sluier om de zorgen
De ruste naert. Gelijk een aarzelende morgen
wacht ons de slaap, bijna nog schoner dan de dood
't En is niet veel wat ons van vroeger hopen rest;
maar draagt ge niet het kind van onze zaligheden,
o vrouwe? En hoe ge om onzentwille hebt geleden:
de tranen zijn een bron die 't goed betrouwen lest.
Ik min u, vrouwe; ik min u, kind. Gut slapen. 'k Blijf,
want 'k voel hoe verzen, barens-rede, mij bewonen...
— o God, mijn tOch betrouwde God, gedoog to lonen
dees wankelende ziel in dit doorhunkerd lijf...

0 GIJ DIE STIL GEBOGEN ZIT

o Gij die stil gebogen zit,
en naar de gulden transen
uw rustige ogen keert, die wit
in uw valend gezichte glanzen;
—en de avond-zonne, lengerhand
om de kartlende kim geschoven,
ziet in uw blik heur laatsten brand
opflitsen en weer verdoven;
tot ze achter paarsen einder loom
gedaald, geheel zal duiken,
en zonder vreugd ge, en zonder schroom,
uw zonloze ogen zult luiken;
—gij die, gebogen, rustig blijft,
dees dood in uwe ogen geborgen,
en hope 'n voedt, noch zorgen;
—o, &rust die steeds me uit den avond drijft
naar den nieuwen angst van een morgen.

1K LUD...- GIJ DIE, GEDWEE, MIJN LUIMEN HEBT GELEDEN

Ik lijd... — Gij die, gedwee, mijn luimen hebt geleden
en om uw eigen Iced dees ijdel hoofd bemint;
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die 't zoete linnen plooit, en teedre huislijkheden
gaert om de wiege van onze arme weelde: ons kind;
gij, die me uw zorg bereidt gelijk een zoele sponde:
o, waar is 't sterk beleid van mijne min belonden,
dat ik zo Bans alleen me, en met dees leed bevind?
— Daarbuiten huivert blijde en kwijnt het moede marren,
meewarig als een zoen, der ure om onze woon;
in melkig slieren draalt door de armen van de sparre,
gelijk een druil'gen droom, de mane, sluier-schoon...
En — 'k lijde, ik, o mijn vrouw, die 't eigen vroom verblijden
om nieuwe lente dwingt tot teder medelijden,
en wier geduld 'k alleen met deze zuchten loon...
Het huis is stil. Gij plooit het linne'. Een zelfde lampe
waakt om uw liefde-zorge en deze dorre pijn.
Een zelfde lente laat van koorts mijn slapen tampen
en een geloken vreugde in &wen boezem zijn...
Gij glimmelacht. Gij plooit, bij lampe-licht, het linnen.
En — gene liefde in mij, dan eigen leed te minnen,
en gene lente, dan herlevend smart-geschrijn...

MIJN HARTE, 'LIJK HET WUIVIG PLUIS

Mijn harte, 'lijk het wuivig pluis der dichte vachten,
op de ure dat moede avond neigt naar bleken nachte,
dat de aarde trage golft van schapen, en 't gedein
der kudde en van een herder-fluite zoete zijn;
— aan elke doornen-haag een wuivig pluis gebleven,
en ...
— — God: ziehier mijn hart, ziehier dit moede leven,
gerafeld te Uwen wille als een geplukte yacht;
maar laat me voelen, dat een warme stal me wacht. . .

DAAR, WAAR HET WOUD

Daar, waar het woud van de open vlakte scheidt,
en mijner ziel een kalme maagdlijkheid
van land en lucht laat tegen dromen,
staat, kroneloos en zonder een gezang,
onroerend in den rilden lente-drang,
een rechte kreits van bleke bomen...
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Mijn hart is rijp gelijk een zomer-vrucht,
die schromend in den vromen avond-lucht
een lavende' adem hangt te wachten:
o kalme levens-zoen, o tederheid;
— en gij, die me Al te trouwe makkers zijt,
o bleke broeders, eeuw'ge doods-gedachten...

GIJ DRAAGT EEN SCHONE VLECHTE HAAR

Gij draagt een schone vlechte Naar
allangs uw lage lenen...
— Het is een trage dag voorwaar
van weiflen en van wenen.
Het is een lengeride avond van
mis-troosten en mis-prijzen.
't Is of de dag niet sterven kan
en of geen nacht kan grijzen...
— Gij gnat mijn duister huis voorbij,
verlangenloos en rechte;
ik rade uw naakte, maegre dij;
ik zie uw donkre vlechte.

GIJ LENGT UW SCHADUW UIT

Gij lengt uw schaduw uit, die reikt ten hemel, waar
de laatste vuren van de vege zonne branden.
En de onafzienbaarheid der lage lente-landen,
o duister woud, hoe wijd mijn kommer-oge staar',
ligt in uw schaduw-wade allengerhand te dampen.
In verre huisjes branden gele vrede-lampen;
der schouwen-rote ontstijgt een rechte reke rook;
en om de kerke en 't zinder-levend vesper-tampen
draalt, even bevend, 't schaduw-kleed dat de aarde dook...
— Mijn dag is moe-gedwaald; mijn hete leden wegen;
mijn hoofd is tobbens-zwaar: zal ik nog vender gaan?
Het nachten naert, en zachte leiden lage wegen
ten vrede-lande, waar de gele lampen staan.
Er lokt, gelijk een leeuwerk lokt, een vrouwe-stemme...

— Maar neen: geen aards geneugt dat u gevangen houd',
Er is geen beter bed om eigen min te omklemmen
dan de eeuwen-oude nacht die davert door het woud
Me-zelven 't bitter woord van mijn ontgoochlen zeggen;
mijn krachten meten aan de borne' ; en din, misschien
mijn schaduw op de lage landen molten leggen,
en 's avonds, heel alleen, de zonne sterven zien

III. HET HUIS AAN DE ZEE

Uit: ZEGEN DER ZEE

TOT UW EEUWIGE LIJNE GEKOMEN

Tot uw eeuwige lijne gekomen;
tot uw eeuwigen drift bereid;
met ons diepst-bewogene dromen
en den kalmen trots van ons spijt;
en open voor alle troosten,
en dankbaar voor elken smart:
zo staan we voor 't goud van uw oosten
en voor 't grimmende wester-zwart.
Zo, onder het kleed onzer wanen,
de borst van 't leven doorkraauwd;
op ons lippen 't zout onzer tranen,
maar in 't harte uw voedende zout;
Zee van broze golve-gebouwen
en sterk van nalevenden wind;
gestrekt als een schaamtloze vrouwe,
en naakt als een schuldloos kind;
o Zee, die in aarzlenden morgen
te wachte' en te wijlen ligt,
in uw schoot de stormen geborgen,
en uw wezen bleek in het licht:
zie, we zijn tot uw leven gekomen,
in den angst van onze eeuwigheid;
met ons diepst-bewogene dromen
en den kalmen trots van ons spijt...
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ZO ALS EEN ROOS

Zo als een roos, een grote broze roos,
de Waren laag gezegen, roereloos
en bleek, ter rijz'ge lijn der glazen lijze:
— zij legt, als teer-dooraerde schelpen, traag
haar zijgens-rede krone-blare', en vaag
laat de oude dag zijn licht er dralend dijzen;
—want, waar om alle wezen deemster week,
is daar, dat dralig-kerend, diep en bleek
het kallem schemer-duister talmde en marde:
—z6, vrezig haast van vreemde en zaarge vree,
de roerloos-bleke en welkende avond-zee
in 't duister wachten van mijn aarzlend harte.
ZWART; ZIJNE FLANKEN PAARS

Zwart; zijne flanken paars in 't laat gelaai aan 't lichten;
een vlugge draad van goud die reist ten rugge-rand;
uit loensende ogen, nek gebogen, norse schichten;
zijn mane een donkre vlam die tegen hemel brandt;
het kreeglig jucht der huid die huivert, tucht-doorschoten;
geril-doorreen de rechte zuile van zijn staart;
z6, klaverende hoef en daevrende achterpoten,
staat, steigrend tegen zee gekant, een bronstig paard.
Het staat, en snuift; de krull'ge lippe onthult de tanden
ten bek die, wit van schuim, de glimmge borst bekwijlt.
Het staat, van bral geweld ontstellend; — waar, ten strande,
in dunne lage aan laag, heur bare laat belanden
een peerlemoeren zee die wijkt, en keert, en wijit...
— De zee, ze is als na strijd verademend verblijden;
de zee, gelijk een schoon gelaat dat, na den lijden
verbaasd, met vrome hoop zijn schromend aarzlen stilt;
de zee, na gloor'gen dag tot droom'ge vree vermild;
beroerd, naauw, en bewaasd, als waedmend adem-glijden
ter ronde welving van een bronze' en zilvren schild;
schoon
een bronze' en zilvren schild, de zee, aan 't tanen
in 't v3lend avond-licht, dat uit den horizon
langs stijgend einder-plein zijn trage reis begon;
het dralig licht in bronze' en zilvren water-lanen;
en, achter 't steigrend paard met zwarte wapper-manen,
het roereloze rood der rustig-ronde zon...
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— — ZO, als een bete hengst, die raezrig tucht-gebeten,
voor de eindloos-vreed'ge -zee onmachtig klimt en kraauwt,
zo slaakt ge, o braam'ge geest, uw machteloze kreten
ter dove stilte, die hare eeuwigheden bouwt.
Maar welke bate, daar ge u belgt en staat te steigren?
De zee, de aleeuwge zee zal u haar vrede weigren,
o gij die 'lijk een hengst u boomt, en huivrend zijt;
haar kalme weelde zal uw wreden drift kleineren,
zolang ge aan hare maat geen waardgen tucht moogt leren
en uit uw eigen smart te beter zelf-regeren,
o mateloze geest die loochent, en die lijdt.

NACHT. AAN HET OPEN RAAM

Nacht. — Aan het open raam waar mijn begeerte huivert
van pijnigende weelde en blij-doorpriemend wee,
hoor 'k, in het wind-gewuif, van dag-gebroei gezuiverd,
gescheurd en moe de kreet der ongeziene zee.
Ik luister. En 't geschuif der zuiverende vegen
van flodder-wind, die hijgend-blij 't geluchte wast,
voelt zeulen in zijn joel en door zijn woelen wegen
de stem der zee die kreunt en wijkt, die huilt en was . .
— o Vreugde-winden, die mijn pijnlijk-open ogen,
die mijn gedachten manlijk aait en waaiend zoent:
geen schaetren heeft mijn oor voor diepre stem bedrogen,
geen sussen dat mijn ziel met eigen leed verzoent.
In norse toomloosheid, in koppig-taai weerstreven,
voel ik mijn rouw in mij gelijk de zee gebreid:
nog wilder, waar ze in zich voelt huiveren en leven,
o Zee, het weten van haar wrede oneindigheid.
Want, hoe ge mijnen kreet in eigen grol mocht smachten,
o Zee; hoe 'k eigen drift om eigen trots verbeet:
nog dieper dan mijn rouw bijt, sterkend, de gedachte,
dat gij mij niet en kent en ik uw grenzen weet.

HIER, WAAR HET GIEREN ZWIERT

Hier, waar het gieren zwiert, ter glinster-klare hillen,
van woelig-joelgen wind die wuift en wapper-waait;
bier, waar een nieuwe lente-zonne, in arren wille,
met bliksemende zeis de zilvren distels maait;

bier, dat een zoevge zee 't gezwoeg der zuivre schuimen
als om een krommen boeg geweldig zwellen laat,
en 't nek-gebogen span der eveningse luimen
de schuine flanken van dees done duinen slaat;
hier, o mijn God, te staan, mijn oog in 't felle lichten
waar alle zonnen rolle' op 't hollen van den tijd;
hier, tussen lucht en zee, het schroeiig aangezichte
als ene sterre in deze dubble oneindigheid;
en alles overzien om alles te vergeten;
misprijzend de einders om te rieme' in enen vaem;
— de leden schrijnig wel van vlijmge distel-beten,
maar op den mond, o God, de bete van Uw aern!

GEDROCHTELIJK GEBAARD

Gedrochtelijk gebaard uit vol-gepropte kolken;
gezeuld op zwoelen wind die, hijgend, zwanger hangt,
kruipt log, de hemel-hoogten op, een bende wolken
die, 'lijk een sluipend wolven-heir, den lucht bevangt.
Loom dreigt hun hijsen. Lamme heemlen staan en zwijgen,
alleen van meeuw-gekrijs de bange stilt gestoord;
en over 't water, waar hun naedre schimmen dreigen,
waart als een doden-wade een paarse wijle voort.
Zij waren, .zwart ten lucht; de waetren over varen
hun schaluwen, paars. Maar hoe ze wegen, zwaar van wee:
gelijk een blijden boon zingt Mger uit de baren
de lange schater, oppermachtig, van de zee.
De onaangetaste zee, nog juicht ze, wee-berezen...
— Want wie, die binnen eigen macht zijn driften ment,
wie zou, o ziel, de vaart van schaduwen nog vrezen,
ziel, schater-zee die zelf-geschapen schoonheid kent?...

VAN IJZER ZIJN, IN IJZGEN VOORJAARS-DAG

Van ijzer zijn, in ijzgen voorjaars-dag,
de grijze grassen bier, uit tout gedegen;
aan Harden, krijst en wringt de flapper-vlag
des winds den roden avond tegen.

73

Gescheurd de vlucht der luchten; graauw gewolk
zwalkt op het wind-geslier, in joelend jagen;
en 't woelig koken van het zee-gekolk
deukt woedend door mijn harte-slagen.
Verschrikking van vernielende eenzaamheid:
ik sta ter hoogste hil, mijn wil doorbeten
van 't nijdig tij dat naar mijn aanzicht bijt,
en alle liefde stuk gereten.
Wat baat? Vijandig morre, wat me heeft
gedoopt tot eigen kind, naar eigen mate.
Woed, zee; woed, wilde wind: wie naar u leeft
zal zich door u niet worgen laten...

GEZICHT DOORKRAAUWD, DAT TINTEL-GLOEIT

't Gezicht doorkraauwd, dat tintel-gloeit. Ter lippe, kenen
als schroeige degens. Heel mijn wezen aangerand
van wervel-waaierende lucht. En om me henen
de scherpe zee, die nader toe me brandt.
Maar hier, ten steilsten rug der stugge, ruige duinen,
gelijk dees sparren brallend overeind gesteld,
die, scheurt 't orkaan de schubbge bast, hun starre kruinen
trotserend rechten in het wind-geweld;
die, naar ze in sterkren wil 't geklir der takken beuren,
— o zee-gesterkte ziel, in scheppings-drarig bevaen, —
van rijper sap doorjoeld, to feller-walmge geuren
bedwelmde heemlen wuivend tegen slaan.

DE ONEINDIGHEID, GEBREID ALOVER DE EINDER-LIJNEN

De oneindigheid, gebreid alover de einder-lijnen
der vlakke waetren, ziel, zijgt neer uit zon-gezeef.
Een waazge wade deint om 't naedre bare-deinen;
en 't welvend gaan der lage kamme', in tanend schijnen,
roert gouden draen door 't peerlemoerig zee-geweef.
En waar, uit eeuwgen zoen van aarde en zee geboren,
het land in groenen zoom dien gouden mantel naakt,
wijlt, als gestilde glore uit staeg-bewogen gloren,
wijlt warend, in het wattig schrijn der avond-smoren,
een lage lijne licht die weifelt, en die waakt...
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Zo, kozend als een kus van minnend mededogen,
het goud der trage zee gestold om de aard gelijnd.
—En 'k smake aan 't hoorbaar hart, op baren-aem bewogen,
als enig wezen, ziel, dees troostens-rede logen;
als enig leven, dezen schonen dag, die kwijnt...
—Op peerlemoerig zee-geweef de gouden draden;
en hier, op 't land, hun glans, in ene lijn bevaen...
—— In mij, bij vredig spel van vriendelijke daden,
bezonken ruste; na 't bewuste dag-versmaden,
de troostge werklijkheid van sch6on ten 6nder gun.

DIT IS MISSCHIEN HET LAATSTE LIED

Dit is misschien het laatste lied,
en deze trage reven
die, zilt-doorzilverd, zon-bedreven,
mijn dijzende oge deinzen ziet,
de laatste van mijn leven...
Mijn lijf is krank, mijn hoofd bezwaard;
maar hebbe ik niet gewonnen,
dat, in mijn binnenst saem-geronnen,
blij wissel-wankt in eigen klaart
de maat van zee en zonne?
— o Danke, God, die 't wonder dee:
na wat ik heb geleeen,
bewuste vree na zulke weeen
Nog eenmaal de aard-omgrensde zee;
dan, grensloos, hemel-zeeen.

IV. HET HUIS IN DE STAD

Uit: STEDELIIKE EENZAAMHEID

OVER ALLE DAKEN

Over alle daken
bloeit mijn bleke wake;
alle sterren toe
reikt ze, strak en moe.
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Baart dan alle bangen
steeds een nieuw verlangen?
Is dan alle vrees
liefde's vrouwe en wees?
— Over alle daken
bleek-gebloede bake;
over heel de wereld heen
liefde en leed, — alleen...

0 GIJ, MIJN VREZE EN MIJN BEGEERT

o Gij, mijn vreze en mijn begeert,
die naar mijn duisterheid u keert
zoals een donkre roos, geklaard
in 't deemster van een kamer, staart
en zwelt, en zwoelt van reuk, en raakt
van doornen-felp mijn handen-naakt:
—mijn mond kan overvloedend zijn,
mijn hart kan moede en bloedend zijn
van wrang herdenke' of wenkend leed;
—— maar were gij dan, goed en wreed

0 DAT VAN VROOMRE SCHOONHEID LOOM

o Dat van vroomre schoonheid loom,
en steeds van weelger hoop gevoed,
gelijk een lent-gezwollen stroom
aldoor dit harte rijker bloedt
Uw blik, die vreest en weigrig weet
welk duistre droesem-diept hij peilt;
de schroomge luister van uw kleed;
uw blank gebaar, dat aarzlend wijlt;
en, in mijn hankere arremoe,
ik, die uw naedre min bevroed,
—o, weiflend kind, dat luistert hoe
dit pijnlijk harte rijker bloedt.
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.0 NAAKTE LIEFDE, GRIJS EN BROOS

o Naakte liefde, grijs en broos;
mijn arme herfst, uw lent' genadercl:
een moede wingerd, bloed-dooraderd,
die lenkt naar nieuwe October-roos;
een arme, bibberende schaluwe
die duister om uw schoonheid rilt;
— — o norse min, die danken wilt
noch durft te rouwen...

HIER IS DE DUISTERNIS GEGROEID

Hier is de duisternis gegroeid
gelijk een donker-bloedge rote;
beneden spettert, walmt en gloeit
het felle licht des bozen.
Hier gene stem, dan de eigen mond
om 't eigen, dorre en zoete, plagen;
beneden, heel de wereld rond,
de daver-zatte vreugde-wagen.
Hier, eeuwig lengen nimmer-moe,
in godlijke eenzaamheid verschromplen...
— o Zich beneen, te pletter toe,
in 't voile leven domplen.
DE ZONNE STAAT ME IN 'T AANGEZICHT

De zonne staat me in 't aangezicht
al heel den dag te laaien;
ik voel ze in 't wentelende licht
van mijne blikken draaien.
Mijn oog herschrijft haar staatgen boog
naar 't oosten, waar haar stralen
beblaken 't west, en schiet ze omhoog
waar, smokend rood, ze dalen.
En sterft ze in 't oog, en last ze alleen
een draalgen naglans leven:
nog zal ze, als in een edel-steen,
op mijne lippen leven...
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De zon beblaakt me heel den tijd
met onverwoestb'ren luister...
— Hierbinnen weegt voor de eeuwigheid
het duister.

IK BEN TEN HOOGSTEN BERG GESTEGEN

Ik ben ten hoogsten berg gestegen,
waar 't oog den breedsten kreits omvaemt ;
waar 't hoofd, van alle Licht omzegen,
van elken aem der wereld aemt;
waar lage mane-waden d(iren
als reeds een mid-dag aan ze randt,
en waar de vlam van aller ure
in de een'ge zonne samen brandt;
waar de eeuwge krachten, onbewogen
ten 'Alen zetel van den tijd,
gebreid en weder saem gezogen,
vereend en weder uitgedijd,
— waar alle dood en alle leven,
ten kern gekeerd, den kern ontvlien:
— — ik mocht den hoogsten top bestreven
en cinder mij de heemlen zien...
En zie: waar 'k sta, van alle wegen,
van elk verlangen einde en doel,
en 'k als een baak, de verten tegen,
der verten midden-punt me voel;
en waar 'k, moedwillig de aard vergeten,
van elke daad de wereld wijd,
en zelfs de vreugd versmaad, to weten
uw weelden, Onverschilligheid; — —
— o gij, die stijgt naar mijne steilte,
arm kind, dat eigen liefde tart:
o wist ge, in deze goden-ijlte,
hoe zwaar me weegt mijn mensen-hart
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WAT ZIJN ME UW TOCHTEN DONKER-SCHOON

Wat zijn me uw tochten donker-schoon,
als ge, uit het licht getreden,
— bij dralig omzien teer uw koon
met keergen glans omgleden;
en lengerhande een trage draad
die, goud, een wijl bleef gloren
en haepren om uw wuif-gewaad,
in donkerheid verloren; —
wat zijn me uw tochten schoon, o kind,
en voel 'k mijn oog verwijden,
als ge, uit uw licht, me in 't duister vindt
van aarzlen en van lijden;
— tot waar me uw eigen lief gezicht
als 't mijne gaat vervalen,
en 'k in me voele uw teder licht,
en leed in u zie dalen...
'K HEB U DEES HELEN DAG GEWIJD

'k Heb u dees helen dag gewijd,
al weet ik dat uw mijmer-lach,
dat uw verlangen, dat uw spijt
vergeefs mijn glanzge komst verbeidt,
dees helen dag.
Ge zult me alleen in 't keren zien
der luim op 't eigen schoon gelaat
ten spiegel, en waar de ogen spien
hoe bleek de deemstrende uren vlien
ter wijzer-plaat.
Gij zult me ontberen, droef en stil,
dees langen dag, — aan u gewijd.
En ik, die u niet zien en wil,
koor zelf den wrevel, strak en kil,
die beide' ons scheidt.
Maar als to nachte uit laag gordijn
om 't bedde u daalt een vale maan:
weet, lieve, dat dezelfde schijn
char, waar uw spijt'ge dromen gaan,
trilt in een traan...
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AAN U, VAN U DEES STILLE DROOM

Aan u, van u dees stile droom:
dat, met het broos-ontloken oost
gereze', uw vrezig wezen vroom
mijn bleek ontwaken naert en bloost,
en dat uw aem mijn aanzicht koost.
Ik zou, ter zoelte neergeleid,
die me al to wrede zonne weert,
van uw gebogen somberheid,
— vertederd van wat u verteert,
den dag aanvaarden, dien ge aanveerdt.
En 't slepend slapen blijde ontknecht,
zou mijn gestalte aan de uwe staan:
ons beide' in 't ronde omlichten recht
der blinkende uren die haar baan
met trage-kerende ogen gaan,
tot waar een naderende nacht
haar reize zoete rust gehengt;
en 't late licht, dat lodder-lacht,
o lieve, en graauwer gloeden plengt,
gepaard ons dubble schaauwe lengt
ZO, van een nieuw-ontloken oost
— o droom — gezaem de gave aanveerd,
tot waar de zaalge dag verbloost
en beider oog naar 't westen keen;
— o droom, die nog 't ontwaken koost
dat weer me de arme waarheid leert

DE KOELTE NEIGT DEN AVOND OVER

De koelte neigt den avond over ;
en waar ik wijle, uit zwoelen dag
in 't zwenken van 't gezonken lover,
voel 'k, in den donkerenden toyer
van licht en schaauw door 't trage rag
der Waren, 't sterven van mijn lack.

8c,

1k wacht. Ik heb de stile pijne
dat ik den helen dag u wacht.
En, onder 't huivrend avond-kwijnen
voel 'k om mijn mond de strakke lijnen
waar, wijl ik nog to hopen tracht,
het sterven van mijn hope in lacht

WEEN AAN MIJN BORST

Ween aan mijn borst den schat der tranen
die rijk me maken van uw leed,
ik die van wankeknde wanen
als gij het talmend smeken weet;
ik die, mijn kind, op andren schouder
om eendre vreze heb geschreid,
maar van elke onmacht oud en ouder,
weer om een nieuwe hope lijd;
ik die het goud van alle transen
voor de as van oude zonnen ken,
maar van elk glorend morgen-glanzen
de huiverende minnaar ben...
Ween uwe tranen, lange en lijze,
die van uw lijden rijk me maakt:
straks ziet ge in 't oog des levens-wijzen
hoe steeds de wanen-lampe waakt...

NOG VOOR AL OCHTENDLIJK GEBEUR

Nog voor al ochtendlijk gebeur,
nog voor een glore de ogen bet:
de slachter in zijn donkre deur
die de ijzge messen wet.
Nog voor het weer-geboren woord
om nieuwe hope en vreze dankt:
aldoor de smoor'ge strate voort
een orgelken, dat jankt...
Dan 't nijdig wetten plots gestaakt
en 't jankend orgel lang al heen:
uit vreemde stilte traag ontwaakt
de stem van 't leed, alleen.
8

DEES HELE LIEFDE IS HEEN GEQAAN

Dees hele liefde is heen gegaan
gelijk een vege morgen-maan;
gelijke na dode maan het meer,
is graauw dit hart en leeft niet meer.
o, Daar rijst weer een nieuwe dag,
der morgen-winden flapper-vlag,
der vogel-kelen uit-gezwaaid,
ten mere, zindrend zon-bezaaid.
Doch zwijgt, bij dage schuw en vaal,
de nachtelijke nachtegaal,
— daar heel zijn liefde is heen gegaan
gelijk een vege morgen-rnaan...
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POEMATA
1907-1918

TWEE FRAGMENTEN UlT ADAM

I
— Eens, in het hoge zomer-gras geleid,
bij 't over-drijven van een lompen lucht
die noodde slaap en droom, had ik een droom.
Ik stond als in een ronde plaats van 't woud
waar de effen aarde, alleen van glibbrig mos
bevloerd, het felpen kleed was, daar de voet
van leeuw en luipaard, panter, luie beer,
en, verig wiegend, van den tijger, stil
een kring op sleet van duizendvoud'gen tred
der bende, duizendvoudig aangetreen
van tussen alle bomen, uit de diept
des wouds het bloedig gluren van hun oog,
het bogend wippen van hun sprong, en hier
in achterdocht'gen ronde-gang, hun gaan,
met blikken, wrokkig naar me toegekeerd,
die in het midden stond. Een lange zweep
aan korten steel, slierde over 't bultig mos;
tot ik ze hief, mijn arrem, als een toorts
die hel en recht van licht en walmloos is,
in-eens den hemel in, en 't helmen ging
van bochten klank, spiralend door 't gezoef
der plots-ontstelde luchten, over 't heir
der grote beesten en hun nijd'gen bek.
De zwepe zwaaide in duizelend gezuig,
zwiepend de naaste bomen aan hun kruin
die zuchtte
— Toen had ik een nieuw gevoel;
daar 'k stond, teen-hoog, de kuiten hard-gespierd,
de dijen vast op kleine knie-schijf, hol
het binnen-welven van den buik, bij 't gaan
omhoge van de ribben, waar de hals
op steunde aan veer'ge zuilen, — dit gevoel:
dat een geviar misschien me dreigend was.
En 'k was verheugd, als gene vreugde ik wist,
to zien hoe, (daar mijn zwepe aan hoge vuist
cirkelen schreef die zongen als 't gehuil
van meeuwen wen het onweert over zee,)
hoe leeuw en luipaard, panter, luie beer
die 't armlijk dier omhelst dat hij verworgt,
en tijger, die de klauwen krimpt en strekt,
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— hoe ze allen, plots in woesten draf gegaan,
de norse bloed-blik vlam-doorschoten, recht
op mij, en 't hoge poten-grijpen vlak,
met scherpe tanden op mijn lichaam los,
wreed overeind gaan staan, mijn naaktheid toe ...
Ik had mijn zwepe, en vliemde striemen bloeds
uit hunne huiden. Maar hun vreugde wies;
er ging een gulz'ge reutel in hun keel;
de wijze leeuw vol zachte zekerheid,
bedaard de beer die zijne prooi me wist,
de panter als een uitgelaten kat,
en de adem van de wolven om mijn scheen...
En toch: ik wist dat ik verwinnen moest,
dat ik me meester voelen ging, en 't was
sinds altoos, en de temmer van hun drift,
de menner van hun kracht, en van hun schoon,
blij, de genieter;
—. toen een koele hand
me vlijde, en uit den droom me wekte; en 'k zag
hoe Eva wachtte, daar ze liggend was
op 't lijf eens tijgers, die, onroerend-zoet,
verstandige ogen look, en om mijn hand
zijn rasper-tonge gaan liet...
— Zatheid? o!
geen strijd to kennen, zelfs geen eigen-strijd,
geen winnen, waar uw breedre long op beidt,
geen neer-laag, die in uwe kele stikt.
Aan uwen voet een tijger die u likt...
,

II
En dan: mijne Eva...
Zij was het witte dierken dat, een dag,
naar mijn gelijknis aan mijn zijne lag
bij mijn ontwaken...
't Blankte een bleke dij
vervloeid van jonge zonne, en 'lijk de hui
van lage melk die, waar ze peerlemoert,
schakeer'gen schijn over haar blankheid voert.
De lijne week, die naar de heupe slonk:
dees was van blauwend zilver-geel, en blonk
gelijk een matte schale, waar mijn hoofd
zou rusten, voelde ik, als verdonkerd ooft;
diar rees ze weer ter borste, en mijne borst
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rees; ene zoete geerte, en die niet dorst
naar haar geloken oog te rijzen, was in mij
Ze ontwaakte toen. Toen werd ik schoon als zij...
— o 'k Zwijge. Want ze was voor mij alleen.
Geen dier, dat hare naaktheid nader trad.
Ze was van mij, en 'k zwijge. Zie, ze was
wat ieder dier als zijne gade wist
en wat zou bloeien tot zijn even-beeld.
Zo was ze ineens voor 't oog me, toen 'k ze zag,
verbaasd, en met een aarzelende hand
ze nodend, nader aan mijn zij te zijn.
Ze schoof me naer, gelijk een dierken, rond en klein.
Ze had een zoele zijde; hare leen
en raakten, strekkend naast-geleid, me toen
noch vinger, want ze waren kleiner, en
al blinkend rond, daar als een schubb'gen den
de mijne waren: hare als van een beuk
die glad en zilvrend is...
Ze werd mijn vrouw.
'k Drong in haar lijf als in haar denken; 'k was,
o 'k was een meester thans. Ik heette haar
te slapen, en ze sliep: te ontwaken, en
ze ontwaakte 'lijk de bloem der winde die
heur blaen ontwentelt, in 't gekuiste licht,
onder den zoen der zonne, week en na.akt...
Zo was ze week en naakt voor mijn begeert,
en in hare onschuld, die 't begeren leert...
— Ze was mijn vrouw. En toch — ze was alleen
van mijne lenden, ribbe van mijn lijf,
duw van mijn duimen 'dat zij buitlen zou,
zoen van mijn mond die heure haren vlak
in 't bed der varens hield, en 't lang gedein
uit schouderen naar knieen in de hand
van mijn verlangen
Toen 't zou geschieden, en de ban me trof
om mijn vergrijpen...

— ... Maar een Loden dag
dat loomre vloek als onverschillig woog
ten nek, en kopp'ger wil tot weten dwong;
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— mijn nagelen gescheurd voor 't schaarse voer
aan wortelen; mijn oog te zwarter moe
dat de avond rood gelijk een feest bewoog
aan 't wentelen der transen; heel mijn lijf
nog grijzer dan mijn denken, en verfletst
door de onmacht die me 't loon van de arrebeid
de moeheid van de bol-gewrochte spier,
en 't wegen van het hoofd op stuggen nek
ontzeide; een naedrende avond die
geen hope van de naedrende eeuwigheid
in 't slichte bood, heb ik mijn d6e1 gekend...
Ik was gebogen. Toen was hare stem
een zilvren stemme; en ik heb 6p-gezien...
— 0 Danke, die mijn danken nooit begrijpt
dan als den weer-glans van Uw doen misschien;
die — 'k weet het — mij geen troost of heul en biedt
dan om vergeldings-daad te vordren in
mijn dwalen en mijn smeken om gena;
0 Strenge, die mijn Vader zijt, en wilt
dat ik Uw goedheid kope met mijn vreugd...
—Toen zag ik op. Naakt stond ze, en week voor mij:
de loden avond had een lomen vloek
ten nek geleid me, die tot wegen dwong.
En tom, o God, — zou het een straffe zijn? —
wen heb 'k voor 't eerst, heb ik voor 't eerst gezien,
van alle driften wars, van alle geert,
van alle hoop op wellust, elken wil
die van den duw des duims haar buitlen zou,
—verrukking als ik gene kende nog
(o God, een straf, dees zuivre sch6onheid straf?)
dat Eva, in haar slechtheid, Schoon was...

Uit: DE KUISE SUZANNA

0 LEVENS-VREES

0 Levens-vrees!...
Gelijk een distel in
het dorre duin dat glimmert in de zon,
— gestarde baar die het te blinken staat
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en welft als slierten groen ten hemel op
die fel van licht de wittre kim bekuift, —
gelijk een zilvren distel in het duin
van huivren klirt of snuivens-wuiv'ge wind,
de purpren bloeme hoog, die praalt en bloedt
gelijk een trotsen mond, en lokt en Iacht
gelijk een schonen mond; — de purpren bloem
het wevend lichten in, dat stille staat
scherp om haar luister; maar ze rijst, omdaan
van doornen en het ijzer-hard vertoon
van 't stug geblaert dat hare schoonheid weert
in 't kolder, koud van duizend spere' omspeerd:
in 't zilvren wapen dat haar leven knelt
in onaanroerlijkheid, — aldaar ze 't stelt
te lokken, 'lijk een schonen mond, en als
een al te trotsen mond te bloeden...
Gelijk het bloemken veronieke niet,
o mijn vriendinnen, dan in eenzaamheid,
en onder 't strengelen van braam en brank
ten bermen-kante schuilt, van 't lang gewuif
der schuine grassen overwassen, die
het dekken tegen schroeiend zon-geschuif;
— het bloeit een blauwe krone, en 't is z6 schoon
dat, zo ge 't zaagt, een zachte tederheid
u zou vervullen als een zoeten nijd
o mijn vriendinnen, 'dat gene enkele ooit
zulk blauw in de oge, en zulken zeed'gen blik
mocht tonen... — Maar het bloemken ziet ge niet,
het bloemken veronieke, of ere-prijs;
het bloeit in eenzaamheid, ten bermen-kant
geweerd door braam en brank; en waar 't de zon
mocht tegen-reiken: wegens zon-geschuif
dat schroeit, bedolven onder veil'ge huif
van schuine grassen...
— Gelijk een distel in het dorre duin;
gelijk het bloemken veronieke : aid&
mijn arme jeugd...
UIT ZOET-WEEMOEDIG SLUIMREN

Uit zoet-weemoedig sluimren, schel
dit pijnelijk ontwaken;
— en 'k voel het woeste zon-gerel
rood in mijne ogen blaken...
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Tot aan de boorden aangerand
des afgronds van mijn wezen,
sluit ik vOor d'hachelijken brand
de poorten van mijn vreze.
1k sluit mijn oog, ik duik mijn oog
in 't diepst-gedoken duister:
— maar hoe 'k den zonne-brand bedroog :
mij volgt de zonne-luister;
en hoe 'k mijne arme schalen nijp,
daar blijft het dubbel schroeien,
als vruchten die den avond, rijp
aan licht gezogen, door-gloeien;
en feller dan een trage kling
is 't schrijnen van een wonde:
twee groene zonne' in purpren ring
die mijne pijn door-zonden...
— Helaas, en vlucht de dagen niet,
al gaan ze uw leven ontwijden.
Ontving het leed; wie leed ontvliedt
zal dubbel lijden...

IN 'T HALVE DUISTER NOG DER KAMER...

In 't halve duister nog der kamer...
— De oude tuin
doomt uit het dampen op van 't dauw-bezwaarde lover.
—En 'k zie de wereld in, o vrees, het deinen over
der domen van de lome bomen, kruin aan kruin...
—Mar is de dag ontwaakt als in het woud een roze.
Blij staan de daken in hun wazend paars te blozen;
er hangen dromen nog ten blonde' en blauwen lucht:
er is een lage, rode en witte, duiven-vlucht
ten hemel, waar de zon haar witte schijve tekent;
op 't vijver-vlak, een spaan de gladde glijding brekend,
zie 'k stil de zonne schuive' en op en nere gaan...
'k Zie aarde en hemel, God, en ik ben aangedaan...
Want, o, gelijk een licht zich in dit leven plengen;
in dees belofte zijne maagdlijkheid te zengen
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gelijk een zwaard, dat naar den schoonsten zege gut;
o sterke zegen van begrepen dageraad...
Ma ar
...

- 't Halve duister bier der kamer.
- Oude bomen
zijn, die me't felste licht tot schemeren verdromen.
Geen morgen, en geen nacht: verenigde eenzaamheid...
- Daarbuiten wast de dag die schatert, en die schreit.
0 SCHONE BOOM

o Schone boom die, branke aan branke,
uw loovren wegen laat en wanken,
en 't welven van uw krone weeft
om 't bonkig staan van de' ouden tronk, en,
breed over 't bronzen lijf gezonken,
er wissel-weel'ge zonne om zeeft;
die 't breiden uwer waaier-blaren
van trossen hoog gebloemt bezwaren
en zwoel van reuk omwaren voelt,
en ziet hun zon-doorzegen zijde
van teder-strelig licht beglijden
dat kringend om uw kruine zoelt;
kastanjelaar, alnaar de reize,
bij rijzen, dralen, dalend dijzen
van dag en ure, in vollen vaem
omkringt u; daar ge, vroom en teder,
uw branken wiegt die, weg en weder,
de diepte meten van mijn aem;
en binnen duister-koelen huize
vol luister-stilte, aan eigen suizen
den zang der zoete vooglen paart,
gelijk mijn eigen schroom'ge weelde
een schone stoet van vreemde beelden
in vrome zuiverheid door-vaart; .
o Schone boom kastanjelare,
mocht ik de dagen tegen-staren
als gij : in heersende gena;
- ik die, tot zelfde schoon geboren,
met eendre liefde en eendre glore,
zo moederziel-allene sta...
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MAAR NEEN: GIJ ZULT HET NIMMER WETEN

Maar neen: gij zult het nimmer weten,
noch in mijne ogen, klaar en wijd
en straalloos als een stalen Lethe,
o man, meer dan herdenkenloze eenzelvigheid
en, peilend, duistren angst om eigen liefde meten...
Waarom, gelijk een felle toorts
van distlen in uw hete handen,
waarom deze' ijver en dees koorts?
Waarom, o vreemde, in 't bijster brein dees bralle branden,
en in uw mond den brand des hankerenden woords?
Waarom? — Al dreigt vol huivre driften
de storrem van uw min me toe:
de muur, die 'k om me henen rifte,
blijft als een stalen graf onaangeroerd en toe;
en zie wat op de deur versmadend smalen grifte:
Geen wellekom, en geen vaarwel,
geen treur'gen groet, geen groetend noden;
maar 't woord dat ik me-zelven spel:
vergeten! wrang genot, o man, en wreden bode,
van al mijn vrezen week en al mijn haten fel.
Ga heen, waar andre stemmen zingen
de wijzen van hun lokkend lied...
— Van hope en van herinneringen
weef ik, voor mij alleen, mijn goden-schoon verdriet,
mijn hoofd doorwoeld van zwarte en gouden duizelingen

EEN TRAGE WINGERD OM MIJN DEUR

Een trage wingerd om mijn deur
waar jonge blaedren bloeden...
En 'k adem in den avond-geur
een heerlijk-zeker vermoeden.
— Thans zijn weer alien, alien heen,
hun kreevlen en rumoeren;
en 'k voel voor mij geheel alleen
een teedren avond roeren.
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Voor mij alleen, de zoete koelt
die neigt den avond over,
aldaar ik sta ter laatste zoelt
die huivert in het lover.
o Schone logen die 'k me-zelf
tot eigen ontgoochlen weve:
voor mij alleen, dit diep gewelf
waar de eerste sterren beven.
Voor mij alleen; voor mij — alleen?...
—o Heerlijk-zeker vermoeden,
dat dra mijn zelf-gekweekt geween
gaat in den duistren bloeden
Ik zie den wingerd minne deur
met traag geblaert omwinden
—Ik ga mijn wrang, mijn vroom getreur
terugge-vinden.

0 ROZEN-REGEN OM DEN DOREN

o Rozen-regen om den doren
die, waar de luide lente lacht
door wuiv'gen wind, zijn rozen-vacht
verstuiven ziet in ruislend zonne-gloren;
o rozen-regen vleren-zacht,
die schoon den bodem kleedt in rooz'ge rozendracht:
geheel van speels gebeef omgeven
al-langs de lange dage-reis ;
of morgen krieke, of avond dijz'
zijn eigen leven door de zon te weven;
door 't gouden licht een roos-gerijs,
— en zelve zwart te staan in ongeroerden peis;
o hage-doren, uitgelezen
door Wie en minne en marren weet:
die gave en gunt noch dank en leedt;
gij, die van eigen heerlijkheid omrezen,
van rozen heel de wereld kleedt,
— o brandend moede ziele! — en die het niet en weet...
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ACH WEET

Ach weet ik?...
Welke daad, die de uitkomst spelt;
welk dalen, dat een weder-rijzen meldt;
welk spelen, dat een gulden droom bevat
verzekerd?...
Maar een roze die geen doren,
een oud vertrouwde schaduw die geen toren,
een eedle schoonheid die geen dood bediedt?...
—'k En heb geen zekerheid, dan mijn verdriet...
Ach weet ik nog?
— Het was te schonere avond,
dat ik, gesponnen uit gelatenheid,
een kleed van vree had om mijn leen geleid.
Wat bate, een vroom-geboden rust te smaden,
als zelfs 't bewust bedoelen zijn gewaden
uit warmste wolle en zachtste zijde snijdt?
—Gelaten in mijn zelf-geweten vrede,
maar in een zoeten avond als geen tweede
en de oud-gekende toyer van een tuin
die, ver van alle reiken, t'hoger weerde
mijn vreez'gen trouw bewaarde, daar mijn luim
zulke onaanroerbaarheid zich-zelf begeerde;
—door dezen tuin, in dezen avond leerde
'k mijn-eigen zijn...
Mijn-eigen zijn?...
Ontwaken uit een dommel
en is geen leven nog. Geschudde pijn
en kleedt geen daad in vreugd... Mijn-eigen zijn?
— Och weet ik?... Als een avond-late hommel:
hij stoot zijn hoofd, hij slaat zijn vleug'len stuk
ter glanz'ge venster-ruite, op 't lamp-licht tuk;
en het is koppig leven, 't is geluk
waar hij van sterft...
—Maar dat ik stil, vriendinnen, voort-verhale...
In zulken tuin dan, en bij 't avond-dalen
waarde ik, gerusten adem om den mond
en in mijn oog, verdiept van alle weten,
den weer-glans van 't gewijde zelf-vergeten;
tot ik, nog v6or mijn blik de plekke vond,
me nader water tegen voelde koelen,
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en 'k trage, allengs de woudelijke poelen
— ach, stage erinnring! — en hun zwijgend bad
weer tegen-trad...
Daar wist ik, verst van alle mense-naren,
een kleinen v ijver, daar het ijvrig garen
van duizend bronnen zong en woelde, en 't vlak
des waters van gedurig kabblen brak.
Bij ritsel-spel van berken en platanen,
bij flodder-spel van vinke en karrekiet
en 't lange dromen van de wijze lumen,
daar bloeide, in wakke woonste, al-waar ge ziet,
van tussen pijl-blad, katte-steert en bramen
en 't spichtend schieten van het ruige riet,
hemst, maluw, murik, plane en plompe, samen
met violette en met vergeet-mij-niet,
en kille munte, en hete mallewijten,
en bittre maldegeer — die 't harte bijten
Of kil of heet, Of bitter, naar ze raakt
de lippe, die hun wrange smaken smaakt, —
naast 't witte bloemken van de kleine bezie
die zoet en zuur is, en ze noemen freze
Gevangen in het veie kreupel-hout
van roden eik en lage beuke-loten;
gewaard in jonge rust; in vree gesloten
van heel het ernstig duister-diepend woud
dat hoge een rond-gesneden hemel toonde,
die, zoete monklend, dezen pod bewoonde
en met de kleur des dages, 't valer vlak
bemaalde, dat van stadig kabblen brak
en, onder 't bron-doorreisde baarkens-deinen
zich-zelf verzweeg, om dag-gekleurd to schijnen...
Zo lag dat vijverken, in 't dichte bos.
Een wegel, door mijn treden in het mos
geprent, en van geen andren voet betreden,
wist al mijn liefde, en dat ik had geleden,
al naar ik kwam, waar beefde bron aan bron,
dit water, dat mij niet weerspieglen kon
— En daar...

94

0 KERNIG-STERKE LEVENS-GEEST

o Kernig-sterke levens-geest
die d'hardste korst door-keent,
die door de droefste zaden keest,
en ziel met lijf, en man met beest,
en zon met aard vereent:
Zal ik de makke dienaar zijn,
in 't ruim rumoeren pal,
die de andren schenkt den blijden wijn,
maar weet, dat de eigen levens-pijn
geen feeste vieren zal?...
— Dit is een simpel lente-lied
als van wie, krom naar de aard,
de groene haver-grassen wiedt,
maar nooit de felle belle ziet
die van zijn zorgen aart.

Uit: HET LIED VAN PHAOON
HET WAS EEN AVOND...

— Het was een avond dat ik langs de heuvlen neder
van Chios daalde, en fangs zijn wingerd-rijke klingen,
toen lang de dag de heimelijke prevel-bee
der maagden die de druiven lezen, of hun zang
gekeerd had in het zoel gefluister, waar hun monden
den mond in vinden van den huiverenden minnaar;
— ik daalde, door een nevel-krans van melkig licht
naar de oude kreke waar mijn zwarte en bleke kaan
in 't oog Orioon's, zwart en bleek, geketend lag,
die mij zou leiden, waar ze te elken avond leidde,
en 't badend spelen der Hetairen pijnlijk lokte;
— toen, neer-gehurkt in 't oever-riet, en nauw te scheiden
uit schim-gewemel, dat van tronk- en heester-schaaiiwe
de grond belei met duisterheen, een oude vrouwe
ging aarzlend rijze', en, stokke-tastend, toe me trad,
me toesprak, schuchter als een kotIlijk bedel-kindje,
en vroeg: „'k En heb geen geld, o vaar-man, u te lonen,
maar blieve 't u, me in uwe kane thuis te brengen
op Lesbos, 't zal voorwaar den goon behaaglijk wezen,
u goed te zijn, zoals mijn spoed'ge bee moog' vragen."
1k weder-voer, en lachte: „o Vrouw, hoe oud ge ook zijn moogt,
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ge en zijt der dood nog niet, — al-evenmin als ik
zou Charoon wezen, wien de obolos schuld is, wil
men veilig in het rijk Persephona's belanden."
Ik trad ze nader toe, en nam ze bij den hande
en hielp heur in te stijge' en gaf een plaatsken haar
ter roei-bank; en ik zei, „Oud-moederken, voorwaar,
bij zulke vracht en heeft mijn schuit, hoe wrak ze weze,
geen schip-breuk noch den last van zinken ooit te vrezen!”
— „En toch, wie weet, ge draagt misschien de zwaarste vracht,"
zo sprak ze, en loech. En ik: „Oud-moederken, ge lacht;
aan jaren zijt ge zwaar, ik weet het, en aan deugden;
maar naar den lijve! " en ik zag aan ze, en...
Wonder, merk !
ze werpt heur lompen of en boven alle vrouwen
schoon, mag ik Aphrodite in eigen schoon aanschouwen,
niakt, daar ze staat en lacht, en in mijn aangezicht
te leven, 't blanke lijf door-straald van hemels licht.
Zij, Aphrodite, en ik alleen, omringd van duister
— En sedert dien...
—Hij die de schoonheid van haar strenge roede sloeg,
hij, die in 't aangezicht der schoonheid-zelf mocht leven,
hij is de koning die, uit eigen rijk gedreven,
alleen de zekerheid der Onmacht mede-droeg.
Aan zulke borst gevoed wordt as hem elke bete;
van zulke bron gelaafd wordt eeuwig elke dorst...
— Ik was een knaapken dat de schoonheid minnen dorst . .
o Gruwbare eenzaamheid, zich-zelven schoon te wezen
van 't schrikkelijke beeld dat glim-lacht in uw borst.

DE RIEMEN, ZWAAR VAN WIER

"E-rvoc, cpcocii, TapLXoc, Exak, yoyyalc
Carm. Popul.

De riemen, zwaar van wier, ter ruste; in zwoele dampen,
ten zomp'gen zoom der zee het plompe zeil gereefd;
— en over de' ootmoed van hun aangezicht, de lampe
die na der dagen kamp weer d'avond-monkel weeft.
Zij zijn ten dis. De stille, vriendelijke spijzen;
de slaap van 't kind, die moede en blijde, 't ruim doorweegt;
de linzen en de vis; de rozige radijzen;
en van hun vrouwe de aem die hare borst beweegt.

Zij zullen vredig rusten gaan na dage-take,
de vrome zomer-nacht gedeeld in liefde en sloop...
Voor mij? De moede troostloosheid der loden wake,
en lomende eenzaamheid die timmert aan mijn slaap.

IS HET EEN DROOM

Siocvexik 48etc;
Korinna

Is het een droom; is het, in deemsterenden sluimer,
een vreemde en tere erinnering die wijlt en waakt?...
Van alien schroom bekrope', en toch z6 weeldrig-ruimer,
voel 'k hoe me een schone vrouwe nadert, wit en naakt.
— Een droom? — In late schaailw van gouden avondbomen
zie 'k om heur duisterend weze"et hoar me tegen-vloe'n;
is 't slapen? — en ze neigt, en laat mijn slaap omlomen
de zwoele en aarzelende bete van een zoen,
o huivering... — Maar neen: een braam heeft 't hoofd me omwonden
met genre' en doornen-pijn die kneust mijn zeur'ge sloop...
o Wrange vreugd: mijn eenzaamheid tertig-gevonden,
en deze zekerheid, o Goden, dat ik sliap...

GELIJK EEN ZWERM VAN KOOPREN VLIEGEN

xcaxiiv piccv 8.7)pc'eaco

Caren. Popul.

Gelijk een zwerm van koopren vliegen,
waar mijne moede dromen gaan,
me tegen-tiegen
en randen ion;
— Zij woeden toe me in drukke drommen
als Licht-gebroken straal-gedril,
in zinder-zommen
door lucht-geril;
en wonder zie 'k, bij dale' en rijzen,
hoe m' hun geleedren tegen-treen,
hun raezrig reizen
vol zonnigheen:
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- Zo, 'lijk een zwerm van koopren torren,
mijn wankelende dromen clOor
die moede morren:
een zonne-gloor;

een zonne-glore in duizend lichten
die blij me make' en pijn me doen;
die zwijme' en zwichten;
die rijze' en gloe'n...
- - o Hopen, die mijn smart vermeren,
gij die mijn wil vergeefs bestrijdt,
hoe 'k wake en were :
uw heerlijkheid

IK WILDE, DAT IK WAS ALS DEZEN ZANG

yXuxi) 8i nc Icacov.
Korinna

Ik wilde, dat ik was als dezen zang...
- In de' avond, en de lage lovers dOor
der schone herfst-kastanjebomen, waar
een gulden lucht om wazem-duistren pat,
- en 'k ware langs de droeve dreve en zie,
bij 't gaan van de ure allengerhand verbleken
mijn schaduw, sprakeloos vertrouweling; in de' avond, daar ik ware en wachte als zou
een ongeweten vrede er toe me treden,
daar welt in Bens, en huivert daar hij welt,
en wast, en huivert weer, en weifelt, - waar
geen luistrend blad to roere' of wuiven waagt,
tot allen aarzel over, door de loovren,
den lagen gulden lucht door-aemend, zwelt
en over 't deinen van het avond-dal
het deinen breidt van ijverende klanken;
- daar welt in Bens een zang, een manne-zang
vol vrome blijheid en den schonen ernst
van wie het leven door heeft mogen zien
en zege-vierde
- Verre, ongeziene zanger, die ik nooit
ontmoeten zal, en niet ontmoeten wil,
o weel'ge stem, die 'k nooit meer horen moet
en die niet weet dat ooit ik u gehoord heb
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- o mocht ik, eenzame, ene roeren die
me hoorde in onbegrepen melodie,
die 'k nooit ontmoete, en nooit me kenne, maar
zich afvroeg: „Wie?", een enkele wake maar...

HET HUIS WAAR EENS MIJN ROUW DOOR HING

1105 VOL Tck p68oc, noi5 !lot TO( tot, noi5
Tat xoadc aiXtvoc;
„Tot& Ta p680C, Tot8i -rex toe, Tot81, Tee xcaec cram."
Carm. Popul.

Het huis waar eens mijn rouw door ping,
en mijn aarzelen, en mijn vrezen,
staat plots, o wankle verwondering,
als in nieuw verschijnen gerezen.
Blank in een draligen wadem glanst
de gevel bij dage-doemen,
en nauwe dat de schaauwe er danst
der hoge zonne-bloemen.
Maar stonde aan stonde, en straal aan straal
wordt het Al van nieuw licht beslopen:
de ramen, in roden rozen-praal,
en de duistere deure, wijd-open
o Nodende huis, dat schOon kunt zijn,
ontwaakte, ontwaakte gedachte
deuren open op morgen-schijn:
ben ik, ben ik de verwachte?

GIJ ZIJT ME KOZEND TOE-GETREEN

Ilocnoc F6v 6.acoaot cpEXoccq ecyxraccr4
Korinna

Gij zijt me kozend toe-getreen,
met reikende ogen,
de mond vol lieve tederheen,
en hande' omhoge.
Ik heb in d'hoogmoed van mijn spijt,
uw zoen gemeden;
en 'k ben in koppige eenzaamheid
voorbij-getreden.
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En, kindren, gij zijt heen-gegaan
met lede blikken...
— o Hart, onwilger trots belaen,
dat breekt in snikken...

MIJN OGEN TOE VOOR

DAGE-LICHT

)04c8oc xpocreemaprrov

Fragm. Mel. Adesp.

Mijn ogen toe voor 't dage-licht
waar al to schone dromen dijzen,
voel 'k schromend voor mijn aangezicht
de schaduw van een twijgje, lijze
en beurtlings goud en purper, bijzen.
'k En roere. Maar in 't dor gemoed
waar 'k niets dan eigen weemoed kweke,
is 't plots, alsof een tranen-vloed,
'lijk sneeuw-gezwollen lente-beken,
onstuimig rijzend, uit wil. breken.

GELIJK EEN ARME, BLINDE HOND
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Gelijk een acme, blinde hond
van alien troost verstoken,
dwaal 'k door den zoelen avond rond
en ruik de lente-roken.
Er waart — 'lijk om een vrouwe-kleed
waar oude driften in hangen, —
er waart een geur van schamper leed
en van huilend-moe verlangen.
En 'k dwale, een blinde bond gelijk,
door dralige lente-roken,
mijn hart van alle liefden rijk,
mijn hart van liefde verstoken.
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VERZOENENS-SCHONE VREDE
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Fragm. Mel. Adesp.

Verzoenens-schone vrede, o vragen, en — o schrOmen
Uit dijz'ge wolke van den rijzende' avond-mist
leekt, daar ik luistrend sta bij duister-zware bomen,
'lijk tranen, trage dauw die mij 't gelaat verfrist.
Ik huiver. Moe-gestaard, zie 'k duizend gulden stippen
in stille gloor ten hemel v6or mijn ogen gloen;
— tot plots, o wee, o weelde, een dauw-traan op mijn lippen
plet wild de sparkling van een hete' en killen zoen...

WILDE EENDEN SLAAN DE LUCHTEN IN
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Alkaios

Wilde eenden slaan de luchten in; wilde eenden wieken
de slaande waetren uit, ten blonden horizon
waar, in de wemel-wa van 't aarzlend morgen-krieken,
de rijzig-rooz'ge reis der blijde, broze zon
haar tragen vaart bij wilden eenden-vlucht begun.
De blanke en gulden dag, al wanke'en sluimer-wegen,
zijgt uit de heemlen als een bleke, weke roos;
van weifel-lente is heel de vijver luideloos ;
— tot plots wilde eende', in rauw gekwaak, hun kele legen
en, 't water slaand, hun wieken rechten, lente-tegen...
De luchten donkren, zwaar bekruisigd van hun vlucht;
hun kreten breken 't morgen-prevelen; de lucht
is tuimlend van hun duister-luid misbaar door-vaten...
Maar goon! voor hem, niet waar, die 't eigen hopen ducht,
die nauw zijn aarzel-schoon begeren aan durft staren,
al waar 't met rauw gekrijs, zijn lent' to mogen naren

I OI

HET IS HET UUR VAN ZOET MISTROOSTEN

Het is het uur van zoet mistroosten...
— Elke baan
voert naderend geneur van diepe stemmen aan.
't Zijn vissers. Hoort : 't gesleep der netten roert de russen.
De riemen rechten zwart den hemel in. En tussen
den zwaren manne-tred drilt waaks de hond, besnuift
het teer-doek dat den schat der vissen over-huift,
en volgt, een genster licht in 't oog, de voile korven
—De dag is als een aem op vegen mond gestorven.
De dag is zoet vergaan, gelijk een troost vergaat
die henen, in uw weiflend oog zijn ruste laat
—Ik ben alleen. Ik zie de schromple vissers naren
Er weegt mistroost'ge vrede uit de onbewogen blaren.

EN 'T IS HET UUR VAN HOOP MISS CHIEN

En 't is het uur van hoop misschien...
— Ziet : elke deur
gaat open op gekweel en heller-slaand geneur
bij naren van de manne' en hankren joel der honden.
Aan weerszij bloeit een weel'ge blijheid op de monden,
zoet in den avond. — En de vader neemt zijn kind
uit moeder's armen, die heure armen om hem windt.
En 't licht en diep gegons der stemmen zwijmt in zoenen
— Het is het uur, misschien, van hopen en verzoenen
—En, waar 't gezin in zacht geprevel binnen-schrijdt,
en te alien kant de lamp allengerhande wijdt
den moeden werkens-dag tot lievende avond-feeste,
treedt stromplig naer een oude vrouw, en: „Toe, mijn beeste",
spreekt toe ze een blauwend-blanke geite, en, strelend, aait
de huivre huid ze, en met de kromme vingren paait
de vrees'ge weigring van het dier ze, in hande-beven...
— En ook Bees vrouw weet wien haar zorge en trouw to geven...
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HET ZATTE HART
1914-1924

Uit: DE LATE CHARITEN

GIJ ZIJT GEDRIEEN DIE MIJ EERT

Gij zijt gedrieen die mij eert,
gij zijt gedrieen die mij deert:
gij Vurige, en gij Mijde,
en gij, van hoop te Blijde.
Gij zijt gedrieen die mij vergt,
die mijne weigeringe tergt:
gij Zwijgende, en gij Luide,
gij, Rinse als lente-kruiden.
Gij, gloeiend als uw haar van goud;
gij, die uw bonzend harte houdt
onder uw hete handen;
en gij, die hêl kunt branden:
gedrieen gij, gezustren gij,
die huilt, of de ogen sluit, of blij
om mij blijft reikend rijzen
als naar de zonne-reize,
wat heb ik uwen angst van doen?...
—Ontgesp den mantel en den schoen;
zit neder in den haarde
bij spinne-wiel en schaarde;
laat mij alleen mijn wegen gaan:
ik heb geen spiegel voor uw waan,
geen schaal voor uwe tranen,
en... doelloos is de bane.
—Gij, die van al te blij geduld
te diepere ijlte lijden zult;
gij, die van nimmer spreken
vergeefs uw hart voelt breken;
gij, die van vuur u-zelf verteert,
o gij gedrieen, die mij deert:
helaas, 't en mag niet baten,
gij komt wel al te late.
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Want... ik ben mij de, en Mid geweest;
'k ben blijde als lente-kruid geweest.
Waar zijt gij then gebleven?
- Adieu, 'k heb nets te geven...

AAN U, DIE 'K HEB BEMIND

Aan u, die 'k heb bemind om 't water van uwe ogee,
fontein die zindert in de zonne van den smart,
- gij die het martlen kent van 't dorre mededogen
en 't hunkren naar de liefde in hoogmoed uitgetart ;
Aan u, die 'k heb bemind om 't vlammen van uw handen,
- o vleien om het vlees dat als een beek vervliedt;
o reiken van 't gebed dat slechts in de jilt' kan branden ;
o wegen in den schoot dien 't leven wepel liet; Aan u, die 'k heb bemind om de urne van uw lenden
te zuchtend vol, helaas, of al te huilend ijl;
om uwe ken die 't leeg bedrog der reize kenden;
om uwe borst die Teed de pijn van voedend heil;
Aan u, aan u voorll, die buiten zelf-misleiden,
uw star vermogen mat aan de eige' onroerbaarheid:
schoonste, dewijl ge zelfs om schoonheid niet zoudt lijden ;
hoogste, dewiji ge zelfs u-zelve onreikbaar zijt;
- Veelvuldige, die 'k, bang voor hopen en verlangen,
wou steunen als een man en troosten als een kind:
aan U, de Vrouw, 't geheim van dees verzwegen zangen,
Gij die 'k beminde; Gij die mij niet hebt bemind.

MARTHA GIJ, EN MAGDALENE

Martha gij, en Magdalene;
derde, die geen naam en voert,
maar van alle drie de allene
die me rijk ontroert;
de ene sta zich of te sloven,
de andre schrome om de eigen schroom:
ene slechts, die kan beloven
leven van een droom...

105

Melk de geiten, kneed de broden
gij, gij de andre, zing een lied
dat tot liefde of leed me node;
derde, roer u niet.
Laat den brand der bruine stenen
van uwe ogen roerloos staan:
ik vooral en moet niet weten
dat ze mijwaarts gaan.
De arme zal geen nacht doorwaken
waar geen winste uit wassen mag.
Zal ik zeekre rust verzaken
voor Onzeekren lach?...
De ene moog' de schort omsnoeren;
de andre zing' heur hanker-lied.
Gij, gij moogt u niet verroeren.
Ik verroer mij niet.

Uit: VERZEN AAN ZE E EN IN EEN TUIN
\

0 LATE DAG

o Late dag, gij smaakt naar water en naar rozen.
— Ik weet me alleen to zijn in 't wijde, koele huis;
'k geniet mijn eenzaamheid; ik voel mijn vrees verblozen;
ik voel 't verleen vergaan in teder blaer-gesuis.
Reeds neigt de zon ter rust en lijkt 't gerijs der mane.
Er is geen komst die hoopt; er is geen leed dat wijkt.
Een vreed'ge staat regeert die, buiten wens en wanen,
vermeert een zoet betrouwe' en dat me-zelf gelijkt.
En de avond staat gestrekt aan dezen muur vol bloemen
rijzig en ijl, gelijk de schaallw der eeuwigheid...
Een bijen-zwerm die keert: ik hoor dees woorden zoemen
die 'k, zwaar aan dracht, maar blijde en vroom, der Stilte wijd.
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'T GEBLADERT' STAAT VERDIEPT

't Gebladert' staat verdiept; de dag verzaadt het lover;
de zomer rijpt de stilt' tot een voldragen vrucht.
En slechts 't gewieg der zee doorzucht den vrede, alover
de trage bomen en den adem van de lucht.
De zee, en haar gedein door mijn bewogen longen...
Maar neen: mijn loomt' verdroomt de maat van alle maat.
- o Zang van liefde en hoop: mijn zomer is verzongen,
't gebladert' staat verdiept en reeds met dood verzaad.

EEN STER: EEN KLOMPKEN IJS

Een ster: een klompken ijs tussen mijn hete tanden...
TerwijI ge onzichtbaar zijt, o zee, die naauwlijks hijgt;
terwijl mijn hart gelijk een nude zuster zwijgt,
komt deze stipte oneindlijkheid mijn lippen branden.
- Mijn nachten waren ene mand vol droom aan droom;
mijn dagen, 't vast getal der appelen die zwellen
in elken boom-gaard en •aan elken zwaren boom.
1k had geen vingren om mijn weelden aan to tellen.
Thans: ijlt'. De tijd is guur en onberoerd. De tijd
is als de kille en done zee, die zwoegt noch krijt.
1k ben alleen; ik pers mijn strakke lippen samen
op eenzaam deze grote sterre, die ze bijt.

0 ZEE, DIE MIJNE LIP DOORKEENT

o Zee, die mijne lip doorkeent met zout-krystallen
waarin het voile Licht van alle zonnen breekt;
zand, bij mijn veer'ge zool breed-uitgestraald doorweekt,
waar krijsend iedre tred doet duizend schelpen schallen;
o tuimelende lucht, die brandt mijne ogen toe
maar sluit ze op 't dansen van ontallig-vuur'ge bollen:
ik ben van zee en lucht, ik ben van God gezwollen;
ik voel me oneindig-rijk en -moe.
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Zo, als aan 't stellig stoten van 't getouw
dat, hoekig, kraakt van vlijt en glanst van trouw,
een wever waakt en vult den dag met werken,
waar, over 't maetlijk stompen en gestouw,
de brug der zon bindt vroege aan late zwerken;
— hij zwoegt; hij heeft een vrouw en wicht bij wicht;
maar niet voor hen alleen is 't noeste zwoegen:
zijn doek wast aan den boom, en kaatst het licht
nog langer dan de zon op zijn gezicht,
en... 't ware hem genoeg voor zijn genoegen;
z6 heb ik dag aan dag mijn tank gewrocht,
niet 'lijk ik wou, helaas, maar 'lijk ik mocht;
en iedre nacht werd warrem in mijn handen
na 't paarsen van de laatst-verlichte locht
over den damp der omgedolven landen.
Doch niet om plicht, om vrouwe niet en kind;
niet om het loon van 't dagelijkse lijden,
te fang gelijk een slechten drank bemind;
niet om wat trouw die 't oog met tranen blindt
of om wat twijfel bij te vlug verblijden;
zelfs niet om uwe gave, o vroom verhaal
dat, zuster van mijn zorge, te elken maal
naast haar ontwaakt en lacht den morgen tegen ;
niet om 't gedicht waar 'k traag in adem-haal
wen de avond de' armsten dag wijdt tot een zegen;
niet om het werk alleen, in leed gebaard,
noch om het lied dat alle leed zou tarten:
om U, om U, mijn onbegrepen klaart'
die — cloven ook de kolen van den haard —
ontluikt op hoop en sluit op troost mijn harte.
Om U, die van dit mistig aangezicht
de tin tot Uw gelijknis hebt belicht;
die deze schouderen, met dood beladen
en loochening, gerecht hebt en gelicht
op de krystallen zuilen der Genade.
Om U, 't standvastig waken van 't gebouw
dat niet vergeefs van arrebeid zou ronken;
waar wind van ijlheid niet door zingen zou;
dock steeds, bij heil van kinderen en vrouw,
drempel en raam van zole en ogen blonken.
i
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Om U. — En gij, die 'k in een liefde omvaem,
gij, heil'ge glans van drempel en van raam,
niet vrouw en kroost alleen, maar pijne en zorge
die 'k, dankend om mijn plecht'gen schroom, verzaem
iederen nacht voor daad en zang van morgen:
bemint mij voort, gij die mijn norsheid temt;
die, waar de zolder zwol van heimlijke aren;
waart, die den wreden vlegel hebt omklemd,
daartoe door onbevroede Wet bestemd,
'dat ik voor God ontkeeste, o zwengelaren.
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Uit:
SUBSTRATA
1918-192A

Beeld: hijgend danser tussen God en mij;
Wading die zuigt haar-zelf een eigen schroef, — en
Geen stoelken, danser, daar, bij God, bij mij

ZEE

o Luisterende zee van grijze zijde...
Een doof-stom meisje loopt aan mijne zijde.

Regen op zee. — Ga vochtig-zoele doeken leggen
op 't weke lichaam van dees zachte, zieke vrouw.

Schuiven der zee: taf scherend over taf.
De zee vlijt als een valse vrouw, en een bescheidne.

Harmonica to spelen aan de zee.
Geveinsde weemoed om gewaande liefde.

Rood rolt de bol der zon over den einder :
een vuur'ge tol trilt op een strakke koord.

De zee is jong en krult als 't haar
van blonde zuigelingen.

Mijn zwarte zee, 't is of 'k u moet genieten
als wilde honger dik en donker brood.

o Licht der zee, o saeblen licht der zee,
schichtig gekruist in 't stoten van de fiitsen;
hoe ben 'k alleen, wat wijkt ge aan mijn gestalt
die zwart is...
112

De zee bedwelmt me als kirsch-gedrenkte perzik:
Al ben ik duister, 'k zet me glanzend uit.

Nacht over zee: nacht over zee: een luie maat-zang.
Maar ik loop als een klein en vlug soldaatje loopt:
Een-twee, een-twee.

De zee boetseert me. Ik word weldra gelijk
de vorrem van den golf die welvend hot wordt.

Zuig-kracht van zon en zee: mijn hoofd is vliedend
en mijne voeten; — maar de geest staat pal: een ster.

Zee: moeder; waar ik sta gelijk een zoon
die, liefdeloos tot mannen-macht gerezen,
zijn oude kinder-vreze
verwint door hoon...

o Zoon te zijn van hemel en van zee,
de card aan te doen, nooit de aarde te behoren.
De wolken in: een toren;
Den waetren: ene ree.

Een peerlemoeren schaal, neigt lucht den zee-barm nader.
Krom uw verlangen niet, o gij, naar zulken waan.

Ik mag wel sterven, zegen-vol, te dezer plaatse:
Ik zie de zee, en op de zee gereed, mijn schip.
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Mijn rechter oog ziet blank; mijn linker zwart.
Ik sta: een toren tussen bei mijne ogen.
De scheiding, paars, van schaduw en van licht,
Ik kijk me scheel op 't voeg-punt van mijn blikken.
o Zon, gij smijt uw hagel in mijn aangezicht.
Moet ik dan bloeden?
Ik zie me-zelf weerspiegeld in mijn glas.
Drink ik mijn dood? Drink ik mijn eeuwig leven?
Ik drink. Ik zie me zelf.
Een bloem springt open. En de dag springt open.
Ik-zelf? Verwondring. Doch: geen enkle knal.
Laatste papaver in een wijden, wilden tuin...
Uur: vlerk die verschiet, bliksem. En... ene roze
die naar den avond geurt, o eindelijke dood.
Want niets, dat dieper mij beroert, dan cozen.
Neen, ik ben blind gelijk een bloed'ge roos,
die lichtend wordt ten avond.
o Geef me een handje, kind: ik word een blinde.
Reik ik de hand? De kanker van mijn aanzicht
straalt als de liefde en maakt mijn vijand rijk.
Van boven wentelen naar onder; zie
de zon, tienvoudig schoner in de zee.
Dwing uw gevuld gelaat in de engte van dit masker:
Uw vlees zal schreien, maar gij wordt er schoner om.
Wie rolt zijn eigen zakken?
Wie, die zijn eigen ziel besteelt?
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GOD

Ik zeg niet: „Ik"; ik zeg aldoor maar: „Gij".
Waarom en wilt ge u niet in mij begrijpen?
Ik, druif die in de zonne hang te rijpen.
De zonne blind, waarin ik dij.
Van u bezeten, God, als van een vrouw bezeten.
En eeuwig leeg, o Vrouw, o God, van uw bezit.
Mijn loden brein, haalt naar beneen mij aan.
Gij, God alleen, belet de zon te wegen.
o God, ge zijt in mijn verleen geweest
gelijk een vrouw op oud' en gouden feest
Wees thans een meisje dat mij lachend leidt,
mij blinde, door den rinsen lente-tijd.
Tafel. En paars-gerand een wijn-vlek. Naast den stempel
van een snel-wiel'gen zonne-ring.
— Ik ben de duister-schaemle maagd. Doch aan mijn drempel
danst God, de schone jongeling.
Gij spreekt van God, mijn vriend, heel vroom en stil
als van een dode. — o Luid van God te spreken
'k Leef in me zelf gewenteld als een ntps.
o Geest van God die huivert over mij
God, die mijn maat hebt vastgesteld, gij leert mij krimpen.
'k Omsluit mijn ziel — mijn woord — in meer-gedrongen
kracht.
o God, o God, ik ben vandaag me-zelf geweest,
en tevens waardig u in 't oog te kijken.
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HET MENSELIJK BROOD
1915

WANNEER, GETEKEND MET DE ONLOOCHENBAARSTE MERKEN

Wanneer, getekend met de onloochenbaarste merken,
hoe lastig nog zijn leen van lijdelijken groei,
't argwanig kind den eersten drift in zich voelt werken
en schaduw werpen op zijn plots-beschaamd gestoei;
— wanneer, zijn woel'gen nacht bezocht van de eerste wake,
't gewassen kind zijn eerste vrees voor 't leven kent
en kwell'ge koestering, de koortse van zijn kake
met de ele pijne van zijn duistre naeglen schendt;
—wanneer, doordesemd van het eindelijk bevroeden,
doorkeend van 't wekkend gif der wilde wetens-pijn,
't volvoerde kind zich woedend aan zich-zelf wil voeden
en, bleek en nors, het beeld van de' eigen geest gaat zijn;
wanneer 't voldOngen kind, gespeend van alit wanen,
zijn schampere onschuld als een schande van zich werpt;
—wanneer 't op 't levens-brood, dat bijt van zijne tranen,
voor 't eerst de schittring van zijn gave tanden scherpt:
dan, in de onzaligheid der ouderlijke zalen
waar zijne zuster weent om zijn eenzelvigheid,
dan staat (verzoeking van zijn angst-bekropen smalen,.
verzet der kopp'ge jeugd zijn onwil voorbereid,
en dra zoen van zijn zonde en vrijheid voor zijn vreze),
daar staat, waar hij ter tweede beet zijn tanden wet,
ineens, en onontkoomlijk-rede, en uitgelezen,
een overvloedig maal hem eindloos klaar-gezet.
Hij eet — Zijn honger ziet geen vlijtig voorjaar vieren
de nieuwe vreugde die hij haat, en die hem beurt.
De felpen violier vunst diep van donkre vieren;
de sleutel-bloeme smaakt z6 als de perzik geurt;
er is geen vlieg, er is geen rietjen, of zij galmen;
de zon, die hem beklemt, klept als een klok; maar 't licht
gaat glijdend als een zijde over de zijden halmen
en veegt de voren ook uit zijn doorploegd gezicht;
hij voelt: door heel zijn dag blijft klateren en klaren
de schater van den schitterenden sterren-nacht;
hij kent den nacht, die blankt van bloesmende appelaren
waar de avond-schemer wijlt die de' ochtend-schemer wacht;
8

weldra zal aan den geur der pluimend-gele grassen
waar ruim het wuivend hooi een liefde-bedde breidt,
de reuk der linden op de luwe winden wassen
die 't moede min-gelaat den nooblen avond wijdt:
hij weet het. Maar hij eet. — Zijn lijf is vol van schokken.
Er wringt een wrang genot door hem. Maar hij geniet
de nieuwe pijn vooral van een halsstarrig wrokken
en 't vratig hongren dat een nieuwe vreugd hem biedt.
Hij bijt. — o Nooit bevroede smaak der nieuwe spijzeni
o Kalme en kloeke koorts, o kenen-klievend vuur:
zijn tand-vlees van het eerst besluit te voelen ijzen;
zijn keel te schrapen met uw echtheid, o Natuur ;
,

uw echtheid, die voor goed de acme ingewanden ledigt
van al het zoet gezeur dat kind van mens verscheidt;
uw echtheid als een vlam die zuivert en volledigt:
den kus, mijn vriend, dien uwe starre weigring beidt.
— Hij bijt. Zie hoe hij bijt! Ten laatsten hoek gekropen
waar, heilig als een straf, de blinde kilte mart,
eet hij, en laat den drank door zijne kele lopen,
en voelt de sterkte rijze' in zijn steeds vroeder hart.
NOg woelt en wrokt zijn ingewand van donker duchten.
Maar, waar het voedsel vindt de wegen van zijn vlees,
kent hij als een verzuim zijn veel te lang verzuchten;
en iedre spiere spant en davert iedre pees.
Gebondeld staat aldra zijn nek in stijve staven;
zijn aangezicht wordt hard en klaar gelijk een schild;
zijn brein groeit, diep en rond, tot ene veil'ge haven
waar stroom van bloed en geest tot weelde en wil verstilt.
Hij bijt. — Vaarwel, gij bleke schuchterheid der maagden
die vreet gelijk een bete wonde aan elke vreugd:
hij ziet de ziel'ge listen door, die hem belaagden
tot zoete veiligheid van ene zaal'ge deugd;
hij voelt den zwoelen druk der zwachtlen, die hun zorge
vol zalve om zijn vermoede' en zijn verwezen wond:
laat alle blinden neer op dees te blijden morgen;
onthoudt te heten drank aan deze' onschuld'gen mond!
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— Maar hij: hij licht thans. Waar nog bibbert op zijn lippen
het woord dat hij weerhield en nog zijn blik verbleekt:
than voelt hij, onweerstaan, der tanden wal doorglippen
zijn haat waar hij van lacht, den vloek die eindlijk spreekt,
vloek over wie hem 't leven gaven maar onthielden;
die, 't rode scheppings-bloed onachtzaam-gul geplengd,
zijn jong verlangen kuis met zuinigheid bezielden
en hebben van hun tederheid zijn hart verengd;
vloek om den talm'gen tocht der flemende geslachten
waar elk zijne eelste woede in de eigen telgen doodt;
die tot een vroom genot zich-zelven 't keur-vee slachtten
maar hem verboden 't heul van 't Menselijke Brood...
— Aldus, ter oudren zaal, en waar de zieke wake
van zijne zuster om zijn norse weelde schreit,
— aldus 't verlOste kind dat in zijn koene kaken
de spieren roeren voelt, en vloekt, en lacht, en bijt.

DOCH WAAR, ZIJNE OGEN GROOT

Doch waar, zijne ogen groot, maar de aedren aan het paarsen
die heevlen aan zijn pals het logger-kloppend bloed;
de mond van 't malen lam der ossen en der vaarzen
en beurs het hart dat om zijn beu begeren boet;
waar 't kind, waar het tot man geworden kind zijn ijlen
en brozen kop in zijn verbrede vuisten legt;
zijn laatste schone koorts haar schemer-zang hoort ijlen,
maar van geen koen besluit zijn droom tot daad beslecht;
— waar 't gretig kind de hete moeheid kent der mannen;
waar 't Oude kind vergeefs ter bee zijn vingren vouwt,
vergeefs ter offerand zijn stugge spieren spannen,
vergeefs zijn lichaam om de liefde-gave rouwt;
onrustig-moedeloos; door 't woelen der gedachte
vergiftigd, die zijn ziel tot machtloze ijlte zengt;
wanner hij, bittre, door de strakheid zijner nachten
de erinnring aan zijn waan door 't felste ontkennen mengt:
din, in de zalen die 't ontgoochelen zou keren,
met nijvren bezem, tot de woon der Eenzaamheid,
ten dis, daar ieder maal zijn walgen zag vermeren
en elk geleegde dronk door zijne slaap rammeit:
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dan dwaalt zijn blik atoon over de lome spijzen
en 't zure kleed, gedrenkt met schalen woel'gen wijns;
hij staart, en zie: van meelij zwaar gaan tranen rijzen
en zuiverend een zucht naar 't wringen van zijn grijns.
Een zilcht
. Binnen 't gevang van zijn gevouwen vingren
en ziet hij hoe de herfst om zijn geblind torment
zijn hallen bouwt, waar om de kelen domen slingren
sinooplen loovren door een lucht van orpement;
wier zuilen, hyakints, staan zinderend als snaren
in 't zeven-tonig goud van 't pulvrend stralen-waas,
binnen prielen waar als starre spheren klaren
het solfer en 't safraan der bolle dahlia's.
o Kalme weelde, o tederheid der fulpen tuinen,
o vijvers, waar een zilvren rust haar reven viert:
hij ziet u niet; hij ziet geen lieve schaailwe schuinen
die trede aan trede, de uren rond, haar sluier sliert;
terwijl de grote zon haar trage-groeiende orbe,
den wijd-verzaden wereld om, mar 't Westen schrijft,
en ook zijn lippen maalt in 't druipend rood der sorben
en na haar dood nog in zijn Karen marren blijft
...

Hij ziet het niet. Hij zdcht. Verguurd in winter-kaemren,
zijn wil alleen gestut aan zijn ontstentenis,
voelt hij de logge doelloosheid zijn hart doorhaemren,
schrikt hij in 't schuwe brein voor 't naedren van 't gemis.
Och, niet om 't ziek verlies van cierlijk-lieve waantjes
die hij als lammren aan een lint te weiden placht;
niet om verdriet dat in een regen-boog van traantjes
een nukk'gen troost, met kusse' als kersen, tegen-lacht;
niet, 'wijl zijn bleke lief hem deerlijk heeft bedrogen
die hem 't profijt van dubbele compassie bood;
noch zelfs dat zijne grote moeder vol meedogen
hem in het Jaffe hart een spijt'ge zatheid goot.
Hij, die den kop der roodste rossen wist te beuren;
wiens vreugd de rimplen rechtte uit hun vernorsten nek,
al zou de teugel de okslen van zijn vingers scheuren
die scheurden van 't geweld hun bloed-omkwijlden bek;
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hij, die de puurste vrouw gelijk een paard zou temmen
en, waar ze onder den blazende' adem van zijn smaad
ontvonkte 'lijk een vuur, zijn eigen drift zou remmen
en haren zoen ontving op 't masker van den haat ;
hij meester van de min, de machten en de wetten;
hij : sloper der gedachte, in 't bad des spots gehard;
wiens wil het kille levens-lemmer mocht te wetten
op 't marmer van den zelf tot trots verdichten smart;
— o bastionnen van genot wier lemen veste
den gulz'gen afgrond van het wezen over-spant;
hij steeg ten top; zijn oog werd heerser der gewesten...
tot zijne zole schuiven ging aan zompe en zand.
Hij zonk; hij zonk... Verzuipend roeien door sargassen;
stikkende omarming van de wieren; deze vree :
zijn lamheid dra gevest in de effenheid der plassen,
en de eigen machtloze effenheid, en zelfs geen wee.
Dan: zoet verworden tot een scheidend deel der drabben.
o Schalksheid: liefde is heet gelijk een etter-buil;
de vrouw ?: haar knie verzwaart van zwellende ontucht-kwabben;
en alle schaamte gaat in woest negeren schuil
Hij zucht. Aileen zijn walg die — teer aan 't peerlemoeren,
zijn eedle walg als een schakerend-weeldrig schild
over het laf-gelaten aangezicht der moeren, —
de moeheid van zijn ziel met bitterheid vermildt;
zijn walg. En dan: te wezen dat geen mensen-hulpe
hem 't voedsel van zijn eindlijk wroegen ooit beneemt;
de wereld storte ineen: hem rest de duistre stulpe
waar zelfs geen hulpe Gods hem nog in de oren fleemt
••• •••
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DE MODDEREN MAN
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Omnis quippe caro corruperat
viam suam.
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ZIJ LIGT TE BEDDE 'LIJK IK LIG TE BEDDE

Zij ligt te bedde, 'lijk ik lig te bedde;
ze is wachtend, trage en vragend, 'lijk ik wacht;
- o naakte wake aan ongenaakb're wedden! en tussen bet de blinde en dove nacht.
Tussen ons bet, misschien, de wijdste zeeen

in 't wijlen van een wijdinglozen tijd;
- al breekt door ons de branding van de wean
die beide' ons binden in der eeuwigheid.
't Verbod van God, misschien, tussen ons beiden,
of, mOrgen reeds, in beider harte roues.
- Maar weten, zat van liefde of ziek van beiden,
dat ik de Man ben, vrouwe, en gij de Vrouw.

KIND MET HET BLEEK GELAAT

Kind met het bleek gelaat, dat van uw wijde blikken
geen liefde in mat gebaar noch in lede ogen ziet,
maar in uw zedig kleed uw knieen weet te schikken
z6, dat me te elken male een laaie drift doorschiet:
gij zult het nimmer aan mijn vrome woorden weten
hoe mijn begeren om uw kleren dolen dorst;
maar ik draag in me-zelf de wonde, zelf gereten,
waarvan de koortse rilt en davert door mijn borst.
Want 'k heb de straffe zelf in 't lillend vlees geslagen;
ik heb een spijt'gen spot gehamerd in mijn brein...
- Gij echter, ga voorbij, arm kind, en z6nder vragen:
ik haat u om dees geert', die 'k minne om deze pijn
GIJ DIE U, STERKER LIEFDE OMGORD

Gij die u, sterker liefde omgord,
bang-wakend naast me zet,
nu 't dagelijks gedicht me wordt
weer dagelijks gebed;
- gt), mime vrouwe, schone wees
van al mijn liefde en leed,
die mijne vreugd en mijne vrees
om deze lente weet,
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en dat, waar felre kracht me ontbrandt,
mijn wilde en vrome geest,
van helle beelden overmand
weer de eigen weelde vreest;
— gij, die u naast mij nere-zet
voor deze woede bang,
waar 'k zelf bedwinge tot gebed
den bronst van dezen zang:
o vrouw, o vrouw, o goede vrouw
die weet hoe 'k were lijd;
die weet hoe 'k in mijn ziele rouw
om wat mijn lijf verblijdt:
ontvang, van wie niet vloeken mag
maar onder vloeken gaat, –
ontvang van wie uw lijden zag,
den dank en de' armen smaad...

GIJ DIE MIJN KOMMER-ZIEKTE

Gij die mijn kommer-ziekte in deemoed tegen-lacht;
gij die mijn vreemdsten waan beveiligt van uw wake;
naar wier geloken schaamte ik zuchten weet te slaken
uit al de roerslen, heimlijk-diep, van uw geslacht;
– o macht'ge vrouw, die moogt in 't maagdlijk voorhoofd voeren
den onvergloorb'ren glans van wie ter dood bemint;
maar die ter slaande borst gelijk een pijnlijk kind
den drenz'gen twijfel aan mijn min zult blijven voeren;
– gij die 'k aan dit gelaat en dit verlangen bond,
o gave maatloos-mild, maar wie de koortsen branden
ter hete zuiverheid der ogen en der handen,
ten monkel, droog-gezucht, van uwen roden mond:
ik draag mijn schuld, ik weet in mij de schuld te dragen
gelijk een rijpe vrucht die 't naedrend onweer beidt;
de zeegning zengt mijn lippe om uw verwacht verwijt,
– al vind 'k Been liefde-woord voor uwe liefde-vrage.
Ik ken uw rouwen aan het rouwen van mijn hart;
de nacht ziet mijne zorge om uwe zorge bleken;
– al blijf 'k u dwingen, kind, uw daeglijks brood te weken
in de altijd-overvloed'ge beke van den smart.
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En mijn gezicht dat, stuurs van onbestraalde steilte,
bergt als de rotse een vloed in de onverbreekb're korst,
weet dat ook gij uw tranen smoort, — maar ziet uw borst
die rustig schijnt, en aemt in de aldoor-guurdere ijlte
—En toch: mocht ge eens dit oog tot op de ziel doorspien,
tot op de gronden van zijn weten en zip.' wanen:
gij zoudt, door 't ras-gerezen Licht van uwe tranen,
't vergoddelijkte beeld van uw genade er zien:
mocht ge aan het traag gedein van welige gewaden
den breden harts-klop van mijn rijke min bevroen...
—Maar neen: al lang is 't tijd deze ogen toe te doen;
en 't strakke kleed is sleets tot op de bleke naden.
Want hoe ik lengen moge en gij mij wacht: wij staan
in wrange kennis dat we, in eeuwigheid gescheiden,
en hoe 'k u minne 'als gij mij mint, geen van ons beiden
de hele liefde van den andre kan verstaan.

GIJ HEBT TE ZEER VAN BLIJDE LOGEN

Gij hebt te zeer van blijde logen
dit liefde-hongrend hart gevuld,
dat ik u niet, in mededogen,
zou zeegnen om uw schone schuld.
Ik heb om u te veel geleden,
— cieraad der pije van mijn rouw, —
dat ik u niet in mijn gebeden,
en dankbaar haast, gedenken zou.
En zo, waar 'k u mijn vreugde noeme,
niet steeds een vreugd ter lip mij bloeit,
vergeef: 't is dat het zelf-verdoemen
dan at te zeer mijn harte schroeit.

GIJ SPREEKT GEEN WOORD, 0 VROUW

Gij spreekt geen woord, o vrouw, maar weent aan mijne zijde
onder 't ontgoochlen dat uw tengre schouders boog.
En 'k weet uw leed; ik woog de keten van uw lijden;
— maar sluit afkerig 't werend oog.
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Ik sluit mijn oog. Gevallig voel 'k het bar verstarren,
in harde plooien, van een spot-lach om mijn mond,
— ik die me eens voelde een zelfde neerlaag tegensarren,
en eendere onmacht ondervond
Waarom?... o Wreed gemoed, dat zocht om 't eigen lijden
het trage sussen van hiar haeprend-vroom beklag...
— Gij spreekt geen woord, mijn kind, en weent aan mijne zijde.
Ik sluit mijn oog. Helaas, ik lach...

WEER GAAT HET VEGE LICHT

Weer gaat het vege Licht der asters bloeien;
weer naert een herfst. — En dit doorhunkerd hart
waar smokend 's zomers toortse gaat vergloeien,
wordt huiverend, en mart...
— Ik, in wiens hand de zoele vruchten wogen
maar wien de zoen ontzegd werd van den beet;
die, waar 'k u weet, o herfstig mededogen,
me des to allener weet;
eeuwige maaier, ik, die sneed het koren
maar nimmer voor zich-zelf de garve bond;
eindloze vaarder in zijn vochte voren
die nooit de haven vond:
weer naert een herfst; en weer naert wrang het derven
dit hart dat, hooploos, steeds verlangen kent;
dat, immer hunkrend naar dit herfstlijk sterven,
na 't wintren weet een lent' ...
— Weer brandt mijn najaars-bloed in smeek-gebaren;
weer weent het hart waar de oude wonde schroeit
— Hoe bronst het goud in de kastanjelaren!
De zilvren aster bloeit...

WEER STAAT MIJN VENSTER OPEN

Weer staat mijn venter open op den nacht.
tussen de kamer en haar broei'ge zwoelte
en deze wijdte en haar bewogen koelte.
En 'k sta aan 't raam, en wacht.
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Ik wacht. Er is een woel'ge state in mij.
Er zwelt en zwijmt, deint aan en deinst Verlangen,
als zong, op golven zoelte, in schroom'ge zangen
een ongeziene
o Weet: ik heb alleen in 't leed gebloeid
dat ik in 't eigen brein met zorge kweekte:
een kelder-plant van zieke en trotse bleekte
in duisternis gegroeid;
ik ben geweest die voor zich-zelf verborg
te maklijk leve' en lieve', in vreez'ge hoede;
van de' eigen tucht weldadig-strenge roede,
voor 't eigen lijden borg...
Maar deze nacht is schoon, en goed misschien.
Misschien staan, als het mijne, ramen open,
en hoopt een andre blik hetzelfde hopen,
en tracht als ik te zien;
peilt een als ik, en met eenzelfden schroom,
de bakeloze banen door der nachten,
of hij hem vinde die hem staat te wachten:
de broeder van zijn droom;
een die het kommer-bed ontrees als ik,
en staat aan 't raam zijn bangend hart te prangen,
en ziet daarboven al de sterren hangen
als kindren van zijn blik;
een, die mij wachte... — En 'k wacht. En 'k voel de vaalt'
van mijn gelaat in klamme koelt' verweken...
En hooploos-zoet zie 'k 't blaauwe licht verbleken
der trage maan, die daalt
DIT WORDT GEEN LENT'

Dit wordt geen lent'. Geen dag en zal de smore' ontrijzen
gelijk een voorjaars-weide in duizend bloeme' ontluikt;
en, zijn dees gulden uchtend-neevlen sch6on, zij wijzen
een naedren morgen die naar niakte landen ruikt.
Dit wordt het uur niet, dat het onverwachte Leven
u met een blik den blik op de eindloosheid ontsluit.
Elke appel is geplukt; elke aalmoes is gegeven;
en in uw hand alleen de erinnring aan den buit.
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— En toch, o trage wemel-neevlen,
Dit is de hêrfst
o dralig-waaz'ge dageraad, o schone schijn,
o vrage van mijn hart of 't vrezig ochtend-preevlen
't bezoek van de' Engel of een &cid bezoek wil zijn;
wijde ogen die niet kent; oren die niet vergeten;
arm lichaam, zwart en schraal, dat heerlijk werd bemind;
o vreugde van mijn waan, o vreze van mijn weten,
en gij, Natuur, die teder-lokkend zijt, en blind:
toch voel ik, bleke toyer van bedrieglijk herfsten,
—weer voel ik, schone schijn, o schroom'ge vreugde en vrees,
kil uit de diepten van mijn wezen 't geren bersten
'of weer een voorjaar in de zwarte stammen rees.
Van uit de keldren, waar mijn wil en weer'ge hoede
den loden stempel sloeg ten veil'gen deksel-steen,
welt weer ineens, en woelt gelijk een blijde woede
de lange gallem van Verlangens luid geween...
—Ik weet dat elke lent' van mij zal blijven eisen
het martlend baren van een fellen levens-loot;
ik weet te zijn, om naar de hemelen te hijsen
elk teken, telkens, van opnieuw-ontwaakten dood;
ik weet dat ik besta, gedoemd tot helle sprake,
opdat geen scheut ontspruit' waar 'k geen geluid aan geef',
en 'k eeuwig-smartlijk ben opdat elk lente-ontwaken
van straal'gen daauw in mijne dankbre tranen leef';
dit en wOrdt geen lent'. Geen guile dag zal rijzen
maar
gelijk een voorjaars-weide in duizend bloeme' ontluikt;
en, zijn dees gulden uchtend-neevlen schoon, zij wijzen
een naedren morgen die naar naakte landen ruikt.
En toch... — o Starre waan, te wezen de verkoorne
die zelfs bij lui-ontluikende ogen van den Dood,
blinde Natuur, gij eeuwig-barende en -geboorne,
mag worde' als uw steeds zwarte' en scheppens-reden schoot;
mag zijn die, zelfs bij schljn van leven, btindt van leven;
die, van zijn onverbidlijk-waakzaam hart en brein,
zal 't heerlijkst aangezicht aan 't Ongeschaepne geven
en schenke' uit de ongewassen druif den rijksten wijn...
o Starre waan, te milde waan... — de neevlen hangen
doorblonken, blankend, van een blode October-zon.
En 'k sta, en 'k stare, en prange onder mijn hand 't verlangen
dat brandt alsof nieuw leve' in dezen dood begon.
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IK BEN MET U ALLEEN, 0 VENUS

Ik ben met u alleen, o Venus, felle star.
En, waar 'k vergeefs in mij uw stralend gloeien zoeke,
blijft leeg mijn marrend harte, en bar.
Mijn harde mond is strak aan beiden starren hoeke.
Geen vraag. En zelfs wat 't eerst me naert en 't laatste scheidt :
zelfs angst en komt mijn ijlt' bezoeken.
Ik ben met u alleen, mijn ogen droog en wijd;
terwijl de wijde nacht welft mijn verlaten kilte
naar uwe gloeiende eenzaamheid.
— De venstren blind, de kaemren naakt en ijl de dilte;
het huis eens beedlaars, onbetreen en haveloos:
aldus mijn ziel in 't land der Stilte;
alwaar ge, alleen ten hemel-tuine een belle roos,
een vurig-felle roos in Stilte's donkren lande,
staeg-nodend waakt en blaakt, altoos;
en ik, met de armoe van mijn hoofd en van mijn handen,
in de armoe van mijn hart ontbere, leeg en bar,
zelfs de arme vreugd van eenzaam branden

VAN ALLE REIS TERUG

Van alle reis terug nog v6or de reis begonnen
Wat, dat gij niet en wist, heeft de onrust u geleerd?
—Alle einders zijn ontgonnen
en elke tocht gemeerd.
Welke begeerte die, verzaad, niet heeft bedrogen,
en welke oprechte liefde ooit zonder waan beleen?
—o Dorre brand der ogen
na nodeloos geween
Geen bronnen meer, en gene stromen, waar een haven
ze in de gestilde maat der strenge zee bevest.
— Gij moet u niet meer laven:
gij zijt aan walg gelest.
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UREN VAN HARDE MACHT

Uren van harde macht, waar 'k in de zwartste nachten,
die heller zijn dan git,
ter ijlste hoogten, en de steilste, der Gedachte
onzichtbaar-tronend zit; uren van harde macht, gebore' uit trots en lijden:
hoe hebbe ik u bemind,
toen 'k Leven wijken deed, en Dood, - o weids verblijden mocht koestren als een kind;
waar 'k heel mijn weze' als plots genade-weel'ge borsten,
mocht de' Onverzaadb're bien
en 't bateloos geluk mocht dulden, aan zijn dorsten
geheel tot ijlt' te vlien.
Gene begeerte meer : o vrijheid, en geen bede;
en, alien strijd beslecht,
uit diep-gerooiden drift den diep-ontgonnen vrede
van 't eindlijk eind-gevecht.
Arm als geen enkle, maar zich voelen, koel, de rijke
die, 't zwoelst geluk doorleen,
het Wezen, de eeuwigheen ontwassend, kan doen wijken
naar eendere eeuwigheen
Uren van felle macht, hartstochtelijk negeren
gebore' uit boete en spijt:
wat heb ik u bemind, ik die u mocht regeren,
en - treurig ben, en lijd...
- Want zie, de aarde is den tijd nabij dat tijend streven,
11 zwellend, welven gaat.
Weer word ik als een zonne-straal die staat te beven
en, bevend, rechte staat;
weer word ik, waar de luide bodem ligt te kenen
voor 't licht-bekroonde kruid,
gelijk de bronnen zijn die onbedaarlijk wenen
met daevrend-blij geluid.
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De dag wordt rood van zon en rozen. De uren blaken
van rijk en rijp geweld.
'k Draag al het blozen van den zomer op mijn kaken
als waar"k een heldre held;
van al het bloed dat zoekt of blinkt in bloeme' en bomen
zijn mijne vuisten zwaar;
'k ben duister als het woud in avondlijk verlomen
en als de weiden klaar;
'k ben klaar en klapprend als de blaedren en de waetren:
'k ben gloeiend-zwart gelijk
de minnaars die elkaer van bijten en van schaetren
bevinden goddelijk.
Maar — 'k heb to zeer geheerst, dan dat ik niet en lijde
om zulke duld'ge heerlijkheid...
Uren van harde macht, waarom moet ik u beiden,
nu 'k, treurend, lijd?...

GIJ ZULT MIJ ALLEN, ALLEN KENNEN

Gij zult mij alien, alien kennen,
maar 'k zal voor alien duister zijn;
want slechts wie 'k van mijn spot zal schennen
zal iichtend van mijn luister zijn.
Slechts wie na de eelste weelde-spijzen
zal hongren naar mijn schampren smaad,
draagt eens voor 't aangezicht der wijzen
den plooi der wijsheid in 't gelaat.
Maar hem, die mij niet heeft bekeken,
doch voor mijn hoogmoed heeft gebeen,
dien zullen eens de voeten leken
van mijn geween.
IK VRAAG DEN VREDE NIET

Ik vraag den vrede niet: ik vraag alleen de rust.
o Tedere avond-glans der lippen en der lampen,
als de ele nacht ontrijst aan lage dage-dampen:
wanneer wordt aan uw zuivren gloed mijn angst gesust?
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De schroeiige ogen koel tot kalmen Broom gekust;
geblust het zwoele bloed van 't dagelijkse kampen;
en, waar ter slaap de laatste zorgen trager tampen,
de Liefde en 't Leed verzoend tot een weemoed'gen lust ...
—o Tedere avond-glans der lampen en der lippen...
—Maar gij, mijn harde geest, die stoot aan alle klippen
vergeefs een onwil waar geen genster aan ontschampt
— Ik vraag den vrede niet: ik vraag alleen to pozen;
ik vraag alleen de rust die, maagdelijke roze,
gelijk de maan den moeden dag ontrijst, die dampt

GEDACHTENIS AAN ENE JONGE DICHTERES

Ik heb u niet gekend dan in dees nieuwe vreze;
ik heb u niet dan aan mijn bleek gelaat gekend,
waar wemelt in mijn hoofd, waar wentelt door mijn wezen
deze onverwacht-gerezen lent'.
Ik hadde u niet genood ten drempel mijner dromen;
mijn blik en hadde in de eigen wijdte uw blik gezien,
en waar' deze onverlangde en wrange lent' gekomen
door 't angstig-prangend hart me vlien...
— Ik lag. De koorts ontvonkte een vuur in tnijne vuisten;
mijn bang-gestoten aem doorvoer den neersen nacht;
en, waar nieuw leven kropte en aan mijn slapen druiste,
heb ik, o dode, aan u gedacht.
En 'k heb gedacht aan u dees helen dag, gesleten
in de aangedeinde laai die om mijn leden zengt
en niets ter schaal van het verlangen laat, dan 't wezen
dat zij alleen vat asse brengt.
Den helen dag heeft dit verwelkt, dit wassen harte
dat leeft van de' eigen brand, dat sterft van de eigen klaart,'
dat flikkert en dat smelt ter vlam van de eigen smarte,
gesmookt, geflakkerd uwentwaart,
o kleine, o verre dode, en die mijn angst komt dopen
in droeve zekerheid dat glj niet lijden zult;
die, helend binnen de ogen-schaal het licht der hope,
uw korte jaren hebt vervuld.
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— Want gij zijt heen-gegaan v6or ge aan verdorden monde
den zengend-zoelen zoen der zatheid hebt gesmaakt;
v6or de' eeuw'gen kreet, waarin de in pijn-volvoerde zonde
hare eigen ijlte tegen-slaakt.

Gij zijt gestorven in de waden van het wanen
dat elk bereiken loont en alle min verrijkt;
dat alle bangen wordt gesust in liefde-tranen
en elk genake' een hoop gelijkt.
Gij hebt de reize aanvaard, wel bleek van uw begeren,
wel spijtig om een schroom die noodloos heeft gehijgd,
maar met den troost, geen treurend oog te zullen keren
naar een oud leed, dat talmt en zwijgt.
En stierft gij, met in 't smekend oog de vreez'ge wake,
met op den mond de vraag der huiverende maagd:
de schaamte bleef gespaard aan uwe zuivre kake,
en spijt dewijl gij hadt gevraagd...
— Z6 gingt gij heen, o zalige arme. En wij, die bleven,
weer staan we in 't wassend vuur dat ons niet loutren zal;
weer blijven wij, bij 't stuwend tij van 't lente-streven,
in onze bittre wijsheid pal.
Want wij, die elke vrucht ter branke-zelve smaken,
wij weten welken dorst de beste pere laat;
wij weten, waar we in trots 't geboan gent verzaken,
welk leed in ons te wrokken staat.
Wij, graauw en naakt in onze zatheid, en die weten
dat elk begeren weer door zatheid wordt geboet;
dat gene vreugde waakt die, smartlijk te eind gesleten,
geen hopeloos verlangen voedt;
die eens als gij om onbevredigd hunkren treurden,
maar kweken thans in 't hart een onverzaadb're spijt;
die dragen in ons lijf den vloek van steeds gescheurde,
van steeds herschapen maagdlijkheid;
— o maagd die henen ging, bleek van uw schoon begeren,
spijtig om de' eedlen schroom die noodloos heeft gehijgd:
than staan we in 't strakke kleed van 't opgelegd ontberen,
met de' angst om 't hunkeren, dat dreigt.
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En wij benijden u, o schone en schaemle dode
die nooit het wrange van de zatheid hebt gekend,
— waar huivert door ons hoofd dees bralle en ongenode
en pijnlijk-overmacht'ge lent'.

OP DEN DOOD VAN JEAN MORAAS

(onder het waken hi/ een stet-vend man)

I
Uw aangezicht is bleek 'lijk 't mijne wordt. — Terwijl
'k een diere zieke waak, geduldig en allene,
rijst schamper-lui Persephona ten starren stijl
en schraaft de aandacht'ge Hond schuin-ogend uwe schene.
Waar aan een rechte stoel de God uw daden richt,
staan schemer-vaal uw schaemle leden in het duister;
want gij zijt klein en moe; — maar in uw aangezicht,
dat bleek is 'lijk het mijne wordt, glanst eeuw'ge luister.

II
Het huis is vol van u. De stilte weegt, verzwaard
van 't wachten op uw aem en 't luistren naar uw zwijgen.
En in mijn ruimren geest, die vroom uw beeld bewaart,
leer 'k van uw spijt'gen dood naar eeuwigheden hijgen.
't Is of me uw sterven sterkt. Mijn hoofd is rijp en zoel.
Mljn koortse en awe kalmt' voel 'k mijne lip doorkerven;
en 't gapend venster, waar 'k mijn hete kake koel,
zwelgt gulzig-sterkend om mijn leven en uw sterven.
— De diere man, dien 'k diene en wake, slaapt. Zijn aem
heft in de stilte. En 'k denke aan 't heffen uwer zangen...
— o Nooit gefnuikt Getal dat wrijft aan 't gapend raam,
van Uwe rust, en uit zijn aem, en mijn verlangen!...

III
Het nacht-uur waakt; en 'k waak. — Wat zijt ge diep en schoon,
die mijne slape omwiekt met duizend duizelingen!
Geen licht, dat uit mijn oog ontwaakt. En aan mijn koon
de deinende aem van alle Bingen.
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Ik drijf, het voorhoofd wijd en ijl, ter sferen mee
van onbegrepen weelde en peilloos-klaar vermoeden.
— o Nacht, in uwe blinde en duizel-blijde vree
noch Neil, noch leed te voelen bloeden!
IV
Gij brandt mijne ogen toe, gij brandt mijne ogen open,
o Wake; en waar de koorts blij hamert aan mijn slaap,
zie 'k in de diepte van me-zelf, en gaat mijn hopen
naar even-schonen slaap.
De zoet-gestemde Dood zingt in mijn oor... Als heugde
mijn verst erinnren zich een weer-beloofd verleen,
voel ik mijn nek verbreen van strekkend-schone vreugde,
en voel 'k mijn blik verbreen.
Zal 'k de gekoorne zijn die, ree tot alle lijden,
de wondre zoetheid kent van d'eindlijk-eeuw'gen schoot?...
— Er sterft een man naast mij, dien 'k minne. En mijn verblijden
gaat steevnen naast zijn dood.
V
o Gevangen geest, getogen
naar bevrijdende eeuwigheid;
o Gedachten, zat-gezogen
aan de borsten van den Tijd;
zal ik mijne handen reiken
naar de vrucht, die al te hoog
in Naar luister hangt te prijken,
'dat mijn dorst ze smaken moog'?...
— Droom uw dromen, o vermeetne
door den peilloos-vrijen nacht:
morgen kent opnieuw de keetnen
van de dagelijkse vracht...

WANNEER IK STERVEN ZAL

Wanneer ik sterven zal (o glimlach om de vreze
en om 't begeren dat ik eindlijk sterven zou!):
neem dan dit pijnIijk boek; wil deze verzen lezen
waarin ik u miskenne, o vrouw.
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- Ik weet: gij zult er niets dan bitters ondervinden;
niets dat u om de zwaart der dode ontgoochling troost:
slechts 't hunkren naar de duizendvoudige beminde
dat zijne schroei'ge zuchten loost;
slechts om uw trouwe zorg de wroeging, te vermoeden
dat gij hem niets dan uwe schoonheid geven mocht:
den onverzaadbaar-zatte' en spijt'gen levens-moede
die aldoor heter leven zocht ;
hij die van u de dolste en wreedste gaven eiste
en die in uwen schoot het al-bezit bejoeg,
maar, wreed en laf, tot in uw troostende armen krijste
om de onmacht die hem sarrend sloeg.
Gij zult er niets in vinde', o vrouwe, dan de wrake
dat hij geen wonden beet dan aan uw liefde-mond,
en dan den wrok, dat naast zijn blakerende wake
hij steeds uw angst'ge wake vond.
Gij zult er niets, helaas, gij zult er nimmer horen,
zelfs geen gekreun dat om uw medelijden smeekt :
slechts, waar 't de duisternis van uw getreur komt storen,
een maatlijk dropken bloed, dat leekt;
niets dat u node naar een eindelijke stilte
gelijk van verre een bron naar lafenisse noodt :
slechts aan uw hoofd, o gij die leest, de hete kilte
der laatste koorts van voor den dood;
slechts aan uw arrem hart den wrangen angst der vrage
wat gij dan ooit, voor wie dit dichtte, zijt geweest,
en dan - de zekerheid een eeuw'gen doem te dragen,
o gij die deze verzen leest
- En toch... - Wanneer ik sterven zal (o geerte en vreze!)
en om uw kommrend hoofd de dode-wake fleemt,
en gij dit brallend boek, om niet alleen te wezen,
ter bleke en moede handen neemt;
en gij zult lezen, en de bitterheid zal rijzen
in al haar strakheid aan uw mager weetiw-gelaat ;
en gij zult voelen, gij die mij niet !dint misprijzen,
het smaden dat u tegenslaat;
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en gij zult verder gaan, en vers no vers zal branden
ter feLlre kone en in het traanloos oog-geschrijn;
en 't boek zal worden gelijk lood in uwe handen,
die bleek en moede en machtloos zijn:
dan zult ge — armzaliger dan wie het ergste leden, —
dan zult gij nog, o mijne vrOuw, me wezen g6ed.
En gij zult zien hoe 'k lig, mijn leven uitgeleden
tot bij het laatste zweet en bloed;
gij zult de graauwe lok van voor mijne ogen keren
en zien hoe nog de drift zwart om mijn schalen kringt;
hoe, nors van vragen en vertrokken van begeren,
de laatste kreet mijn lip verwringt.
Maar gij en zult geen woorden zoeken, die vergeven;
geen zoenens-tranen zelfs ter zoete tuigenis
dat deze slechte dode uit uw vernietigd leven
in eeuwigheid verscheiden is;
gij zult uw hand niet meer aan 't zwijgend hart me leggen:
gij weet hoe 't aan uw schrik zijn laatste bonzen sloeg;
want reeds, o vrouwe, hoort ge uw hart de woorden zeggen
die u de laatste zorge vroeg.

Gij zult, in nieuw ontroere', het boek ter zijde laten;
een zoet gepeinzen wekt een nieuwe tederheid;
en gij zult voelen hoe mijn doem tot niets kon baten,
omdat gij toch mijn vrouwe zijt;
gij zult het weten, en een tomeloze liefde
zal zwellen in uw borst en kroppen in uw keel,
en uit wat meest u kwelde en u het innigst griefde
wordt u het hoogste heil ten deel.
Want hoe ge, toen gij laast, ter borst moest voelen nijpen
de pijn van wie, miskend, zelfs om zijn onschuld treurt:
veel beter dan ik-zelf zoudt gij mijn woord begrijpen
dat nog in trots het hoofd u beurt.

Gij, de een'ge die mijn rustloos hart hebt voelen kloppen
gelijk een zoete last aan 't eigen vragend hart:
gij weet hoe 'k machtloos weende, en — hoe de doop der droppen
U heilig miek van mijnen smart.
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Omdat ik slechts aan u mijn driften zou verzaden,
was 'k, onverzaadb're zatte, uw duld'ge schoonheid moe;
en 'wijl mijn dorre mond uw jonst'ge lip versmaadde,
ging mijn begeren Andre toe;
maar gij alleen toch weet de kreten van mijn vreugde
al hadde ik ze in mijn waan ook andere gewijd;
maar niemand had, wat van mijn toorn u 't meeste heugde:
itw eigen schone zekerheid;
de vlammen-schone zekerheid waar de Getuigen
- hoe fel de gesel strieme en 't onbegrijpen spott'
bij de onverdiende schand waar blijde ze onder buigen,
ter hoogt' mee rijzen van hun God.
-,

- Want gij, ge weet, mijn vrouw, de allenige te wezen
aan wie 'k de voile maat van heel mijn wezen gaf...
Daarom, wen 'k sterven zal, wil deze verzen lezen
zo onuitspreeklijk-droef en -laf,
- daar gij alleen, mijn lieve lieve, in u kunt voelen
hoe heel het boek van mijne en ook uw liefde gloeit,
en in uw oog alleen misschien 't geween zal zoelen
dat, wen 'k dit schrijf, mijn schale schroeit...

J MENSEN, DIE MISSCHIEN ME IN LAETREN TIJD GEDENKT

Gij mensen, die misschien me in laetren tijd gedenkt,
als deze mond, en z6nder morren, heeft gezwegen,
maar, woordloos op verzaden dood open-gezegen,
de ijlte betekent die uw vragende ijlte wenkt,
weet: als een straf heb 'k stroeve waarheid mee-gekregen;
geen krankheid, die mijn lijf niet kreunend heeft gekrenkt;
en 't spijt, dat dit mijn vers gelijk een hostie drenkt,
mag heilig op uw tong als 't leven-zelve wegen.
Ziet: dit gelaat is lood, en zorge is 't zuur dat vreet
door 't lood, en 't diepst van al de hete voren beet
om God, o mijn begeert, die borgde t' pijnlijkst beiden.
En toch: hij die dit zeide in dood-gedoemde tijden,
en, leed hij waarlijk al te zeer wanneer hij leed,
- hij droeg 't gevoelen, nooit genoeg te mogen lijden
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Uit: I. DE HETE AS

'K HEB MIJNE NACHTEN MEER DOORBEDEN DAN DOORWEEND

'k Heb mijne nachten meer doorbeden dan doorweend
al wemelt twijfel in de opalen van mijne ogen;
'k heb in mijn leven meer geloochend dan gelogen,
en ziet: de bitterheid ligt om mijn mond versteend.
o Gij, die morgen om mijn laatste bed gebogen,
u voor het raadsel van dees ziele hebt vereend:
uw zucht trilt door een ijlt die gij vol wisheid meent
en mijn gebrek aan smart vervult gij met meedogen.
Of ik genieten wil dan of ik lijden mag:
ik wacht op tranen in de dorheid van een lath
en 'k vrees mijn tand waar hij de lippe Gods zal bijten.

1k ben de lafaard die, voor eigen vreugd bedeesd,
zich-zelf van alle paradijzen heeft verweesd,
en 'k voel me schoon alleen waar 'k beef voor zelfverwijten.

GELIJK EEN HOND

Gelijk een bond die drentlend draalt en druilt
om eigen vuil, beruikt met schroom'ge teugen . • •
Waarom uw avondlijken vree bevuild
met slijk van derf verleden, o Geheugen?
Gelijk de vogel die zijn woonst beslecht
met peerlen bloeds, door de eigen pluim to plukken
Waarom, waarom uw beeltenis gerecht
uit leem van leed, vereeuwigend Verrukken?
Ach, diepte built en ijlte is hoogste kim;
begeert moet zich aan onmacht vergewissen;
en alle liefde is lammer dan de vim
van dode vissen.
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HARDE MODDER, GUUR KRYSTAL

Harde modder, guur krystal:
in mijn naakte woonste
rijk en arm aan niets en A,
ben 'k de ziekste en schoonste.
Huis dat afsluit en dat kijkt:
hart dat, onbewogen,
hoort de zee die wart en wijkt
v6or verzadigde ogen.
In geen spiegel, gruwvol-eel,
't beeld van een begeren.
Al de beezmen zijn te veel
om den grond te keren.
Ziekste en schoonste; — neen: zelfs niet
de armoe van te weten
dat u niemand lijden ziet,
en de schoonheid u verliet
waar gij roerloos in uw Niet
waart gezeten.

EEN VRUCHT, DIE VALT...

Een vrucht, die valt...
— Waar 'k wijle in 't onontwijde zwijgen,
buigt statiglijk de nacht zijn boog om mijn gestalt.
De tijd is dood, omhoog, omlaag. Geen sterren rijgen
haar paarlen aan 't stramien der roereloze twijgen.
En geen gerucht, dan deze vrucht, die valt.
Een vrucht.
— En waar ik sta, ten zatten levens-zome,
vol als de nacht maar even stil; blind als de lucht
hoe rijk ook aan 't verholen licht van mijne dromen,
voel 'k — lomer dan in 't loof der luideloze bomen
een vrucht die valt, — mijn hart, gelijk een vrucht
die yak...
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IK HEB MIJN ZUIVER HUIS GEVULD

1k heb mijn zuiver huis gevuld
met al de teeknen van mijn schuld;
mijn vrouwe zou verdonkren
in 't schroeien van mijn helse licht,
en mijner kindren aangezicht
zou van mijn zonde flonkren.
— Gij toont mij hoe het lirmen blinkt
en hoe voor 't venter hinkepinkt
(o huislijkheen) een meze,
maar in u bijt
gij mijne vrouw;
om mijne norse heimlijkheid
het kloppend hot der vreze.
En onze kindren, — zie, ze zijn
gelijk een vat te vol aan wijn:
zij glsten; en hun schouders,
van loochnen strak, van wil doorwoed,
zijn als de tafelen der boet'
van hun verduldige ouders...
0 wee die voeden, en wier hart
in slopende eenzaamheden mart;
die de eigen liefde ontkennen
om vrees der vrouwe, om bronst buns zoons,
en aan hen-zelf van 't mes des hoons
Gods aangezichte schennen.
DIEP AAN UW HART

Diep aan uw hart, diep in uw haar te zullen slapen,
o duizel-zwarte yacht;
uw kin een kegge klaarte op mijn doorpraamde slapen;
ik, eindlijk, naar mijn zeekren nacht;
uw adem die uw rug beweegt en die mijn blote,
mijn open voorhoofd schroeit;
maar mijn bewegend oog dat, op uw licht gesloten,
als een bewogen roze bloeit;
mijn oog, dat, trager, dra zijn open licht zal sluiten
gelijk een roos zich sluit;
(de zonne-dag is vol aldra en loomt daarbuiten,
die davert nog ter venster-ruit);
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lope over 't uur het uur in eeuwige geboorte;
staeg maaz' de zee haar net:
ik eindlijk duik in 't eindloos duister van uw klaarte
gelijk een beedlaar in een bed.
En wake uw blanke blik, verstard in bang begeren,
gelijk een dubble brand:
'k zink in uw haar; 'k brand aan uw hart; gij zult niet weren
den stempel van mijn slapers-mond.

0 BLIK VOL DOOD EN STERREN

0 blik vol dood en sterren,
o hart vol licht en leed.
De dag is spijtig verre;
de nacht is hel en wreed.
Mijn mond vol wondre smaken
dien gene vrucht verzaadt.
Niemand, o hunkrend waken,
die langs mijn venster gaat...
Wij zullen nimmer wezen
dan Godes angst'ge wezen.
— God, laat ons waan en schijn
dat we Uwe wezen zijn.

Uit: IL DE SCHURFTIGE DANSER

IK KOM ALLEEN, BIJ NACHT, IN DEZE ZEE-STAD AAN

Ik kom alleen, bij nacht, in deze zee-stad aan.
Van uit den zoelen trein en 't zacht-doordeinde vluchten
ineens, pal, in de wervel-hoos der kille luchten
waarvan de zwepen gierend me in 't gezichte slaan.
De zwerken leeg van licht, waar masten, ra's en touwen
de teeknen schrijven van onzeekre rust en reis.
Geen leven, dan de ronde wind die zwiert zijn zeis
en, verre, de aem der zee bij zuigen en bij stouwen.
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Ben ik de balling? Ben ik die het Leven zocht?
Ben 'k, wie zich-zelf ontvlucht, bewust van nimmer vinden?
Was 't de onmacht die mij dreef der al te zeer beminden
of droog de dorst van hem die nooit beminnen mocht?
Ik heb de kameren gesloten op haar geuren;
ik sloot de erinn'ring op de leugen van 't gedicht.
Thans: zwarter dan de nacht aan 't nachtelijk gezicht
waarvan geen scherpe maan het guur geheim komt scheuren.
Ik kwam; ik kom; ik ken alree mijn eenzaamheid.
Verzoeking van de zee, reeds voel 'k u van me wijken.
En 'k luik mijne ogen, moe van in deze ijlt te kijken,
onzichtbaar, maar die mort en bijt.
-

DE ZEE WACHT

De zee wacht. Maar ik doe mijn deure dicht.
Het grollend tij, dat stuwend stuift in vlokken,
en schuivend de ebbe in recht-geschilferd licht
ontvangt mijn luim op mokken en op hokken
en de' effen wrok van mijn gezicht.
Dag; nacht; gewoel der heemlen; zee die praamt;
gelaat der aard dat barst van innig branden:
ik voel uw koorts ter leegte mijner handen;
het is in u dat mijn verlangen aemt;
maar 'k loochen u tussen mijn tanden.
'k Heb u genoten. En 'k heb u gedorst
opdat na licht en schaaCtw, na graan en zemel,
ik 't baatloos glanzen kenn' van ijl gewemel.
Thans ben ik, in de ontstentenis van dorst
en honger, geeuw van zee en hemel.
Want ik ben naakt van klaarte en naakt van 't git
des sterren-nachts, ik die weleer zou rijden,
een rustig ruiter, op de maat der tijden.
Thans zwelg ik, in 't steeds meer beperkt bezit
der schemer-woning van het lijden.
Bedwelming van het teer-gekoesterd wee:
ik weet, 'k heb eindelijk me-zelf betreden.
't Verleen ommuurd; van drab omwald het heden;
geen wegel; en ter deure alleen de dove bede
van wie daar leed nog meer dan 'k lee.
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0 'K WEET DAT IK, ONTTOGEN AAN 'T ORKAAN
o 'k Weet dat ik, onttogen aan 't orkaan
van donkere aard-spelonk, eens kwam te staan
als boven gif-moerassen ene vlam,
gelijk een vlam boven den moeder-grond;
den nacht onttoge' en die te Ilchten stond.
—En 'k heb gedanst gelijk een vuur-kolom;
ik ben van weelde een vuur-kolom geweest
die vierde van haar macht'ge laai een feest,
aldaar ze 't al vermocht te maken licht
in 't eigen vuur van 't al-terend gedicht.
—En 'k weet: 'k heb eigenmachtig als de zon,
'k heb zonder reden, dan omdat ik was,
gedanst gelijk de voile zomer-zon,
door 't zuil-gewemel van het lorke-bos.
Van elken boom zo heb 'k een toorts gemaakt,
een goud-metalen staf die flakker-blaakt,
die schoon was van mijn gloed, en 't niet en was
als ik niet zijn en wilde 'lijk de zon
door 't zuil-gewemel van een lorke-bos.
Ik weet it* eigen schoonheid: dat ik, bron
van alle schoonheid, schoonheid wekken kon;
en zelfs dat ik mijn schoonheids-plicht volbracht
gelijk een kind onschuldig, en dat lacht

Maar neen...

GIJ ZIJT DE HOND NIET AAN DE DEUR VAN UW GELUK

„Gij zijt de bond niet aan de deur van uw geluk.
Gij kent geen honger dan naar steeds-gescherpte zorgen,
En, bij het weiflen aan een ongeboren morgen,
schiet gij de luchters van uw schoonste weten stuk.
„Hoe de armoe van een weettw uw medelijden borge;
hoe de ele glimlach van een kind uw vreze smukk' :
gij blijft op uwe vreze als op een liefde tuk
en zult uw medelij'n gelijk een basterd worgen.
„Gij weigert, daar gij vraagt. Gij kent geen groter vreugd
dan voor de felste wonde op Godes rots te knielen,
ontuchtig aan uw lijf en tuchtloos aan uw ziele;
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„dronkene aan leegte, die geen zatheid kennen meugt
tot aan den dag der straf dat God u van zijn lane
zal porren, tot gij weer en goddelijk zult dansen.”

UW EENZAAMHEID

„Uw eenzaamheid? Gij zijt als die wolvin.
„Zwijrnlend van honger, en van moederschap
bliksmen-verblind en 't ingewand doorflitst,
heeft, bij de trill'ge guurt van winter-nacht
in 't gladde leem van een doorweekte sloot,
deze wolvin, al hare tanden bloot,
geworpen zeven jongen, schicht aan schicht.
„En in den nacht heeft niemand haar gezien,
en geen geluid is in den nacht van haar.
Zij ligt. Zij beeft. Traag likt ze hare wond.
„Maar in een verre wijdte, de einders rond,
op elke hoeve snuift, aan 't eigen hok
geketend — en ze snokt haar kele toe —,
snuift teef aan teef den geur dier moeder op.
Haar kranke weelde schiet de flanken door;
begeert dooradert de ogen; dof gemor
wordt huilen, hoeve aan hoeve, vert aan vert.
Zij liggen aan den band. Haar lijf is h61
...

„— Uw eenzaamheid? Werp uwe kinderen, gij 1"

NIMMER ZULT GE 'T LICHT BELETTEN

„Nimmer zult ge 't licht beletten,
bij den nieuw-geboren dag
't zee-gewemel uit te zetten
tot een eindloos sterren-rag.
„Nimmer zult ge 't leven weren,
of een vogel raakt uw ruit
die van hongerend ontberen
maakt een zoet en schoon gefluit.
„Nimmer zult ge liefde ontkennen,
of uit de ogen van een kind
zult ge in angst en armoe kennen
dat ge u-zelf te zeer bemint.
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„En gij zult uw lijden moeten
leren smaken als een vrucht
waar, gerijpt, &air ontmoeten,
zwaar en Touter, aarde en lucht.”

Uit: III. VERZOEKING VAN GOD

WIJ ZIJN NOG NIET GENEZEN

Wij zijn nog niet genezen van onze ogen:
verdeelde schoonheid die gescheiden ligt
in klaarte of duisternis, en, zwaar of licht,
aan weelden rijk, door niets zijt opgetogen
naar de opgeloste zuiverheid van 't Licht.
Wij zijn van onze harden niet genezen
die hare koelte gretig warmen gaan
aan al de vaste vormen van den waan:
vergeefse hoop, eens vol aan ijlt to wezen
en onbeweeglijk in 't ontberen staan.
Wij zijn nog niet van reuk, noch zijn van oren,
wij zijn nog niet genezen van het woord;
wij snuiven de' aem uit de omgedolven voren;
een vrouwe-stemme komt ons hart bekoren,
waar de eigen klank als wijsheid ons bekoort.
Wij zijn nog niet genezen van de wake;
wij zijn nog niet genezen van den slaap;
geneuchte ! : een doornen-roze om onze slaap;
— gebondnen, tot de dood genieten slake
en, overtuigend, ons de zonde rake
die van haar vuur ons lippe zuiver make:
0 Goddelijke wrake!
'K BEN HIER GEWEEST, 'K BEN DAAR GEWEEST

'k Ben bier geweest, 'k ben daar geweest,
'k ben aarde en heemlen naar geweest
en — wat heb ik gevonden?
Geen fakkel feller dan mijn licht;
geen spiegel voor mijn aangezicht;
geen 2alve voor mijn zonde.
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Eens bood 'k me-zelven 't lief genot
van ene tafel zonder God.
— Het zout der zee gedronken,
het zout der aard doorbeten, was
'k die bij het maal der eigen as
heb 't eigen bloed geschonken.
Hoe lange duurde wel dat feest?
Gij zijt de laatste gast geweest,
Dood: uw verwonderde ogen,
Dood: uw volstrekt genaaiden mond
verwezen 't hoofs-geboOn verbond
met mijne zatte logen.
Toen moest ik wel op tochten uit
naar overdrachtelijken buit,
o hongerige Jager!
En mijrie huid, van vorst doorkeend
tot op de kilte van 't gebeent,
glansde geraamtlijk mager.
En — 'k ben hier geweest, en 'k ben daar geweest.
'k ben helle en hemel naar geweest.
En wat heb ik gewonnen?
Geen duister schoner dan mijn licht,
en mijn gezicht, mijn graauw gezicht,
'Las!, nog de schOonste zonne...
EENS GROEIT EEN BOOM UIT MIJ

Eens groeit een boom uit mij, en 'k weet denwelke.
Terwijl mijn vlees in lijmig vocht vervloeit
draagt hij, als gulden kandelaren, kelken
waar, in den killen daauw, Gods oge gloeit.
Maar, zo daar englen zijn (en steeds houdt wake
een krans van englen om den donkren tronk,)
die zich ter kelken laven, zie: zij smaken
de rotheid van mijn vlees in hunnen dronk.
WAT WEFT GIJ VAN KWETSUREN

Wat weet gij van kwetsuren,
die niets en moest verduren
dan, lollend, stamp of stoot?
— 1k kwispel van de kuren
mijn Leven door, der Dood.
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Ik ben, die draag mijn smarten
als kostelijke parten
die 't listig lot me speelt,
en die, om 't lot te tarten,
niet huilen zal, maar kweelt.
Ik ben, gebenedijde,
die koestert 't bloedig lijden
dat heel zijn vlees doorrot,
om 't, hooploos schier, te wijden
aan 't weigeren van God.
,

Want heeft Hij mij verwezen,
met pijne in poot en peze,
met kilte in lende' en leen,
als bij geboorte een weze
op een verlaten steen;
want zou Zijn wil mij plaatsen
als laatste der melaatsen
op den verlaatsten kei:
nog zou ik mij niet haasten
te weiflen tot ik schrei.
Waar 'k immers, rotte pure,
(wat weet gij van kwetsuren?)
trotseer de felste proef,
tot dat ik van verduren
dien guren God bedroef,
dien guren God bedroef.

'K ZIT MET MIJN LAMME BENEN

'k Zit met mijn lamme benen
in de asse van een stervend vuur.
Ik bid; mijn vrienden wenen;
en 't }iangt mijn keel uit op den duur.
Zal ik mij dan vervelen
met langer Job te spelen?
De schoonste lol, de liefste lol
maakt op den einde dol.

15 1

De schapen moet men scheren
en de ezels moet men slaan, ja slaan,
Zo wil 'k, in alle zere,
mijn lamme benen gaarne braen.
Mits 'k U dan maar en geve
het tout van dit mijn leven,
en van mijn wrokkig offer, God,
niet worde te eigen spot.

GELIJK HET GONZEND BLIKSMEN

Gelijk het gonzend bliksmen van motoren,
waaraan een mensen-wil zich-zelven riemt,
het ondoorgrondlijk-ijle wil doorboren
tot waar 't den blik van Godes oog doorpriemt,
neen, gelijk licht in licht: gelijk een kaarse
z6 karig, dat de zonne haar doorvreet
van 't vroege groenen tot het late paarsen,
maar die haar kleinheid onverdoofbaar weet;
neen, gelijk karpers die ter dikste drabben
wat leven gapen, tot de Dood ze treft
die din eerst, door de peerlemoeren schabben
hun blonden buik naar 't waaiend lichten heft;
maar neen, maar neen: 'lijk aarde en 'lijk metalen,
verdicht bij dringe' en zuigen van 't heelal,
worde verhole' en ongenaakb're stralen
vergaderd in een trane van krystal;
neen, dood stuk vlees, vervloeid in logge beken
of weeldrig bloeiend in een wormen-feest;
neen, slechts dat vlees, dat vlees en arrem leken,
en 't lage beest dat danst op 't hoge beest;
neen, neen, o God (ik weet niet hoe te zeggen;
ik weet niet, God, ik weet niet, maar ik zeg:
God);
gelijk de ...
gelijk
•••
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Uit: IV. GEBOORTE VAN DEN HONIG

GIJ RIJST AAN MIJ GELIJK EEN VLINDERING

Gij rijst aan mij gelijk een vlindering van bloemen.
Reeds is de zoelt geen geur en 't bloed geen zoelte meer.
Mijn oor vergeet de stilte om naar 't omkransend zoemen
to luistren van een aldoor-schaarser bijen-heir.
Nog sta 'k aan trossen rijk, aan bleek-geschelpte trossen
zoals uw keen'ge stam, o kromme acacia;
doch zal rondOm mijn voet het drassig gras aldra,
van felle bloemen geel, aan vale bloemen rossen.
— Eerst waar de wind ze drijft komt cirkelend de spreeuw
die van haar schreeuw, en menigvoud, mijn boom omvademt.
Toch voel 'k reeds de einders naakt en open op den geeuw
waarin een zaal'ge winter ademt.

DIE MIJN LINKER-HAND OMVINGERT

Die mijn linker-hand omvingert
laat mijn rechtre vlak en leeg.
Heel de herfst stolt in den wingerd;
heel mijn hart is heet en veeg.
Heil'ge koppigheid van 't lijden :
gene hoop meer om me-zelf;
slechts wat zonne bij 't verscheiden
en wat maan in 't laatst gewelf.
Neen: mijn eindlijk stoelken zetten
aan den rand waar de afgrond gaapt
— Maar Gij zult mijn blikken betten
met Uw duister, en beletten
God, dat de oge weent of slaapt.

SLUIT UWE OGEN OP HET LICHT

Sluit uwe ogen op het licht:
dieper zal het branden...
Nimmer is me uw lief gezicht
liever, dan waar 't veilig ligt
binnen mijne handen.

153

Keer uw zinnen van den dag:
langer zal hij duren...
Rijker langend wordt uw lach
waar hij schemert door het rag
der verleden uren.
Neuren als een voorjaars-wind
bij geloken wachten
Mondje, dat geen vraag ontbindt
ogen zonder vrees, o kind;
en uw haren, bleek en blind
als de maan bij nachte.

WAAR ME UW HULP GENAAKTE

Waar me uw hulp genaakte, en lachte,
lachte God uit uwe hulp.
In het nachtelijke fulp
ging een licht ontwakend wachten.
Waar mijn angst u zou verzorgen
in den nacht der ziekte : toen
streek van God een bleke zoen
op uw aangezicht van morgen.
Ik en gij, — en tussen beiden
beider zwijgen, vroom en b16,
om wat schromend bindt. En z6
aan ons zelven te verscheiden.
Blik in blik elkaer te kennen
en verliezen, waar men vindt.
Ogen, heel der wereld blind
om aan Godes oog te wennen.

WAAROM VERWIJT GE MIJ

Waarom verwijt ge mij de paden te verlaten
die, van hun eigen blik verlicht, de mensen gaan?
De zee klotst om haar-zelf en, zonder baak of bate,
weet in haar slappen kom haar eindloosheid te slaan.
Ik heb geen doel, mijn God, dan van Uw wil geboden.
De zee slaat aan de maan de maat van alien tijd.
Ik ga geen wegen dan, misschien, den weg der doden.
En 't is de weg der eeuwigheid.
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ER IS GEEN TIJD

Er is geen tijd. Wat gistren was
is wat vandaag me een liefde wijst.
Herdenken: ongedronken glas
dat morgen laaft en spijst.
Wat is me droeve scheppings-daad
en baren in 't gelaat der dood?:
een kindje dat aan 't schaetren slaat
daar 't wemelt in mijn schoot.
Welke is de krankheid die me pijnt
bij dreigend komen en vergaan?
Wij zijn, daar ze onbeweeglijk schijnt,
een sterre aan hare baan.
Wij reizen, en uit ieder punt
verrijst een einde, ontrijst begin;
waar alles wat het leven gunt
verlies is, en gewin.
En komt eens de ongenode Gast
ons scheemren in 't vervaald gelaat,
o Dood, met avond rijk belast:
dan words het dageraad.

Uit: V. GOD AAN ZEE
HEB IK GENOEG U LIEF GEHAD

Heb ik genoeg u lief-gehad, doorschijnend glas?
— Nog dunner dan de daauw, nog heller dan het water
dat uchtends mijne hand in uwen harden krater,
o kelk, vergarend las:
zo draagt uw klaart haar vracht als een onzichtbare ijlte.
Maar heft mijn hand uw koelt ten zoom van aarde en licht,
dan haalt gij duizendvoud de zon uit hare steilte
en welft naar u als naar een kim elk vergezicht.
Gij vult met vinn'ge sterren u bij vollen dage;
wankt mijne hand: een wei van diere' en bloemen wankt
in uwen wand waar zelfs de zeeEn wiegewagen.
Heb ik u lief-gehad? 1k heb u niet bedankt.
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Bedankt, 'dat ik aan uwe klare en simple koelte
in mijne hete vuist de hese wereld sloot;
bedankt, 'dat dezen doyen mond uw zuivre zoelte
den dronk van vele en onbegrepen liefde bood.
Want moest aan u dees vreugde een nieuwen waan ervaren;
Glas, smeet te gruizel u 't negeren van mijn trots:
nog zag mijn late spijt in elken schervel klaren,
lang starend, de oge Gods.

ZIE, IK BEN NIET, DAN UIT UW HAND GEBOREN

Zie, ik ben niet, dan uit Uw hand geboren,
een appel die, gerijpt, Gij vallen laat.
Mijn geur vulde eens een duistre honig-raat.
Thans ga 'k me-zelf in de eigen vrucht verloren;
maar 'k weet dat Gode niets verloren gaat.
Ik ken het nut van bloeien en van sterven.
Ik heb bedwellemd, God, en 'k heb gevoed.
Thans ben 'k die, beurs-verdorven, derven moet.
Doch Gij voorziet mijn eeuwig-daauw'ge verve
ten boom-gaard, waar Ge me eindloos geuren doet.

WIELWAAL, DIE VAN RIJPE KERSEN

Wielwaal, die van rijpe kersen
uwen roden gorgel spoelt;
ziele, *die u-zelf te persen
in den mond van God bedoelt;
(want te worden riet ten tande
die het zacht tot sulker bijt:
speelse en wijze vrucht, ter hande
die de buit tot fluite wijdt);
'k sta in mijne diept geborgen,
God, Gij die geen kersen zuigt,
— kerse, ik, die als een'ge zorge,
mond, naar Uwe bete buigt,
mond van God...
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ER IS GEEN SMART TE GROOT VOOR ONS

Er is geen smart te groot voor ons:
wij zijn te glanzend van geluk
dan dat de roodste en felste wond'
ons niet als ene roze smukk'.
Het effen Leven, — blank geweef
waarop ons vreugde of ons verdriet,
al naar een trage zorg ze dreef,
de teek'nen stikten van een lied, —
geleek bij beurt ons schacht of schicht
die duister brast of blinkend klaart.
Maar wij staan lichtend thans in 't Licht
dat in zich diepte en hoogte gaert.
Er is geen nacht die wakend lacht,
er is geen dag die open-slaat
dan ons gelaat dat hoop-vol wacht,
die teistring toe van Uw gelaat.
En waar de stilte in 't hart ons bonst
als teken van een laatsten nood:
't is of de trommel van den Dood
— o horzel die de zon doorgonst, —
ten vrijheids-tocht ons noodt.

DE DAG SCHUIFT VOOR DEN DAG

De dag schuift voor den Dag gelijk een lucht vol cozen.
— Neen, blind uw blikken niet, want gij zult blijven zien
door 't ijl gordijn van 't uur dat glijdt de prille, broze
vereeuwiging van wat gij nimmer kent, misschien.
De zee verschuift de zee : haar diepte zal niet roeren.
Uw blik is blikken-vol, maar luikt op zich alleen
de vlucht'ge schoonheid van ontgoochelend ontroeren,
en gnat niet open dan op prismen van geween.
Verstar uw pijnlijk oog op beelden die niet rijzen:
een diamanten gruis dat heel den nacht verbrandt
kan in de woeling van uw duister niets bewijzen
dan, diep in u, een onbehouwen diamant.
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HET BERGMEER
x926-192,8

DE BLIND-GEBORENE
Weer nadert de avond, want ik bad,
o ver-verglanKend licht der kimmen...
Maar neen: 'k lig strak gelijk een wad
van't eigen tout to glimmen.
Een wadde, van de tee bepletst ;
van bijtende aedmen overgletst ;
mijn aan*ht kuil en hille,
voor wind en water kruin en kelk.
Maar 'k schijn onaangedaan en stille,
want ik ben blank en blind als melk.
Zij qggen: melk. En 'k weer to niet
dan binnen harde en ronde wanden,
daar to in mijn hone lippen vliet
kil naar mijne ingewanden.
Zij Keggen: blank. Er is de Koelt
die duurt, en uur aan uur verkoelt.
Er is een slaap, en 't is het huiKe n
van vele vragen in een droom.
De droom ontwaakt op open sluiqn
en op een nieuwen vragen-stroom.
.

.

Zij Kesgen: blind. En 'k ben de toren;
'k ben leem, maar die een hemel schraagt
en, diep of hard, aan rib of voren
gelijken vrede draagt.
Mat-bleke als een Verrikenisse
binnen 't hoog welven van een nisse
gebonden; doch betekenis
van wien de vleuglen nimmer wegen,
maar rich betoomt, en van ver.Kwegen
begoocheling niet bleek en is.
.

Zo lig ik onder hemel-golven
gelijk een hemel-gladde
in 't eigen woelend wee bedolven
met het gelaat der bee.
Mijn nacht is reeuws, gelijk de brakken
die woest de brede nekken knakken
der beesten van het felste woud.
Maar — wellust! — tie mijn lippen blaken
bij dage, als r tjpe perKik-kaken,
want &ij Qjn bloot van bloed en tout,
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Ik draag in mij de norse wolk
ge&wollen dreigend van onweren;
bedclven in den kolk
maar 'k
van diepe, veil' ge kleren.
Een meisje vindt mij schoon en koel.
Mijn oog is statig als een poel
voor kalme, bronzen-eeuw'ge vissen.
En — 'k heb alleen mijn bitterheid
om met de pluimen van den nijd
mijn starre tanden te verfrissen.
— o Gij, wie 'k dit bestaan ontstal,
Moeder, die nooit mijn lippen Kochten,
en Vader, dien 'k niet eren Kai
om wat uw handen wrochten:
Gij die mijn onwil reef omgeeft
met liefde die van zorge beeft ;
die mijne liefde hebt verloren
op de ure, dat mijn aangeKicht
in 't gla?Ken van uw dubbel licht
voor 't eigen duister wend geboren;
verplegers der ontstentenis
o gt: j, die voedt uw lange vree,
met de' armen troost dat mijn gemis
een Klekre baat moet
gy weer het niet, gij weet het naauw,
maar 'k draag het teken van een Vrouw
tweevoudig in mijn borst gedreven
en 'k heb het teken van mijn drift
met hoogre hitte in Naar gegrift,
tot blijken van mijn machtig leven.
.

En 't Leven schonk mij mild Ki jn loon,
als aan een man die mag beminnen:
o moeder, vader, 'k heb een Zoon
om mij het licht te winnen.
Hij ,diet. En 'k ben in hem verblijd.
Doch waar zJjn nood mij tegen-krijt,
heb ik geen handen die hem sussen.
En 'k weet niet of mijn vrouw hem min
't kind
maar ik ben woedend waar
omaait met hare Kiende kussen.

16

Ach armoede, armoede, as der branden
waarvoor geen mensen-koude wykt
Heb ik een kind? Ik heb geen handen
dien het .!'jn handjes reikt.
Heb ik een vrouw? Eens volde een adem
mijn koetse, en die van golv'gen vadem
haar borst verhief en dalen deed.
Thans wacht een ijlte tussen beiden,
en 'k raad een adem naar de zijde
waar ik een kreun'ge wiege weet.
die my het leven schonken,
En
ik weet: z j Ktjn al lange dood.
Maar — heb ik ooit haar melk gedronken,
geKonken in haar schoot ?
Heb ooit ik aan Kijn harde knieEn
gestaan, waar woord-gegons als biein
verhaalde in Ktjn bewogen baard?
Ach armoede, armoede, as der vuren
die de eigen troostloosheid verguren
wien Ki lf de sprokklen heeft gegaird!
.

— Zo leer 'k de lol van wijs ontkennen
wat nimmer op mijn schouder woog,
en 't deugdelijk profijt, te wennen
aan wat den nek mij bong.
Verheldert ooit begerend wrokken?
lk ,die de hoogte niet der nokken
waaraan 'k me licht te pletter stoot.
En nimmer moet het beeld van 't
verwringend het gelaat ontwijden
waar duldend klaart het mom der dood.
Hoe Kou 'k een koene braauw vernorsen
stil verwenen van een waan?
Geen hoogmoed kan als teken torsen
het schittren van een traan.
Wie dal een wakkren vrede werven,
die door .Kijn rode koon laat kerven
de dorre scherve van de pi:in?
Het gladde glas, de gleizen teile:
bieden mild aan 't daeglijks ijle
het milde brood, den rijpen wijn.
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De dag op .<ijne vilten voeten,
een lack die beeft maar niet en faalt;
elke aar<eling: een nieuw ontmoeten
dat blijde u-&elf bepaalt ;
er woont een vogel in Qjn muite
opdat hi/ keel aan kele fluite
en schemering me aan scheemring daag,'
een graauwe en blind-gebrande vinke
waaruit de kern der wereld klinke,
o .ion, en die gene ogen vraag'
.

En ogen, ryker dan alle ogen,
die nimmer 4ien ten ?igen baat
mar van bun machtig-,poet vermogen
begloren mijn gelaat ;
en handen die my nimmer raken,
doch warrem breiden aan mijn kaken
de schaduw van haar &org-gevlei ;
— Qj, donkren, die my, donkre, voeren,
maar die ons duister niet beroeren
of heel hun geur verroert in mij.
Ztj qggen: „Hoor de lammren gragen:
merk 't zwaaien van cen &waluw-vlerk;
een perKik is, voor uw verbaqn,
steeds wordend Gode-werk."
En 'k weet: geen erve wordt mij have;
geen dronk die blinke voor htj lave
en van zjjn luister vergewist:
geribde broosheid die bestreelden
mijn vingeren vergeefs! — doch weilde
dat hare koelt mijn keel verfrist.
Zo word ik rijk aan elk beginnen
die nooit de spijt van 't einde ken,
en, waar ik veilig mag beminnen,
me aan gene liefde wen.
Verweesde aan kwellend-bral begeren,
kan 'k mijn verlangen braaf generen
met blode 't kloppen van mijn bloed,
en, vroom bij mangel van vermoeden,
Zal 'k
Uw wenk-braauw niet bevroeden,
Cy God, dien ik niet danken moet.

163

De middag kraait de hanen wakker;
het leven Kwiert
nors geKag:
mijn aangeKichr wordt strak en strakker
als waar 't een regen-dag.
Misschien &al de avond teder we&en;
en 'k heb geen vraag, en 'k heb geen vreze,
waar 'k immer twiffel of ik lijd.
o Zeurig-zoete caritate ;
&alige onweetbaarheid der mate;
benepen-&oete
—

Uit: I. DE MODDER-HAVEN

ZOU'N WIJ GEEN GLAASKEN MOGEN DRINKEN

Zou'n wij geen glaasken mogen drinken?
zou'n wij daarom een zat-lap zijn?
— De droesmen van de driften stinken
nog meer dan moer van zieken wijn.
„Zou'n wij geen meisken mogen kussen?
Zou'n wij daarom een vuil-baard zijn?"
—Maar welke boezem wordt het kussen
voor deze lang-verzopen pijn?...
Als koningen kwamen we uit den Oosten
en hadden de zilveren matten aan boord.
—Wij hebben walg om ons to troosten.
Aan elke ra daar hangt een koord.
Wij werden nuchter tot bewusten
al bennen onze daden groot.
En als men moede is, kan men rusten
in uwe warme haven, Dood.

DE MEISKENS UIT DE TAVEERNEN

De meiskens uit de taveernen,
zij hebben een malsen schoot.
Zij zien er de jongens geerne.
Zij baren Naar kindren dood.
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Zij dragen van vurige zijde
een keursken dat spant en splijt.
We ontwaken aan hare zijde
met den houten mond van de spijt.
De ronde zee waar wij zwalken,
die eindeloos wenkt en geeuwt,
en ons doet van begeren balken,
en ons verre vrouwe verweefiwt:
wij ankren in de taveernen
waar geniepig een rust ons smijt.
Daar wachten ons rood de deernen.
Daar raken wij 't leven kwijt.

NAAR OOST-LAND WILLEN WIJ VAREN

„Naar Oost-land willen wij varen":
het is er het oudste lied.
Maar monden zijn vol gevaren;
malheuren slapen niet.
Al hebben kombuizen geen lichten;
kombuizen hebben een bed.
En de reizen zijn maar gedichten,
en de slaap is 't rijkste gebed.
Slechts verlangen kan nog doorrijzen
wie daar ooit uit Oost-land kwam.
Een bokking is zeek're spijze
bij de talmende boterham.
En maakt er de geur der zwam
hier-binnen u langzaam lam:
geur der zee vol amber is broos als
bij rijzenden uchtend de vlam
die geurt der vluchtige rozen.
IK OPEN ME ALS EEN 00G

1k open me als een oog, den nacht verloren;
'k begrijp een licht, en 'k open me als een oog.
Aan mijne wimpren wordt een dag geboren
die wemelt van zijn zeven-kleurig gloren;
'k bezit stil-aan een zuivren regen-boog.
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NOg lig ik, lam en lijdelijk gebonden
binnen de liefde van mijn wetend Teed,
en zwachtlen van herinnering omwonden.
Doch zie : de dag heeft me in mijn waan gevonden,
en 'k word de Spiegel die het beeld vergeet.
Gevangen in de veiligheid der laagte...
— ga 'k de Onrust dulden van een nieuwe klaart?
Neen: de eigen duisternissen dOorgestaard,
heb 'k, baatloos-open oge zonder graagte,
bevonden, God, dat Gij deze ogen waart.

Uit: II. HET BERGMEER

DE ZON LIGT IN MIJN LINKER-HAND

De zon ligt in mijn linker-hand,
en zijpelt door mijn vinger-brand
van laag en logger bloed, in 't welkend westen,
op dak en doom, alover vout en veste.
De maan rijst uit mijn rechter-hand
en zeeft haar weemlend zilver-zand
alover wuiv'ge wake en schemer-weven
van 't graan, waar de aedmen, blaauw, van 't graan in beven.
Ik stijg al hoger uit het dal.
Ik weet niet of ik keren zal.
Weldra zijn over alle horizonnen
mijn ongeziene blikken de een'ge zonnen.

IK HEB DIT HOGER OORD GEKOZEN

Ik heb dit hoger oord gekozen tot mijn woon.
De liefde is mijde en mat, het lijden moede en menig;
maar dit is 't oord waar 'k in een klare bank verenig
het vuur van liefde en Teed gelouterd tot een loon.
Hier, waar de schuine schaal der deinend-trage dalen,
ten wijden einder van de hemel-schale reikt;
waar uit den mond des tijds, bij maetlijk adem-halen,
de ontvangen hemel-vrede ene aarde tegen-strijkt;
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ruste der ruimte, waar van alle horizonnen
de ziel in peis de woel'ge lijnen over-ziet:
dit is het oord dat rust van rusteloze bronnen
maar, effen als een stroom, breed naar beneden vliet.
En 'k heb dit hoger oord tot mijne woon gekoren,
verruimd van eenzaamheid, verrijkt van de' eigen dwang
— Hier recht aan klepper-wiek in 't weemlend uchtend-gloren
de leeuwerik ter eerste zonne een zuile zang;
hier, waar in 't zinder-zeil der lucht 't gebol der winden
de macht des morgens joelend door mijn zinnen jaagt,
tot waar ze in 't evenwicht der middag-stede vinde
gedegen wegen, en dat kallem wiege-waagt:
hier rijst me, rijker dan de liedren van 't ontwaken
waarin de leeuwerk haar gewiekten dank verkondt;
hier rijst me, uit de' arrebeid in 't blinkend middag-blaken,
de weelde tegen van den vromen mensen-mond.
Maar niet in de ijlt der vreugde of 't streng geluk van
zwoegen
herkent de diepte mijner ziel haar weder-klank.
Mijne armen zijn verlamd die mijne dagen droegen;
mijn keel is luideloos van een to vroegen dank.
Hier waar 'k, al-enig, op den hemel sta geschreven,
doch waar geen mensen-oog mijn heldre beeltnis zoekt;
waar 'k, zuiver als een god, me galmen voel van leven,
maar waar geen echo 't lied van deze lip verzoekt;
hier waar ik, als een lens van elke zon beslagen,
verenigd tot het vuur van alle zonnen, straal;
doch waar ik, 't oog op 't vlak van 't berg-meer koel gedragen,
zie hoe 'k als eelste beeld al dieper de ijlte in daal:
wat ik hier heb gezocht, wat ik hier heb gevonden,
het is de schemer-schuur waar garve aan garve staat
die, van mijn duce en warme weigerheid gebonden,
haar harde zaad, en bateloos, aan de aar verlaat...
— Zijn schoonste en derfste vrucht een dorren boom verlaten;
om gene liefde zelfs de liefde van een traan;
den mond geen mond; en geen verlangen andre bate
dan dat geen wegels hoger sterven tegen-gaan.
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En — vrage van de vrouw die vreest om eigen wroegen;
ach, aarzlend aaien van mijn kind dat niet begrijpt, —
mijn lippen aan uw lippen, Licht, die niets en vroegen
mijn hart dat voor het bloed Uws harten 't lemmer slijpt.

IK WEET: IK BERG IEMAND IN MIJNE WOON

Ik weet: ik berg iemand in mijne woon.
Neen: er verbergt zich iemand in mijn woon.
Waar? Hoe? Er schuilt iemand in mijne woon.
Mijn huis — gij kent het — is van glas, en staat
open altijd voor zon, in allen wind.
ZO kon hij binnen dringen. Doch: wanneer?
Waarom? Daar is iemand in mijne woon.
Hoe komt het dat ik nimmer hem en zie?
Mijn glazen huis is rond en zonder hoek,
doorschijnend als een spheer is van krystal,
en glansloos als een zeep-bel die vervloog,
en als een mugge die verdween gelttidloos.
En 'k zie hem niet. Maar weet: hij is op een
der stippen van de spheer; misschien op al
de stippen van de spheer, en to gelijk.
De spheer is ijlt. Hij is 't besef der ijlt.
Omdat ik hem niet zie, spreek ik van hem
met niemand. Het is duidlijk mij, dat hij
zich hier verbergen wil, en niet alleen
voor mij bij wien hij inwoont, maar nog meer
voor anderen.
Voor mij spreekt het van-zelf, al weet ik niet
waarom, dat hij zich goed verduiken wil.
Het gunt de warmte waar 'k mij koestren zal
in zijn bezit, zijn ijverig bezit,
in angstig zijn bezit, zijn duidelijk
en donker-diep bezit.
Want zie: hij is geworden mijne vreugd,
maar ook mijn vrees: ik vraag zijne onbekendheid.
— o Huis, mijn huis, ik voel in 't weeldrigst uur
u vol van hem, gemeten aan zijn mond.
Waarom dan zijt gij mij bij wijlen leeg,
wepel van zijne dur' aanwezigheid
die onbevroed moet blijven?
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Ik weet dat nooit ik hem ontmoeten zal.
Toch ben ik in een groot geheim verlicht
van zijn breed, klaar, ontzaglijk aangezicht;
al pleegt hij het to dragen in een mom
van onverschill'ge luiheid, glad en stom,
de dagen dat het nacht is over mij.
— Ik weet (en 't is vertrouwd me en goed als God
om denken,) dat ik spoedig sterven zal
en dan zal dtirven sterven. Doch, ik vraag:
zal hij alleen dan blijven in dit huis,
mijn huis alleen met hem?
Want hij en gaat niet mee met mij; ik weet
dat hij niet mee gaat, en met even-diep begrip.
Waarom dan ben 'k bewogen van 't gevoel,
't gevoel van een doorwaakten nacht, dat ik
hem altijd bij me hebben zal, en — hoop! —
dat hij geheel zich mijner openbaart
in de ure dat mijn twee gesloten ogen
hem nooit meer zien en mogen?...
ER KOMT IEMAND BIJ MIJ

Er komt iemand bij mij, Bien 'k nimmer zag,
en uit-der-mate vriendlijk, die mij zegt:
„Gij weet, ik berg iemand in mijne woon.
Neen: er verbergt zich iemand in mijn woon.
Ik zie hem niet, maar ben in hem begaan.
Ik ken hem, en hij is mijn liefst bezit..."
- Ik durf niet zeggen dat die vreemdling liegt.
Ik durf niet zeggen dat zijn gast de mijne is. Ach!
ik durf niet zeggen dat hij niet bestaat, misschien.
Want hij bestaat in mij.
HET IS OF ALLES NOG GEBEUREN

Het is of alles nog gebeuren,
of alles nog beginnen moet.
Ik zie mijn ogen sterren beuren.
De nacht verjongt mijn bloed.
— Ik heb de taeflen der geschenken
gekeerd, en van het laatste maal
wat dankend leven kon gedenken.
Toen zou de nieuwe nacht me weaken.
verganende avond-straal.
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Ik zag mijn witte leden strekken
ter koetse der ontwoelde kilt.
De ontvangnis kwam mijn huivren dekken:
ik had het niet gewild.
Ik had mijn laatste waan doorschoten:
een vogelken van glazen goud
aan schervelen uiteen gespoten;
en 't heeft mij nauwelijks verdroten.
al werd ik ijl en oud.
Doch, toen de nacht mij zou vermanen
en de eis van 't harde en strakke bed,
toen heeft hij plotse bibber-tranen
in zonnen omgezet.
Ik lig op 't ijs der schouder-platen
en scheuten der doorrilde kuit;
maar, o mijn God, ik ben verlaten
van bod en zoen, van zucht en bate,
schepel van nieuwen buit.
Het is of alles is vervallen,
aan geur en klank vergangenis;
maar 'k voel door mijne slapen schallen
uw scheur, ontvangenis.
Ik voel een pijn mijn lijf verstrammen,
maar tot gewicht van klompen klaart;
en mijne kaken zijn de kammen;
die mijn verhemelste ogen dammen
tegen den vloed der aard.
Het is of alles zal beginnen
nu 'k blijde in ruimte en duur vervliet;
mijn mond is open om te winnen
ontstentenis van 't lied.
Brede overvloed van wijze waetren,
o mate van den wildsten wind,
o vuur dat ronkt om niet te schaetren,
o gonzende aarde, ik zaem uw klaetren
in mijne stilt.
AARDE, OVER-OUDE

Aarde, over-oude, ik ben van u gescheiden.
De oog-appel van den nacht doordraait mijn hoofd;
de geur verwaait der overkaauwde weiden;
de tand verleerde 't raspen van het ooft.
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Diep onder mij verveegt de reep der wegen;
geen fluistrend haspelen van huivrend graan
en wuift den smaak van wassend brood me tegen;
de blik der dieren is mijn blik vergaan.
Doch, zal de allene hemel mij bekijken:
de holle spiegel van zijn glanzend oog
en kan uw wijde beeltenis ontwijken
die de einder eindloos naar zijn curve boog.
Ik kan niet openen, ik kan niet luiken
het wetend zien van mijn gekeerd gezicht:
't uitspansel wordt het dal waar mensen duiken
en elke ster een aarzlend mensen-Licht.
En hoe 'k belandde in streken zonder paden,
waar 'k wade, naakt, in meren zonder strand:
mijn wanen, aarde, dragen uw gewaden,
mijn ziel is blijde of droef van uw verstand,
beperkte! — En toch, en mocht ik niet verlaten
een warr'ge wil die weigert en verlangt?
De honig bloedt vergeefs aan alle raten;
de vrucht is beurs die naar mijn lippe langt.
o Zieke herder, zoude ik niet verzaken
schapen der liefde en honden van den trots?
Ik ben de zatte, en mijn gewilde wake
is talmend wachten op den gallem Gods;
maar, oude Moeder, 'k zoude u niet vergeten.
Gij waart geboort waar ik me-zelf uit baar;
gij waart de diepe schoot van 't rijzend weten;
gij waart het beuren van mijn hoofd-gebaar.
Van u gelijk de zee van u gescheiden,
ben 'k ebbe-m-vloed die door uw adem streeft,
maar 'k weet hoe 't geurend glanzen der getijden
over 't gelaat van tij, van wijke leeft.
Gewielde en will'ge wentling der seizoenen,
ijs-zwaart der peer als zonne-dans van 't kaf;
mijne aarde, wisslend teken van verzoenen
die waart het Paradijs en wordt het graf:
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gij wordt het graf den dankb'ren derver, die men
zal bergen, onbewogen, in uw schoot,
om claar voor aarde en hemel weer te ontkiemen
tot dubbel leve', o broze, o vruchtb're Dood.

THANS GAAN DE WATEREN DEN HEMEL KLEDEN

Thans gaan de wateren den hemel kleden
in 't peerlen-vonkig waezmen van haar klaart.
Ik lig. De dag en ik zijn vaal. Mijn leden
zijn log en strak, maar wriemelend doorreden
van jong de vuren der ontwakende aard.
Nog tilt geen zucht door ijle hemel-pijpen.
Vlakke effenheid bereikt vlakke effenheid
in de onbewogen ijlte van den tijd.
Maar roerend voel ik rommelen en rijpen
't geronk der aard dat door mijn schonken rijdt.
Mijn nachtelijke wanden gaan bekoelen:
mijn rug verrijkt de holte van een spond',
en 'k lig als zonk ik, zompig, om te voelen
een naauwe warmte om mijn gedaante zoelen
als aangezogen door een liefde-mond.
Gezegen in uw weke en woelige armen,
Vuur, voel 'k in mij de ziekte van uw zoen.
Mijn aangezicht gaat zich aan 't Licht verarmen;
maar awe wanden gaan mijn wanden warmen
die mijne wakende ogen lachen doen.
Ik weet: ik zal geen mensen meer ontmoeten
aan 't zilt of zacht getuur van blik in blik;
ik kneus het lijf des doods bij mijne voeten,
en 'k zal het lokkend leven niet meer groeten
bij greet'ge vraag of 't danken van een snik.
Geen beelden meer die vangen en verteren:
o schonkige aard die worstelt, zwaar van goud;
sireen'ge wateren die blinkt van zout;
— aw gloed om de asse-zelve te verteren,
Vuur, machtig Vuur dat me in Uwe armen houdt ;
zelf vuur, als vuur zich naar 't heelal te welven ;
tot daad geboren uit de laatste pijn,
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zwellen in tongen die mijn woorden zijn;
neen: als het vuur verzaken aan zich-zelven
om zich in louter klaarte te bevrij'n;
i.

en om de klaarte-zelve te verzaken,
niet als wie klaart tot duisternis ontgint
en te veriiezen wat hij vurig wint;
neen: aldoor sterven om aldoor te ontwaken
in Wat niet eindigt daar Het niet begint.

ME-ZELF VOORBIJ; ME-ZELVEN TEGEN...

Me-zelf voorbij; me-zelven tegen...
Hoe zijn me wonderbaar de wegen
die 'k nimmer en betrad, en ken.
Wie richt de teen die gaat; wie gaat er
de baan die 'k van geen teen en schen?...
—Mijn bloed is dunner dan het water,
en 'k weet niet of ik ben, en 'k ben.
Wie heeft den droom der kranke sponde
geslaakt, en aan hem-zelf ontbonden?
—Een blik is, die mijn blik ontsloot,
en de gezondheid van mijne ogen
ziet weer de wereld blank en bloot;
wij zijn aan God nog niet bedrogen;
wij zijn der Liefde nog niet dood...
—— o, 't Oude reiken en bezwijken
Nooit zou de vlerk haar vlucht verrijken
en de een'ge loomheid was haar loon.
Gij zoudt u-zelven 't Leven leren,
geduldig-ziek en vlijtig-schoon.
En gij zoudt gaan. Maar gij zoudt keren,
en vondt geen vriend en vondt geen woon.
Toen zoudt gij vriendschap dank betalen
met wrok; gij zoudt een woonste halen
waar nooit een huis van handel gonst.
En te uwen rugge zouden branden,
tot merk van nooit-gebluste bronst,
deze card, dit vuur; en uwe harden
zijn aller wateren verslonsd.
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Gij waart verzopen en ontbonden;
gij waart de buik der dode honden
die lucht uit moer en modder hest.
Van aarde en hemel gloed en gailem,
hebt ge u to zeer aan waan gelest:
het lemmer beak in uwen pallem;
ge omsluit nog altijd het gevest.
En 't wijze meer zou u niet lonen,
waar zelfs geen wuiv'ge wieren wonen
of 't ruisen van een luistrend lis.
Gij zoudt uw eigen beeld ontberen
in de ijl-gekeerde beeltenis,
en dat ge alleen waart zoude U leren
hoe de eenzaamheid geen weelde en is.
Want geen ontstentenis zal baten
die de eigen-liefde niet kan laten
in de eelste vuren van 't bezit.
Wat winst, dat, bloem der elementen,
ge als 't bloed aan Godes lippe zit,
waar ge in uw dicht-gesloten tente
niet dan om de eigenste armoe bidt?...
— — Maar Licht, o Licht! Ik ben geheven
waar nimmer-meer nog beelden leven.
Ik ben het zekerst zijn ontgaan,
daar alle winst is bij verliezen
en elk verlies verzaemd ontvaen.
't Vergloeid krystal is vloeiend vriezen,
en elke dwaal-spoor is de baan
me-zelf voorbij, me-zelven tegen...
Hoe zijn me wonderbaar de wegen
die 'k nimmer en betrad, en ken.
Wie richt de teen die gaat; wie gaat er
de baan die 'k van geen teen en schen?
Ik ben in de ijlte de ijlt die 'k, later
en later, niet en ben, en ben.
Zo zeg 'k adieu: ik ben geboren
in 't onverdeelbaar Niet van 't gloren.
Een blik is, die mijn blik verwijdt,
en de gezondheid van mijn oren
is der vervoldste stilt' gewijd.
Wij hebben God nog niet verloren.
Wij zijn alleen ons eigen kwijt.
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Uit: HI. DE VOEDSTER

GEUR VAN HET REEUWSE BEEST

Geur van het reeuwse beest; geur van de beurse vrucht:
gear van de zee; geur van ene aarde zonder lucht ;
— ik ben de late; ik ben de slechte; ik ben de dwaze;
ik ben de zieke hoop waarop geen hoop zal azen.
Ik ben de laatste peer in de ijlte van den boom.
Ik ben alleen ter killen herfst, en ik ben Mom.
Ik ben geboden nood; ik ben vergeten have;
ik ben de zwaarste en rijpste en zal geen kele laven.

IK BEN DE HAZEL-NOOT

Ik ben de hazel-noot. — Een bleke, weke made
bewoont mijn kamer, en die blind is, en die knaagt.
Ik ben die van mijn zaad een duisternis verzade.
En 'k word een leegt', die klaagt noch vraagt.
'k Verlaat me-zelf; 'k lijd aan me-zelven ijle schade.
Ik ben 't aanhoudend maal, in een gesloten kring,
van ene domme, duldeloze, ondankb're made.
Maar raak' de vinger van een kind me, dat me rade:
hij hoort mijn holte; ik luid; ik zing.

'K VERZOEK DE ZEE

'k Verzoek de zee, 'k verzoek geen aarde en hare vruchten
dan als het donker zwerk vol donderend geruchten.
'k Verzoek geen crigeziene ruimte, noch den tijd
dan, verre en vroom, gelijk een vrage in eeuwigheid.
Maar 'k weet: ik schater aan de zee; ik ben de zegen
der plassende akkers aan den daver van den regen.
'k Ben naauwelijks de blik die wemelt en die gaat;
maar ziet: ik draag den droom van allen op 't gelaat.
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NEEN: 'K BEN (WAAR 'T RIJPEND IJS DE WAETREN HEEFT GEZOGEN)

Neen: 'k ben (waar 't rijpend ijs de waetren heeft gezogen)
die tekent aan de ruit een rijken winter-tuil,
en 's avonds, als het huis van maan-licht is bewogen,
in de' ongeziensten hoek en 't veiligst duister schuil.
Het koolken van mijn haard gaat roden aan de ramen;
een roze ontwaakt ten bleken ruiker van de ruit;
de kinderen, verdoold, gaan zich om 't huis verzamen,
en in hun oog is daar een roos die zich ontsluit.
Zal ik ze noden? 't Brood is zuur, de melk geronnen.
— o God, mijn God, is alle minnen onbegonnen?...
— Ik voel dat ze verkleumd voor mijne deure staan.
Ik open, traag. Ze zijn al lange heen-gegaan.

DE KEUKEN IS GEBOEND

De keuken is geboend nog voor ik binnen-treed,
Het huis is nat als van de blijheid mijner tranen.
De ramen vloeien in de zon. Van mijne wanen
gewassen, vreugd!, sta 'k in de klaarte van wie weet.
Ik weet: mijn glanzend huis, gij zijt uit mij geboren;
'k ontvange wat ik ben; 'k ontwake in wat ik wek ;
en waar 'k, verbazens-rijk, de zeekre taeflen dek
met druiven van den wijn en koeken van het koren:
zij zUllen komen, waar 'k me-zelf aan Beef verloren,
maar ze me als wijn, maar ze me als 't eigen brood behoren,
o blinde kinder-mond, o wijde vogel-bek.

GEVEN, GEVEN! ALLE VRACHTEN

Geven, geven! Alle vrachten
rijzen in het hoogste want,
en de leegte legt een zachten
weemoed in de moede hand.
Geven, geven! Liat de huizen,
sluit de ramen, dek den haard:
de open heemlen zijn de sluizen
voor uw ongeduld'gen vaart.
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'k Ben geleegd; ik ben verleden;
'k wOrde dood: ik heb gevoed.
Al wat komt is mijn verleden,
waar 't gewerd uit mijne bede en
lacht uit mijn vergeten bloed.

DE BLIND-GEWORDENE
In naam van Vader en van Zoon,
in naam des heirgen Geestes, amen.
— Ik ben de moeder van een woon
die blinkt aan dui.qnd ramen.
'k Lig, eeuwig-Kwanger, in een kraam
dat van geen avond of geen morgen,
dat, hel van hoop noch &wart van qrgen,
niet is to noemen met een naam,
of 't Kou, be.qt en onbeKeten,
Licht-&elven moeten heten.
.

'k Ben blind, en 'k heb den dag beschaamd.
Ontkenning, ik, van alle duister,
heb 'k alle vraag en vrees omraamd
met laaii van mijn luister.
Ik ben het vlak van elken muur
die, waar de dag blijft onbegonnen,
die, waar geen schemeringen ronnen
ter talm'ge waak van 't avond-uur,
bestendig van mijn blanke wake
een steeds-gelyke bake.
En 'k ben de aanhoudende geboort
— o tuimel-vlucht van sneeuwen vlindren
'k ben, alle dage' en nachten voort,
de nieuwe klaart van kindren.
Hun weemling is mijn rijk hestaan.
De glan&en van mijn buik, ontsloten,
Kyn, klachteloos en onverdroten,
herhaalde vorm van mijn vergaan,
maar qnder dat ik mijnen lijve
6neisend Koude blyven.
Zo word 'k beluik van, eindlijk, Nul;
'k word, in aanhoudendheid herboren,
't abstracte Kaad waar 'k al het koren
in Qjn beteeknis hul.
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—,

'k Ben, alle ruimten afgewe(en,
'k ben buiten klem en kleur van aid,
in 't een'ge en weKe nloKe wezen,
teken der menigvuldigheid.
Zo, blinde, ben 'k, &al Kyn geweest, en
word luister eeuwger feeste.
.

korf
— Maar neen: 'k ben de
die, aller vruchten clOor-gedragen,
voor de eigen ijlt den geur verworf
gehiel van borne' en hagen.
'k Ben de gekeerde korf, die &woel
van 't wandlen der gezwollen byen,
aan rijke raten 't broed gedtjen
en rijpend leven zoemen voel.
Zo zal ik in mijn schoot niet gdren
dan wat daar andren baren.
lk ben de glans niet van de &aal
waar 'k elke rib tot kaars ,you rechten
en, ,delve afQjdig, ,delve vaal,
de klaarten ,you beslechten.
Maar 'k ben ontvangst van elken blik
die, &al mijn blik hem niet verrijken,
uit mij de duisternis doet wijken,
'dat ik mijn nieuwe licht beschikk'
naar de orde die, van mijne bede,
ver&ekere ieders vrede.
Mijn vrede; uw vree... — Maar is mijn licht,
de wolke van mijn nacht doorzonken,
is ooit der maan van mijn geKicht
een andre maan ontblonken,
o Vijver? Ben ik eerder niet
de vijver die &ijn schielyk leven
der schichege spoele voelt doorweven
die de andre mane door me schiet ?
Ben ik een vree; ben ik uw vrede?:
grj deelt me uw mane mede.
Zo ben 'k aanhoudend elker borg
waar 'k ben, aanhoudend, weder-borge.
En is uw gorge mijne zorg,
scam
wtj vreugd van morgen.
Omdat ik blind ben, mag uw zoen
mij binden met het onbekende;
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kan mijne Lippe, War 'k me wende,
om aarde en hemel rijkltjk vloin;
en kan mijn oog, mijne arreme oge
gijn algemeenheid togen.
— Maar weet het: 'k heb het dour gekocht.
Van elk genieten heerlijk jonger,
bad ik 't onreikbare verKocht
tot dorst en honger.
In graagte of gruwel van den tijd,
met heel den glans van al mijne ogen,
&oude ik den felsten stamp gedogen,
waar hij tot trots me hadd' gewyd.
1k &a's toen. En 'k gag blank me : teken
dat niets mijn wil kon breken.
Maar, &uur van 't denke' , okoon der daad,
dra Koudt gij branden in mijn wonden.
1k heb gestaan als wie daar staat
aan !.jnen paal gebonden.
1k ben die mijne leden rek
(ik wds; maar ben want ik wil blijven),
waar pikt te !Ijnen lieven lijve
een hemels-blijde vogel-bek,
en ook, aan lever en aan liesen,
meer-menselijke spiesen.
.

Mijn hart, het werd een vat vol stroop
waar vliege' als golden kwamen Kitten:
gesloten vaas, waar in de hitte
insekten-wriemel kroop.
Mijn hoofd, het werd geheim festijn
voor ongekende en geer'ge gasten
die, Kiek van ate of gat van vasten,
die, .well van derve' of Kuur van wyn,
lang moe maar maatloos-mild, beweqn
de onwaardigheid, te weqn.

Toen you 'k me goeken in me-Ka f.
1k heb my in me-,pelf gevangen.
Mijn voet vond steeds herhaald gewelf
veer 't luistren naar mijn gangen.
1k daalde. Aan elken kelder Kong
het ti me toe van wachtend water,
en glen begeerte, en kelfs geen schater
die rillend reed door mijne tong.
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Me-zelf ter Qj ten ,pelf-oorbore:
zelfs Code ging 'k te lore...
— Maar nien: Cod is een koene knecht.
Ik ,you me delen noch beheren;
Hij Kou my keren uit 't gevecht :
Hij .you mijne ogen teren.
Hij ,you mij geven de' even nacht,
blind!, dat geen nacht ik .you verKpeken ;
dat ik geen slechten dag nog zoeke
waar slechts de dood nog loerend wacht.
Hij ,you mij halen uit de holen
waar &elfs het vinde' is dolen.

Hij heeft me, blijde, recht en net,
tot fris een beldren dis gekoren.
Mijn oog, het heeft zich opgeqt
om nieuwigheid te Koren.
En met de vreugde van een wees
heb 'k weir de Kuiverheid gegeten.
Een engel gong, een ster verrees,
en 'k was 't onmiddellyk vergeten.
Heb 'k ooit geleden? 'k ben verlost :
ik ben in nieuwigheid gedost.
Uit liefde-gons, uit zorg-geruis,
uit alle zielen om mij samen,
werd ik de moeder van een huffs
dat blinkt uit duiqnd ramen.
lk ben die deel, en niet en deel
dan wat 'k van allen heb ontvangen.
ik die der dieven van 't verlangen
de duurste en ruimste buiten heel.
Komt allen nair, die hebt gegeven:
ik borg uw diepste leven...
— — Uit Uwen wille, Vader, Zoon,
en, heir ge Geest, in Uwe hoede:
onder het goud van myne kroon
druip 'k van den rijksten bloede.
hebt gebeurd mijn Klekre plaats :
mijn voet op de ijdelheid der schriften;
geheel-gewassen van de driften
de gladde glangen mijns gelaats ;
en mijn gedicht dat, Bonder einde,
gedicht dat, k5nder einde
•••
•••
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NIET GEBUNDELD EN NAGELATEN WERK

Uit: VERZEN VAN 1899-1914

AAN EEN ZEER JONG MEISJE

Ik hadde, o gij die toe me staart, wier ogen zwijgen
als dode vijvers onder loom een lover-dak
dat nooit een blijde pi:jl van zonne-vreugde brak,
— 'k hadde over uw gestaar mijne ogen willen neigen,
en in de diepte van uw blikken willen zien
het leven dat er leeft, de driften die er dreigen,
en voor wie u bemint wat tederheid misschien.
'k Hadde in uw ogen, — meren waar nooit dagen dalen,
maar wondre bloemen soms, en rodere koralen,
en in Naar vreemden schoot de schoonste schelpen rijk ;
en ook, misschien, voor wie de diepten door mag staren,
daar, waar de nachten al hun duister broedsel garen,
zo voor zijn peilend oog de wa der drabben wijk',
wit, de paleizen van een teder feeen-rijk; —
z6 hadde ik in uw ogen, kind, gij, die, verkoren
van wie het leven leed, een schonen waan geleid
De dagen zijn voorbij ; de woorden zijn verloren
gelijk een schonen droom vol droeve tederheid
Wat staart ge toe me kind? Hoe zijn als dode meren
uw grondloze ogen die uw diepte toe me keren?
Ik zie te diep, helaas, gij die te ztliver zijt.
1907

TOEN IK DE REIZE HEB AANVAARD

Toen ik de reize heb aanvaard,
toen waren 61 de wegen breed;
tot op een dag van wondre klaart
een meer mijn bane sneed.
Toen heb 'k de weder-reize aanvaard,
en werden me AI de wegen
Ik had me-zelf in 't meer aanstaard;
zag vreemd me, en streng.
1910

82,

0 VAN 'T ONGEREPT ONTROEREN

0 van 't ongerept ontroeren,
nauw-geboren, ongezeid,
huivrend reeds de pennen roeren
aan de vlerken van den Tijd;
zien, hoe de eigen adem-halen,
klarend voor 't verbaasd gezicht,
schuiven aan de zonne-stralen
als een waas van schOner licht;
proeven, in de diepe groeven
die de roodste lippe graaft,
hoe het langst en wrangst bedroeven
de eelste en rijkste liefde laaft ;
— worde ik als de wees, gezeten
aan een schoon en breed festijn,
die van vreugde mag vergeten
vroede spijs en kloeken wijn;
laat ik stappen naar het duister
en me zeggen: „tk ben voldaan,
want er is geen zonne-luister
die uit mij niet is ontstaan."
1910

IK DORST UW ROERLOOSHEID TE NAEDREN

lk dorst uw roerloosheid te naedren,
ik die, het woelig hoofd bevracht
met de arme moeite van den naderenden nacht,
o vijver, die met dode blaren
de stemme zelfs der bronnen smacht;
— ik dorst uw angstig zwijgen breken
om, naakt als gij, me-zelf in naaktheid toe te spreken . • •
Ge legt, alover gore moeren,
uw spiegel als een stalen schild;
geen aem, waar 't waesmend vlak der wateren bij rilt ;
geen zucht, waarbij de schaailwen roeren,
In 't bange luistren van de stilt
alleen wat moede rave-kreten,
en — mijn gestaar, waar 'k wijle, aan uwen zoom gezeten...
1911
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ANIJS, ANIJS, 0 PLOTS GEREZEN

Anijs, anijs, o plots gerezen
ombalsming van een sterken herfst,
gelijk een sap-gespannen bezie
to pletter aan mijn mond geperst;
anijs, o duizend duizelheden
die 'k eindelijk doorlijden wit,
anijs, - daar 'k, doods-kilte in mijn leden,
door heel mijn zwarte naaktheid ril
1911

TER LOME ZEE MET SLAPPE ZEILEN

Ter lome zee met slappe zeilen
onder eenzelfde lamme zon,
en steeds het onveranderd-ijle
aan elken nieuwen horizon;
ald6or de dagen aldoor varen
een onverschill'gen avond toe,
en eindeloos het loom verzwaren
der lamme leden, hooploos moe ;
en nimmer, nimmer slapen mogen,
maar steeds naar horizonnen spien
met starre en pijnlijk-sperrende ogen
die zelfs den zwarten nacht niet zien
1912

REGEN, REGEN IN DEN TUIN

Regen, regen in den tuin,
- o gestild begeren, zonne-bloemen, schoon en schuin,
die hun loom-gekroonde kruin
naar geen zon en keren;
nieuwe blanke glanzen aan
zware en matte vruchten;
vroom herleven van mijn waan
door een zacht-gerezen traan,
door mijn zoete zuchten;
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— heel het huis is warm en toe ;
buiten ruist de regen;
— vrezig-blij te voelen hoe
't koeler voorhoofd, vredig-moe,
gaat ter hand-palm wegen...
1912

UIT EEN „ODE AAN HUGO VERRIEST"

Waar, in onze eenzaamheid, aan onze moede handen
de zwoele zoetheid van een droeven zang ontvliet;
waar uit ons kokend brein, daar alle koortsen branden,
gulpt, overstelpend-rijk, het leed-beladen lied;
waar, wrak en wrokkend, wij : de norsen en de trotsen,
in wie vergeefse liefde een weigre vrees bekampt,
in 't duister staan, maar dragen 't hoofd gelijk een rotse,
waar op elke aanstoot als een schone vonke schampt;
waar we, eigen schoonheid Ongenood en n6oit ontgonnen,
te schitteren staan ten doem en spijt van onzen rouw :
daar rijst en staat uw beeld in 't bolle licht der zonne
en legt aan ons verdriet uw troostelijken schaauw
— Gij staat, Gij wilt niet zijn dan donkerheid. Gij tekent
de donkre statigheid ter luchte van een beuk.
Doch heel de hemel breekt zijn strale' aan deze', en brekend
is sparklend aan zijn kruin, 't uitspattend straal-gebeuk.
Hij staat. Zijn weze' is donkerheid. Maar zijn branken
zijn glanzend niet alleen van glimp'gen zonne-gloed:
't is of uit 't eigen lijf gaat door zijn loov'ren wanken
in goud-gedein de blijde schoonheid van zijn bloed.
Hij is, de rust'ge reus, aan alle horizonnen
een leen'gend-zoete zekerheid, van waar men schouw'
— Zo rijst en staat uw beeld in 't bolle licht der zonne
en legt aan ons verdriet uw troostelijken schaauw
19 13
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LIEDEREN VOOR EEN KIND
(1911-1912)

GIJ WAST- AAN MIJ GELIJK DE WINDE

Gij avast aan mij gelijk de winde
die wentelt om een koren-aar;
dra zal ik aan mijn wang bevinden
de zoete streling van uw haar.

Dra zult gij 't glanzend voorhoofd beuren
tot waar mijn slapen komm'rend staan:
zo ziet men, wild, een winde geuren
naast 't wegend rijpen van het graan.
o, 'k Ben geen sterke; moe-gedragen,
verzwaart vaak de angst mijn levens-last;
maar 't is mij waar 'k uw wasdom schrage,
of blijde een echte steun me omwast.
Zo reikt de liefde, o mijn beminde,
verrijkt me uw liefde in vreze en vaar,
— gelijk een geur'ge wentel-winde
die sterkt en loont heur koren-aar.

GIJ, DIE IK ZOET TE SLAPEN LEIDE

Gij, die ik zoet to slapen leide,
uw adem zoelend aan mijn mond,
— Kind van mijn liefde en van mijn lijden,
en die 'k, toen 'k plots ontwaakte, wijde
met wakend oog me aanstaren vond:
'k en zal aan u geen• sussen wagen,
die schielijk &Is den slaap.ontwijkt;
de nacht wordt rijker dan de dagen,
want reeds klaart vreugde na de vragen
in 't oog, dat in mijn oge kijkt.
Want waarom slapen, waar de wake
meer heerlijks dan de droom belooft?
— Kind van mijn vreze en van mijn haken:
leg zoet uw kake aan mijne kake,
leg 't hoofdje naast mijn kommer-hoofd
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GIJ DIE, WAAR 'K IEDREN OCHTEND GA

Gij, die, waar 'k iedren ochtend ga,
me stuurt uw wonn'ge vreugde na,
dat zij mijn moeite schrage;
maar iedren nacht mijn keren beidt
— o kind, dat mijn ontberen zijt, —
met groter geren to elken dage;
ik ga, en iedren morgen voel
'k uw kus me aan 't voorhoofd, week en zoel,
en lengerhande drogen;
en, naar de dag zijn einde naert,
rijst lengerhand me lippe-waart
een kus die hunkert naar uw ogen.
Dan waakt mijn blik, tot de uwe wijk'
naar 't gloren van uw dromen-rijk.
Dan keer 'k ten eigen nachte
en slape. — En 'k voel in de' eigen droom
hoe 'k zal ontwaken in den schroom
van uw wijde ogen, die mij wachten
GIJ, DIE WEENDET OM MIJN LIJDEN

Gij, die weendet om mijn lijden,
mijn kindje dat Been lijden kent;
door wie 'k de vreugde mocht belijden
die, voor wie mint, het leed belendt;
gij met de lenigende tranen
die niet begrepen, maar die vlo8n:
wees mij gezegend om de wanen
die ge om mijn angsten wond't, mijn zoon . . .
Wees mij gezegend, gij wier vreze
mij nieuw betrouvven heeft gewekt;
die met uw liefde toe mij deice
en niet begreept, maar hebt genezen...
WAAR ZOUDE IK MET MIJN LIEFDE HENEN

Waar zoude ik met mijn liefde henen
als ik u niet beminnen kon?...
'k Voel door mijn hart den regen wenen
en draag in 't hoofd den dood der zon.
—
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Ik hoor op straat de vlagen kermen
en weet me in al mijn zinnen mat ...
— Wie zou mijn huivrend hart verwarmen
als ik niet Uwe liefde had?...
o, Veilig in dees kamer, samen
elkanders liefde in de ogen zien;
— de regen, huilend aan de ramen;
— en huilen samen ook, misschien

FRAGMENTEN UIT HET GELAAT DES DICHTERS

(1910-1916)
BESCHOUW DIT GRAUWEND AANGEZICHT

Beschouw dit grauwend aangezicht. Gij zult er vinden
de dorre voren die er 's levens kouter sneed;
den lach van hem die lijden wilde, en niet en Iced;
de grijns van wie niet minnen wou, en immer minde.
Aan iedren mond-hoek starde in schamperheid zijn kreet;
een poet, is roerloos 't oog, en 't voorhoofd, klaar, toont in de
kalme effenheid welke al begeren weet te binden,
hoe elke zoen er liet de sporen van een beet.
Beschouw; — en sluit uw oog daarna. Maar laat er zwellen
de meelij-tranen die ter dichte wimpren wellen;
en bid; en zeg: „Deze is gekoren en gedoemd;
want hem, die dUs het lijdens-teken werd beschoren,
is onder dezen die, voor de eeuwigheid geboren,
de dolaards zijn, die men gevallen englen noemt."
OUD HART, DAT NIET BEMIND EN HEEFT

Oud hart, dat niet bemind en heeft
dan als een bedelaar, die geeft
om eigen armoe te vergeten;
hoe hebt gij, strammer te elken dag,
maar vromer aan uw glimme-lach.
uw trage levens-straat gesleteni
Elke ure, meerdre deuren toe,
elke' avond pijnelijker moe,
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en elken nacht wat langre wake;
wat ijlren honger in uw borst
bij iedren morge', en voor uw dorst
het zout der tranen langs uw kake
Maar elke vogel at uw brood
die, kloeg geen enkele u zijn nood,
't genoot tot op de laatste korste;
en gij, die geen beloning zocht,
wist dat gij niet begeren mocht
de min die klopt in mensen-borsten,
oud hart, dat niet bemind en heeft
dan als een bedelaar, die geeft
om eigen armoe te vergeten;
en voelt, ter laatste rust gestrekt,
waar gene liefde-zorge u dekt,
vergeefs uw levens-straat gesleten.

IK WEET DAT IK MIJN DOOD BEREID

Ik weet dat ik mijn dood bereid, wanneer ik wil
dat ik van schoonheid slechts, als enig heul, zal Leven,
Maar, waar gij mij dit heul een enkle stond kunt geven,
doe dat ik sterve, o Dood, en mijn begeren stil.
Ik weet dat ik niet scheppen zal, dan door 't bereiken
der vrijheid die mijn ziel heure aardse grenze ontknecht.
Gedoog dan, God, dat ik mijn scheppings-daad beslecht
door met mijn bloed de schaal des lijdens te verrijken.
— Doch eist gij, Dood, die weet wat mij te wachten staat,
dat ik mijn leve' in lelijkheid en leegheid slijte;
— groef gij, mijn God, opdat 'k me-zelf mijne oninacht wijte,
dees bittre plooien, strak en stroef, in mijn gelaat:
o laat dan toe, gij Dood, dat ik mijn hunkren lone,
mijn schoonheids-hunkren met de speren van mijn spot;
verknecht mijn roden scheppings-drang, maar geef, o God,
dat ik mijn knechtschap in mijn woede-woorden hone.
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ZINGEN, HOE DE DONKRE WERELD

Zingen, hoe de donkre wereld
zijne ronde reize gaat;
zingen 'lijk de merel merelt
'lijk de nachtegaal, die slaat ;
zingen; blind, 'lijk voor alle eeuwen
't laaien van 't onnozel licht;
zinge' als zon en maan, flambeeuwen
aan het duisterst aangezicht;
zingen: vreugde en smart, gesmeten,
al wat gloeit en al wat rift,
aan de gapend-geer'ge bete
van den hongerenden Tijd

EENVOUDIGE ARBEID

Eenvoudige arbeid, als een brood dat geurt en blankt
Gij die, waar ge om het vroomst geluk geen god en dankt,
verlatenheid betaalt met een te late boete :
het schone koren aart onnozel aan uw voeten;
er is een paard dat neigt, maar trekt; er is een os
die trekt; van duizend nijvre vooglen ruist het bos;
en als gij, straks, vol wrok om opgekropt negeren,
maar nog te trots voor de eedle biecht, naar huis zult keren:
zie, daar staat uwe vrouw in zorge en derenis
om een vreemd leed, dat door geen min te weren is,
gij, bittre, die u zelven bant uit de' eigen vrede...
—Weer is een dag van vrome weelde wrang verleden.
Het schone koren aarde onnozel; ieder deed
in onbewuste vreugd zijn doening, waar ge schreedt.
Maar gij, die lijdt en rouwt om al te zeker weten;
gij, die in luidste vreugd geen lijden kunt vergeten
en in het lijden eerst een schampre vreugd belijdt:
gij walgt voor de' elen troost van schaemlen arrebeid,
te trots nog in het leed der machteloze boete
—En de andren oogsten 't graan dat aart voor uwe voeten.
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WANT NEEN: GEEN SPIJT'GE DOEM

Want neen: geen spijt'ge doem om wat het heiligst is:
de woel'ge vlam der daad; de kilte van 't begeren.
Slechts op gekende spijs kan deugdelijk men teren;
men smaakt geen schoonheid dan in de eigen droefenis.
Hoor hoe van elk geluid wel tien geluide' ontwaken;
weet hoe ge van ken woord een weelde wekken kunt.
Vergeet uwe armoe; neen: denk dat u werd gegund,
uwe armoede, als een kruik waarin ge uw dorst moogt smaken.
Want hoe gij wensen moogt u-zelf te ontsnappen, om
in ondoorgrondbren waan een wereld te bevatten:
gij kent de werklijkheid onopgediepter schatten
aan 't schaemle schoon alleen van 't innigst heiligdom.
Wil dan berusten in uw kleinheid; wil gedenken
dat gij geen weten dan uw kleinheid zijt bestemd,
en dan misschien, wanneer ge uw needrigheid omklemt
met de echtste liefde, Dood en God u zullen wenken.

TREED IN

Aan Firtnin van Hecke
Treed in. Gij die mijn hope en die mijn deernis zijt;
die van mijn onmacht meent uw gloei'nden waan te lonen:
treed in: ons staat een vriendlijk-sober maal bereid;
gib zult vanavond met mij wonen.
Neem plaats. Het is het uur dat bleke ruste wast.
Proef, hoe u te eigen mond de woorden zoeter smaken.
Zie aan den moeden heerd een stillere as getast:
thans gene vlamme meer, die blake,
maar aan ons voorhoofd een veredelende glans,
o vriend, die zelfs onze ogen dooft, tenzij het strelen
der bloemen naar den tuin ze kere, en naar den krans
der teer nog lichtende prielen.
Want weet: geen schoon gebaar dat bier niet dralen blijft;
geen vrouwen-aem, die niet dees strakke koon bleef kozen.
Zie hoe ter ruite schraaft en traag heur curve schrijft
een stage rode liefde-roze...
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En toch... o Gij, die mijne hoop en deernis zijt,
gij tot gelijken waan en onmachts-doem gekoren:
wees' eeuwig u gespaard de wrede zekerheid
van zalken vrede, — uit leed geboren...

'K HADDE U GEWIJD

'k Hadde u gewijd mijn meest geliefde logen;
'k hadde u mijn eelste' en schoonsten schijn gewijd;
en, zeker meer dan gij van schroom bewogen,
o gij die duister en die zuiver zijt,
hadde mijn vrees, bij 't vragen uwer ogen,
hadde mijn wroegend kommeren gewogen
in 't smeken van mijn tederheid.
De vrome wanen die mijn brein bewonen;
de spijege vreugd van een verleden jaar;
en mijn arm hopen, welk'ge roze-krone
wier dalend-trage blaren 'k zorglijk gaer
'k hadde u vertrouwd dees mijne liefde-zonen,
— vervreemde kindren die mijn plegen lonen
met wendend oog en weer-gebaar.
'k Hadde u getoond de duister-rijke schrijnen
van de oude weelden die 't gedenken heelt
en, onder 't kleed van drift en trots en pijnen,
gelijk een stervens-moeden vogel streelt.
En 'k hadde in u, waar mij zou tegen-schijnen
uw Mk, en door uw borst verlangen deinen,
herkend 't vergeten eigen-beeld.
En 'k hadde u, late troost... Maar neen: vergeten
is 't enig heal voor wie door de' avond schrijdt,
en die den mantel van zijn stugge weten
voor de onvermijdb're reis ter schoudren smijt.
— Wat bate nog, dat hij bemind zich wete?
hem ligt zijn schaauw voor de ogen uitgemeten,
al ijler Haar de nacht hem beidt.
Want hij die minde en de eigen min zag tanen;
hij die zelfs smart niets dan een vreugde weet:
hij die, de will'ge meester van zijn wanen,
zijne eigen trots-gestalte aan stukken smeet:
hem leid' geen nuk door nieuwe liefde-lanen,
waar dorre blaren aan zijn voeten manen
dat iedre stap wat jeugd vertreedt...
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Ga heen dan, kind, ga heen; en wat gebeure,
en loos geen zucht, en laat geen traan om mij
o Kinder-min, o roos, vergaande geuren
die 'k in vergetelheid te drogen lei...
— En, leidde uw leve' u ooit langs de oude deure:
en sta, mijn kind, waar smekend oog mocht treuren;
sluit de oge', en ga mijn blik voorbij.

IN MEMORIAM JEAN MOREAS

V
Zal ik rusten?...
— o BewtIste
die te zeker hell verstiet,
maar door de eelste en nieuwste lusten
de oudste liefde doemen ziet;
droeve en klare,
die 't verzwaren
van 't verleden in u draagt,
maar ineens opnieuw moogt staren
in het schoonste dat ge ooit zaagt;
ongenode
die, ten dode
moede, nauw te leven dierft,
en den Dood beminde, en node
smartlijk leefde, en toch niet stierft,
niet te sterven
dorst, maar derven
bleef 't onmiddellijke brood
dat ten blijde loon verwerven
wie u niet beminnen, Dood:
zal het wezen
dat, ontrezen
ongenotene geneucht,
mijn gebaren zonder vreze
teeknen gaan aan eeuw'ge vreugd?
zal het komen?...
— mijne dromen
volgen de oude Schuite na
1
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waarop, dood, de Dichter 't lome
laatste water over-wa,
tot hij naedre
waer vergaedren
die hij 't innigst heeft bemind
in het diepst der kloppende aedren:
hij, hun vader en hun kind;
waar hij hone
bij de choren
van een rijk dat rijker zij,
onder schoonste jeugd gekoren,
breekneks dansend, dij aan dij ;
waar de maagden
nooit en waagden
langen lonk of laag gebaar,
schuin en schoon, dan waar het traag de
zuivre ziele ontloken waar' ;
waar hij wove,
Hij, de schone,
die de krone van zijn lied
aan den gloed van elke kone,
aan elk voorhoofd zinken liet ,
En... Zal 'k... Wanen!
Door de tranen
van deze' al te schonen droom
zie 'k u, beelden, trage tanen
'lijk een vegen morgen-droom
Oude liefde,
die me hief de
bittre diepten uit, o Dood,
weder ben ik de gegriefde
die ge een ijdle hope boodt.
Nimmer ruste
den bewuste,
die te zeker heil verstiet,
maar door de eelste en nieuwste lusten
aldoor de eeuw'ge liefde ziet...
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Droeve en klare,
die 't verzwaren
van 't verleden in u draagt:
nimmer eindloos mogen staren
in het schoonste dat ge zaagt

Uit: VERZEN VAN 1914-1928

GIJ DRAAGT HET GLADDE MOM DER DOOD

Gij draagt het gladde mom der dood;
uw oog is groot van lijden ;
het naaste naken van den nood
heeft uwen mond gescheiden.
Reeds is het, of het laatste woord
uw lippe gaat verpaarsen.
Gij spert uw vingeren, doorgloord
van eeuwig licht, als kaarsen.
Uw glimlach voert het bijster beeld
der eeuw'ge ontvangenisse.
Het lam des offers is gekeeld,
o gij, zijn blanke nisse.
Gans uw gedaante is als verklaard;
uw gang is eel en zedig:
gij zijt gezuiverd, of gij waart
van zekerheen volledig.
En waar mijn eigen leen en brein
van levens-koortse dorden,
is 't, of mijn weiger medelij'n
mag eindlijk liefde worden.

ONTMOETING MET DANTE
(1921)

I
De Waag aan mijne slinker-zijde, en aan mijn rechter
de Scorpioen, berichten hoe het kentrend Jaar
een nieuw gelaat vertoont den blinden Tijd, zijn rechter.
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Dus sta 'k met nieuw gelaat naar blinde toekomst, waar
ik, midden in den weg des Levens, mij ga keren
en d'as van gistren voor de vlam van morgen klaar.
Aan alle vrezen leeg als leeg van elk begeren
van alle woede wars als wars van elke hoop
die, 'lijk ter verre kaai de ring van mooglijk meren,
of, lijk door neevlen heen de ring der zonne, noop'
me uit ouden last een nieuwe liefde toe to wijden
zo ben ik staande en staak een wijl mijn levensloop,
en wit noch gaan noch kere', en ben noch droef noch blijde.
II
En zie, naar wijle, in weifels ijlten, aan den zoom
eens woesten wouds, daar rijst aan mij vanuit d'afgronden
waar Godes roede roert de droesmen van mijn droom;
daar rijst bij nieuwe zorg, daar rijst aan nude zonde
Gij, Dante! en uit mijn kleine zwartheid zie 'k u staan
in 't paars van uw geloof en uw gebod gewonden.
Zo rechtte aan 't zelfde woud de witte Mantuaan
naast uwe norsheid blanken eenvoud van zijn vrede.
Doch u zie 'k plooien-strak met roerloos rood omvaen;
uw wangen dragen roden glans van uwen klede;
de dunne scheemring is van uwen gloed gedrenkt;
van uwe leden druipt als bloed over mijn leden.
Gij staat aan mijne zij; gij ziet mij aan; gij wenkt.
III
Gij wenkt. Uw blik ontwekt de blikken mijner ogen.
En plots recht ene boos fluitend een muur van gruis
om ons en 't woud, van los, wolvin en leeuw bewogen.
Een huff van vlerken overwuift met bang geruis
de domen van 't geboomt; de donkre grond gaat splijten
en kokend ronken van het midden-aards fornuis;
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het is een wervelen van bonzen en van krijten.
Tot weer ineens, gelijk een vrage, stilte valt
over 't oneindelijke luistren van de wijdte.
Geen blad meer dat verroert, geen stemme nog die schalt :
geen aem van d'eigen aem die vender 't woud doorvoere :
wachtende ruste om uw gestalte en mijn gestalt',
o Dante, en uwe hand die komt mijn hand beroeren.

IV
Uw lippe roert. Doch mijne moeheid heeft verstaan.
— „Waarom, o schim, moest gij dit woest toneel me o ntvouwen?
Al lang ontwikkeld zijn de waden van den waan;
,

„beroer 'k mijn hart met zeer betaamlijk rouwen
om d' onafweerb're vracht die mij gebogen houdt
en die m' uw stugge geest vermanend heet te aanschouwen.
„Ik weet mijn lichaam is dit stof-omwalde woud
dat, onder 't weemlend dak van Noodlots zwarte vlerken
en stikkens-dik van aardse giffen, staat gebouwd
„als een spelonk onder gedreig van logge zwerken,
en aan wier wanden solfer-dansend staan gegrift
in at te wisse taal met wisselende merken
„van los, wolvin en leeuw, figuren van mijn drift.

V
„Doch zoude ik, die met stalen web me heb omgeven
van wil, en blinkend rijze in 't kolder van den trots:
mijn sterkte, schoonheid en betrouwen, — zoude ik beven?
„Ik ben geschapen naar gelijkenisse Gods
en weet het. En of 'k mij vernietiginge wijde
dan of 'k de korrel word' die 't oog verblindt des Lots;
„of 'k opgezogen weze in 't wielen van de tijden
tot ijlte, dan, bij 't wielen van de tij'n geplet,
in gulden olie vloeie en voe'n ga van mijn lij den ;
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„— stand-vastig of verwaaid; negatie of gebed;
me-zelven spijt misschien maar heugenis voor velen;
bewuste dorheid maar de droom van menig bed:
„en ben 'k, die met het eigen lied zijn leed kan halen?

VI
„En zou 'k dan ommezien en schromen? — Zie 't Verleen
is een onmaat'ge zee, met stormen rijk doorschoten
omhoog, omlaag, van zon-geflits, van tij-geween.
„Ze liet me schaarsen buit op wisselvall'ge boten
en veel is, wat ze aan twig en wat ze aan moed me stal.
Doch heel haar zand is door mijn vingeren gevloten;
„en of ze aanminnig lokte, en of ze dreigde, bral
om 't onbestemd besluit van blind en dom regeren:
mij liet ze 't kennen van haar breedte en haar getal.
„Zo kwam de zee, zo kwam 't verleden mij vermeren
en, hoe 'k me ook dieper zag dan 'k feitlijk peilen kon,
ik, slave van mijn vlees en falende begeren
„... toch kan ik, dunkt me, herbeginnen als 'k begon...”

VII
Doch Dante, al smalend: „Arme stakker! En de Liefde?
o Trotse ontginner van den dorsten, droefsten tijd;
die, waar de dag u ruim met ijdelheid geriefde,
„u-zelve' uit eigen-minne een zalig maal bereidd'
en niet en zaagt hoe 't uwen mindren broeder raakte
dat ge uwe ledigte opbliest tot onsterflijkheid;
„o gij, om wien God de edelste getuignis wraakte ;
die, zonder dank, van God zijn rijkste gaven naamt
en, zonder spot, Zijn beeld naar d'eigen beeltnis maakte:
„hoe durft ge een morgen toe waar gene liefde in aemt?"
— Hij zwijgt. Een wijd gebaar dat nieuw visioen beslisse
rijst vierkant-teeknend' uit zijn arm, die klaarte omraamt.
Maar 'k ben hem voor, en 'k zeg: „Waar dan is Beatrice?"
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VIII
En — weer sta 'k, mijn gelaat naar blinde toekomst toe,
in 't midden van den weg des levens, en verlaten
van wie me helpe en were, en wijze wat ik doe.
Was dan mijn woord boud, was mijn vraag verwaten,
eiste ik te veel, allicht dan dat ik weten mocht?
Onmacht'ge Dante ! Of meet zich niemand naar uw mate,
O Gij, die mij verliet toen gij me 't meest verzocht?
— De Waag aan mijne slinker-zijde, en aan mijn rechter
de Scorpioen, en vOor me: wepel, aarde en locht.
Maar in me thans het knagend zoeken naar een Rechter,
al weet ik zeker dat Hij mij genade ontzegt
dewijl geen liefde, o Beatrix, den moeden vechter
ooit aan heur hart, het hart van God en Mensen legt.

'K ZWELG IN VERSTERVEN

'k Zweig in versterven, ik die van het heetst begeren
eens was de norse en donker-vurige heraut.
De zwepe van mijn drift werd weelde van negeren,
en 'k heb mijn nieuwe leen uit blinkende ijlt gebouwd.
'k Smeedde de zeis der oogste' opdat ze mij doorrete:
en, rot het ongeschuurde graan: ik sta gesteld
als wie geen voedsel kent dan ijzren bete aan bete,
en 't hoofd om doornen-wil met rode roze' omknelt.
Mijn Heer en zwarte God; het gaat tussen ons beiden.
'k Heb te Uwer ere met ontberen mij omgord.
Gedoog mijn diensten, God, of vrees mijn meclelijden
dat met zijn pijlen uit de hemelen U stort.
GIJ, DIE GEEN VADER WEZEN ZULT

Gij, die geen Vader wezen zult
dan door bekentnis onzer schuld:
Gij, die erkent Uw zonen
aan de' aim van hun neerslachtigheid;
of 'dat ze, daar Ge aandachtig zijt,
U vloekend durven honen;
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Gij, die de Zoon niet wezen kunt
dan waar Ge U menslijk lijden gunt
en 't arme, laffe smalen
om wie Uw moeder is geweest;
Gij, die ten hemel niet en reest
dan door ter het te dalen;
Gij, die als Geest U tonen moogt
alleen; wanneer het beest gedoogt
dat Gij het zult bewerken
in hoofd en nieren, en wanneer
Ge van het smartelijkste zeer
zijn loochnen gaat versterken;

— o Vader, die 'k vergeefs verzoek:
ik hoon niet, waar 'k me-zelf vervloek;
o Zoon, 'k gedenk mijn moeder
alsof ik-zelf heur had gebaard;
o Heilige Geest, ik ben de haard
dien 'k met mijn eigen voeder.

GIJ DIE IK DEELZAAM IN MIJNE EEUWIGHEID

Gij die ik deelzaam in mijne eeuwigheid,
o gij die' 'k deelzaam mask in mijn verderven:
ik zal wel buiten ruste moeten sterven,
waar gij de zwepe van mijn leven zijt.
Ik ben het peil-lood, aan me-zelf gebonden;
gij maakt me pijl die ge in de sterren schiet :
wat ik u, bitter van mijne onmacht, bied,
hebt gij allang in eigen vreugd gevonden,
o schone en krachtige! Ik, alle ijlt gewijd,
gedoemd me-zelf de oneindigheid te schenken;
ik ben de slaaf van uw verbeide wenken,
gij die me beidt, mijn kind, gij die me beidt,

GEWICHT VAN VIJFTIG JAAR

't Gewicht van vijftig jaar, o God, in Uwen schoot,
het oude kind dat wijlt en nijdig ligt te woelen
en de oude man die blijft en tallemt, om te voelen
zijn vruchteloze vreugde of vreze voor den dood.
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Geen eeuwig brood dan troostloos-droog het daeglijks brood;
geen dronk dan droevig drab om mijne keel te koelen;
en gene ruste dan, bij lam en lustloos spoelen
door hoofd en aderen, de waetren van den nood.
—Maar neen: Uw rechter-oog is zorg, Uw linker-oge
is zorge, God, en bei zijn over mij gebogen:
o borg om ate en drank voor 't eindelijk geduld.
Ik ben het norse kind dat niet-zijn blijft benijden,
de laffe man die niet en lijdt dan om te lijden.
—Maar 'k heb Uw schoot, o God, voor vijftig jaren schuld.
Oudejaarsavond 1927.

Uit: NAGELATEN VERZEN

IK WIL GEEN ANDER HEIL

Ik wil geen ander Neil, in 't schaad'wen van dit leven,
dan 't vrome hopen dat mij nog geen sterven beidt
Mijn hoofd weegt van mijn leed; mijn bleke handen beven;
maar in mijn hart, o Vrouw, hebt ge uwe jeugd geleid.
Nog geen berusten in het kruipen van de ruste
die de verdoving van een warme webbe weeft:
blijft mijnen lust geen plaats in 't reien van de lusten,
gij danst de rei waar stand aan stand 't verleen in leeft.
Geen palle stilte nog die, alien strijd ontweken,
voor 't eindlijk slapen van bevredigd leven zorgt;
— uw liefde is als een meisje en dat, van murmel-spreken,
de zekerheden van mijn eeuw'ge beelden borgt.
Natuur vol rins gewas, nieuw bouwsel van gebinten:
geen snoeisel boeit mijn hand welke aan geen wand en rijst;
maar 'k heb de vreugde, aan 't bloeien van mijn prilste kind te
zien, hoe mijn groten zoon mijn late liefde prijst.
En waar mijn oge, toe voor banglijk-wrange hopen,
de verste lichten van den rijksten herfst verzaakt,
— en draag ik in mijn ziel, ten stilsten hoek gekropen,
uw blik die staeg den slaap van mijn gevoel bewaakt?

201

Aldus, — waar mijn bestaan mij als een pleegster nake
die naar 't bedenken van een lenkend leven leidt. —
heb ik, mijn trouwe grote, uw duldig-duur'ge wake
die naarstig talmt en aarzelt als een eeuwigheid;
heb ik uw wake die mijn nokkendst adem-halen,
moest einden naedren, naar een vredig eind beweegt;
uw wake die, mijn kake strak, in mij laat' dalen
de eindloze vreugde dat in mij uw liefde weegt
o Vrouwe, o Kindren, draal'ge liefde... En wenkt een sterven
mijn dwalen al to vroeg naar de eindelijke woon:
en zou 'k van uw gebed een zuivre schoonheid erven
en blauw mijn slaap van uwe liefde een lauwer-kroon?
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KRONOS
Fragment

DE PROLOOG

Hupertoon

Ik, die de dagen op mijne armen draag als verse vruchten,
als nieuwe kindren die 'k verheugd den heemlen toon
in 't steeds herhaalde wonder van hun leden, schoon
van al de stralen die ik schudde in 't blauw der luchten
uit mijne manen: zonne-kleed en zonne-kroon,
en welig open-breidde uit mijne mildige ogen;
o blijde kindren die, 'lijk de eel-gezeten goon,
in de eeuw'ge zonne-melk het zwellend leven zogen,
en zoete-lachend zijn met wijde blikken, hel
van 't koester-goede en kleuren-lichte zonne-spel;
en de verwondring houdt hun mondje lief bewogen:
zó droeg ik vele dagen, eer deze avond werd...
En nu deze avond over de aarde is, en gebogen
de torve nek van hem die de eerste daden dorst;
(de dagen hadden blijde bloesems, als de vorst,
in de berusting van zijn stralend ál-vermogen,
de purpren mantel spreidde van zijn heerschappij ;)
nu de oud-gebaarde Kronos, moede in zijnen lijve,
geen enkle hoop in de arme hersens voelde blijven,
en zijn verbalden kop ter schoot to slapen lei
onder den drukken last der duisterende zwerken,
en bij den droeven zang der winden door zijn haar, —
nu draagt Huperioon geen nieuwe dagen, zwaar
van levens-aedmen, door het treurig-woelend Jaar:
begraven is de Zon onder loom-wegende avond-zerken
Ik, die de dagen op mijne armen droeg, nu draag
ik grote treurnis in mijn leeg-geworden leden.
— Geen nieuwe dageraad groeit naar een blijder Heden;
geen enkle ster waaruit een nieuwe zonne daag'
o Vorst, gij die de wereld schiept uit ongekende krachten
plooi nieuwe tijden onder uwe stoere hand;
boor hoe 't gebed in alle huize' u tegen-brandt
en nieuwe zangen lang op nieuwe dagen wachten.
Scheur d'harde kuive van uw eendlijk mijmren; rijs
in 't wakend aangezicht van nieuw-geboren jaren;
en laat een nieuwen straal uit uwe blikken klaren
en over de eindloosheid der mense-steden waren
gelijk een zegening naar zegen-rijken peis.
Open de wijde haven uwer zaaiers-handen;
plant nieuwe vreugde-bome' in de aarde; een nieuw gebaar
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rieme enen nieuwen gordel Lente om 't stijgend jaar;
last uwen adem door de nieuwe voren branden;
en ik, Huperioon, zal wandlen door de landen,
dragend de dagen van uw liefde, wijds en klaar.

HET DRAMA

Kronos

Grote Vrouw Nacht, euphrone moeder Nacht, nu plooien
uw leen'ge vingren rust om mijn moe Bode-zijn.
En mijn gestild oog ziet uw effen handen glij'n
door 't ruim vol sterren, over 't doek van ruste-glooien
goed om mijn gode-zijn. En mijn gestild oog ziet
het recht geharen-gaan van uwe welige armen
en van uw lenden, waar 't vergane licht om vliet
van de'almen sluier melk, in tederlijk erbarmen.
En 'k zie uw wit gelaat van wijsheid, en 't gewaad
van zwarte haren om uw barens-zware leden;
en 'k zie den ronden kreis der vele sterren glijden
om uwen duistren schoot en om uw wit gelaat
De wereld waarde om mij in nooit bevroede reizen,
wijl ik uw ogen the voor mijn bange ogen zag;
en mijn gedachten, zwaar van 't Iastige over-peizen,
verbeidden, gans den nacht, den planen zonne-dag.
Maar nu 'k uw kalmen blik van weten mag aanschouwen,
nu voel 'k de wereld-reize' een peis om mijn gedacht'
verbreiden: als een kleed van dromen, dat ge zacht,
o vrouwe, om mij kwaamt vouwen bij 't goed ruste-vouwen,
o Grote Vrouwe-moeder Nacht...
Maar neen... 't Was naakte schijn ter spiegel van de luchten.
o, Mijn bedrogen geest, 't en is niet waar: schoon beeld
dat mijn begoocheld hoofd in 't hopen had geteeld,
heerlijke bloemen-bloei vergaan in wrange vruchten,
groot' hemel-zoen die op het voorhoofd k6ud me blijft,
arm-naakte schijn die 'k rijp van heil voor 't oog zag varen
— o grote Vrouwe Nacht, uw rillende adem drijft
door mijne koude lede' en door mijn maag're haren
't En was niet waar: het was een zoete zoeve droom
sinds lange in mij een droom; een glans naar nieuwe landen
die 'k mocht beseffen, reeds zag broeien uit de lenden
van mijn trouwe Aarde, en zich verbreiden, warm en loom
van de'almen slaap waaruit een vrede waar' geboren,
naar horizonnen milde goedheid, in den schroom
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der goden die om zich het heil'ge voelen gloren.
En Ik waar' groot geweest in 't altijd-stijgend pleit
van hOge feiten die 'k zou leiden door de dagen,
van gOede mensen die, bevroedend de Eeuwigheid,
in vree de wa van leve' en sterven zouden dragen;
Ik ware groot geweest en schoon; ik waar' de Tijd
geweest, waaruit veel goede tijden zouden klaren; —
't en mocht niet zijn... o Nacht, uw ril-gure adem snijdt
door mijne koude lede' en door mijn maag're haren...
—'t En was niet waar. En 'k weet me alleen ten duur'gen nacht,
gelijk een vreemdeling voor 't aangezicht der spheren;
gelijk een sterke vorst die sterft van lang begeren
wen hij de tonne ziet en zich den meester dacht. —
Ik dacht: ik ben de grote vorst der rijpe daden
die 'k heb gezaaid in 't ruim, tot werelden; ik ben
de heer, daar ik den ploeg van wegend Nood-lot men;
dam- ik mijn schoudren met Al 't Moeten heb beladen
van de eeuwige eeuwen; — daar ik meester zijn wil, pal
in mijn stoer willen... 'k Dacht: ik wil ook Vader wezen,
en op mijn voorhoofd zult ge zoete zangen lezen,
als herder-liedren voor uw kudden, o Heelal, —
uw zilvren kudden sterren langs luciede wegen.
En 'k dacht: zO zal 'k de Minnaar zijn, door giede Macht.
En 'k zag de liefde-daad die me ernstig tegen-lachte
en 'k voelde de'eersten zoen mijn aanzicht tegen-stijgen...
't En was niet waar...
En 't oude lijden tiert gelijk een Wilde bloem
en drinkt zich sterk en bral aan mijn gemarteld hopen...
—Mijn wil kon tussen ons den harden muur niet slopen,
o Vader, en mijn daad van slechtheid en uw doem
pletten mijn hoop van heil met grote harte-slagen...
'k En zie den hemel-dag, mijn open dag, niet dagen.
'k Zie slechts het pijn-toneel van dezen nacht, en 'k voel,
in 't eindloos lijden waar 'k als in een baaierd woel,
slechts mijn gedOemde daad die 'k als een lijk moet dragen.
—En 'k ben alleen om het to dragen...
—o Strijd-kracht, die me waart ter zege in mijne daad,
(zag ik de schepping, daar ik blij kwam, zich niet welven
van wijde vreugd? zag ik in 't vredig lucht-gelaat
de groeiens-glimlach niet die glimlachte in me-zelven?
was ik niet sterk, al is de daad gevloekt, van macht
die star broeide in den wil en open-sprong in 't wagen?)
— o Strijd-kracht, die me door het hard werk hebt gedragen,
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en die me bremstig spoorde in mijn vernielens-jacht:
kende ik u nu in mijn noeste armen, in 't begeren
van mijn noest lijf, dan waar' de wereld — adem: zwoeg
door 't zwerk der wolken, — in een zwaai stoer 6mgeploegd;
en 't nieuw Heelal zou Ik de wet van vrede leren...
Maar 'k ben verlaten...
— En gij die weet dat ik alleen sta: ziet mij aan
en spreekt; was ik de Gziede niet, en niet de Dader
der Eenheid, waar ik al uw wandlen in vergader? —
Waarom dan hebt ge mij met eenzaamheid belaen?
Ik die de Vader was, die gij z6 dorst verlaten,
— gij, mijne sch6ne werken, die wijd-heerlijk zijt
als gouden torens op de schoudren van den Tijd,
als blijde tuinen van den Dag, o sch6ne daden;
— en gij, troost-huizen voor mijne ogen, kallem licht
dat mijne handen voor mijn vreugde droegen, bogen
van eelheid, in den nacht door mijn liefde gebogen:
sterren, rust van mijn hart, vree van mijn aangezicht;
— en gij, verborgenheen der wereld, die 'k door-waarde
en schiep tot nieuwe sphere', en die to pralen staat
gelijk de grote Zon in stadig vuur-gewaad;
— en gij, de Moeder; gij, de Vrouwe; gij, zware Aarde;
— — zelfs Gij, zware Aarde

.Rhea

Ik heb u lief...
o Wijze Tijd, geloof dat ik u minne en love
met liefde uw goedheid, goude' en zoete als d'hemel-tenten
over de veilge rust der aarde van de Lente,
in de meewarigheid der avonde' en der hoven.
En hoven, rijper dan de dage' en avond-schoon,
en bloesem-rijk gelijk de sterre' in zomer-nachten
ontloken uit mijn liefde als uit een droom, en wachtten
uw enklen liefde-blik tot een'ge liefde-kroon; —
en hoven wiessen uit mijn loven, als paleizen
van zomersappen-pracht en herfst'gen vruchten-peis;
en bomen zag men, vol-geblaerd, ter tonne rijzen
gelijk de zonne-zelf ter middag-stede rijst; —
en hoven breiden, gelijk weiden, hun tapijten
van groene-zoenend zon-gezaai op zoden loof,
en dragen, 'lijk de zee de klare zonne-zijde,
de zware wonne-wa die 'k om hun schonken woof. — —
o, Hoven bloeien, hoven bloeien: zie mijn ogen
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en zie mijn lippen, die als vlamme-bloemen zijn
en laaie vruchten, heet van mijne liefde-pijn,
— en zie mijn leden, moe van Uwe liefde-logen
o, Hoven wijde liefde, ... en ik bemin u, Tijd
en gij — vergeet dat ge me eens mindet...
Herinner u den eersten liefde-nacht.
De wereld was een bed van nieuwe lamm'ren-vacht,
z6 stil, dat ik om mij mijn adem hoorde beven
door de'almen zomer-nacht van nieuw omwijdend leven.
Veel duistre bomen die ik zag, als domen, loom
op de eeuw'ge kerk der nachtelijke pleinen, zongen
een zeer stil lied, met fluister-zoete blader-tongen;
en 'k hoorde de' eersten zang en 'k leefde de' eersten droom;
— wen grote sterren waren in den nacht, die zonken
trage en trage, een voor een, ter ongeziene zee
die 'k wist ver om me, en op wier wijd-gelijnde ree
de bare' als moe gezucht van mense-monden klonken
Ik was gelukkig als een dorp in deemstering.
Ik lag, bewogen-blijde en -ernstig, de ogen open
to staren in de maan die lane aan lane hing
van stralen in mijn krone haar, met dauw bedropen
Dan, door het ritsel-stille van den liefde-nacht,
zijt gij gekomen in uw brede manne-macht.
Gij kwaamt, gewachte bruidegom, naar mij getreden;
het dreunen van uw tred doorsidderde mijn leden.
Uw armen braken door de bossen 't heilig pad
waarlangs uw maagdlijkheid naar mijnen boezem trad.
Als koren-velden golfde uw adem door de luchten.
Ik luisterde, en ik hoorde dat uw lippen zuchtten
gelijk de lente-dag door de open velden zucht.
Een lied wies uit uw mond gelijk een jonge vrucht,
en 'k hoorde uw neurie-stem gelijk een stillen donder.
0 Nacht, o goede Nacht van 't eerst-geweten wonder
dat ik nu weer zie, daar 't me vredig tegen-lacht
Toen spraakt ge deze woorden in den liefde-nacht:
„Waar is de Vrouw die 'k zal beminnen, wijl de velden
nu bloemend zijn ter komst van nieuw-gebeelde helden
die Ik wil vormen uit mijn krachten, Ik, de Tijd
die nu ter Bruid ga voor de vrucht der Eeuwigheid?
Ik ben zo gOed in dezen nacht, en 'k voel me groeien
gelijk de sphere' in dezen nacht: het wassend bloeièn
van grote liefde is als veel rozen in mijn borst
Mijn lijf is jong, en gloeit gelijk een zonne-dorst,
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en 'k weet niet wat ik gla.nzen zie in d'heemlen
Schaailwen
van grote bomen over-waden de landouwen
en rusten over de Aard die kallem-sluimrend ligt
onder de deken van de schaauwe' en 't mane-licht;
over de zuivere Aard die wit is in de klaarte
der sterren lijk een eindeloze leeljen-gaarde,
de welige Aarde in hare maagdlijkheid gestrekt
gelijk het jonge dier dat in de zon zich rekt;
o de Aarde, schoon en zwaar in daden en gebaren
van hare leden: rede kelken voor het baren;
de Aarde in het open bed van 't golf-gelijke haar; —
en hoe de zomer van de schepping blaakt in haar
mar rode herfsten die hun zadende oogsten breiden:
gewijde vruchten van de wereld en de tijden;
o de Aarde, klaar toneel van eeuw'ge spelen, maagd
die in hare ogen 't visioen van 't Worden draagt
en in haar boezem Werklijkheid van nieuwe daden;
o de Aarde, die me opeens de meren openbaart
van hare pracht die door het bremstig brein me vaart
gelijk een stroom door ''t land; — o Vrouw, gevonden Gade,
o Aarde, Toorts en Spiegel, o mijn Bruid, o pralende Aard
Ik hoor het stijgend barens-lied dat door de schepping vaart;
de Tijd wit aan uw lijf zijn bloed-gespannen lijf verzaden?"
Toen was ik` zó beklemd en zó gelukkig, en ik zag,
met de ogen toe van heil, een stoet van klare beelden
in zachte lijne' en zoef geruis, zwellend van weelde
'k Ontsloot mijne ogen, en het scheen me dat ik lag
in ene defining van traag heen-varende stromen;
mijn leden waren loom als moe van geve', en zwaar
als droegen ze Al de zon van 't hele zonne-jaar;
de bomen schenen aan mijne ogen gouden bomen
en hun gezang scheen aan mijne oren Uwen zang
o Liefde; — ik had uw kusse' als kelken op mijn wang
als dauw'ge lelie-kelke'; o Liefde, ik had uw handen
die op mijn schoudren als twee felle vlammen brandden;
en gans uw lichaam ging aan 't branden, in 't geprang
van uwe Borst op mijne borste', o blijde pijnen.
Toen laagt ge, en beet mijn voorhoofd, en ik lag
en — was gelukkig als een vege zomer-dag
als de avond purper maalt de oneindelijke pleinen . • •
En heev'ger pijnen wiessen in mijn bomend lijf
dat wend gelijk een berg die berst tot laaie meren.
Rood was de wereld in mijn razend-snerp begeren
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en distels brandden om de lenden van het Wijf,
o hete pijnen!

Rhea

Ge zijt gelijk een schone dood in eeuwigheid:
een zoet en zalig sterven, kalm in eeuwig duren:
de matte vleugel-slag der henen-strijkende uren
zal, in zijn wijken, wieken door de tijde', o Tijd.
En d6or de tijden in uw eeuwigheid herboren,
zult ge, allem-schone dood, een eeuwig wOrden zijn,
o Tijd, o Dageraad waar-over de uren glij'n,
o de eeuw'ge morgen naar het nimmer avond-gloren;
— gij zijt gelijk een stem die wijd-verbreidend pat
naar de' eindlooz' horizon van ongemeten landen;
gij zijt een verre zee die haven heeft nosh stranden,
waarvan het tij naar de ongeweten haven slaat;
gij, bruidegom; gij maat der heil'ge Min die leven
kon baren in den schoot der dode oneindigheid,
— gij zijt de herder van het al-zijn: o, ge zijt
de Vader van de Daad die 'k door 't Heel-al voel beven,
wijd door de tijde', o Tijd...
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Uit:
INTERLUDIEN I

Uit: DE PAARDEN VAN DIOMEDES

(1 9 I I)

I
Zij stonden, waar 't geklonken staal ze bond;
hun loense blik, binnen den boog van strakgespannen nek en 't hangend lomen van
hun maan, verzwaard van stoll'ge golpen bloeds;
— zij stonden aan de kribben, roereloos
van schoft en krommen hals en rugge-diept;
de harde kaak gebeten van 't gebit
dat korf den mond-hoek; de onder-lippe laag
aan hoek'ge tanden en de slijm'ge tong;
nauw huid van schouder en van bil ontroerd
van rilling; de een-hoorn van den voet gerecht
op teen-hoek, maar die niet te stampen dorst.
Want slechts hun oog en loens-bewogen blik
was schichtig-nors binnen den spann'gen boog
van nek en neus; en hij verborg geen drift,
verborg geen toren om 't weerbarstig staan
dat aedren schoot van woedend bloed aldoor
de bleke bollen, daar het licht in draait
der roerige ogen; — waar geen bek, geen borst,
geen dij aan rilde poten, pijnlijk van
gebonden beven binnen strak geduld,
bewegen dorst, noch zelfs een snuivende aem
bestond te blazen door den roden neus.

Zu stonden, roerloos, 't helder paarden-stel:
Philathlos, Sarkobroos, Aimatodes,
Threnogenes, Knissodioktes, al
die zweten bloed, en blinkt hun huid van bloed;
— zij stonden, en zij wachtten, roereloos
van oren-spitsend wachten. Want de dag
ging naar het uur, dat aan den hemel geelt,
waarop gemelkt wordt slingervoetig vee,
en Hij, die van een stampend ijzer heerst,
ter weiding pleegt te voeren 't paarden-stel:
Diomedes, — ter weiding door den buit
van Ares en Poseidoon...
STIJF-neks pal;
geduldig, naar 't beluisterde geduld
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hun rijker voer bereidt aan lijken; geen
die van een nijd'gen bek de keten roert
ter koopren roede: aan holle en lege brib
zo stonden zij, van kleur en lijn nog fel.
En 't oog, 't allene-roerend oog bezag
den rots-wand, waar naar boven duister wast,
maar, — daar. 't gesmolten lood ter stenen rif
het koper klonk van ring en rechte roe, —
aan 't schilfrig, glimmer-glad gerijs van muur
en zuile, een spel van peerlemoerend goud
en zilver 't zoevig-zingend zee-gezuil,
het luier lichten van het zee-gelaat,
naar hun spelonke heen-voert en weer-kaatst
ter wanden, en de paarden donkrer maakt

- EEN milde merrie had hun vracht geduld,
maar ene stoere: aan geen der akkers stond
een hoef, die keggen in het braak-land stamps
zo diep, als die van haar eenhoorn'gen poot.
Maar 't was ene zoete : een lange blik was zoet
uit haar diepe ogen onder 't wit geglij
van hare wimpers, die ze traag bewoog.
Want, had ze krachten als de rijpste ruin,
ze kende 't duldig voeden, en haar nek
het krommen naar het veulen, als het zuigt
—Een zotte hengst, van ogen rood en haar,
kwam elke lent, (wanneer de amandel-bloem
geurt 'lijk de amandel-noot,) van over zee,
gebukt van nek, en schichtig aan zijn neus,
—van over zee, op een breed-dekkig schip.
En hij was rood, maar donker aan de lucht,
de bloesem- en de zonne-felle lucht.
Zij, deze merrie, stond, waar 't weide-gras
bijt kenen in de lippen, van het zout
dat de ebbe liet der weg-gewoelde zee.
Zij stond, en vredig. Maar als 't oude schip
weer toonde een top van masten aan de kim,
toen holde een vreugde en een geweldig wee
heur flanken. En nog v6or ze 't voor-hoofd neeg,
en sloot, verduldig, haren loensen blik,
daar sprong aan wal de rosse, zotte hengst,
en brieste, blijde
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— Zrj, hare kindren, stonden thins ten wand,
ten rots'gen stalle, dien de zee-lucht vult
van zouten dorst en bol-geholden wind;
— toen 't stampen van den meesterlijken staf,
toen treden van den brons-bebraamden schoen
de rotse en hunne flanken dreunen deed.
En donker werd de goud-en-zilvren muur,
naar een gestalte en breed-gesteld gewaad,
naar Diomedes plots het deur-raam dekt.

schatert, dat het slaat van wand tot wand.
Hij ziet — en blinkt van weelde aan mond en oog —
zijn rode rossen staan; en 't bral geweld
van zijn regeren smaakt een belle vreugd
aan hunne nek-gekromde onroerbaarheid.
Hij schatert, 't hol doorhelmend, en hij roept:
„Philathlos, Sarkobroos, Aimatodes,
Threnogenes, Knissodioktes, o !" ;
en smaakt in zijne hersnen, een voor een,
't zin-rijk bedied der namen, die hij koor,
hij-zelf, 'dat heel zijn willen erin klonk.
Hij schatert weer : weer heeft zijn lip geproefd
aan deze namen zijne heerschappij.
En, naar hij weer ze roept in wonn'gen schal,
gaat slijpend krijsen aan de roede ring
aan ring; gebogen nekken schuinen; 't oog
loenst pinkend naar de dichtste keg der holt;
de wimpers wijlen; aan den mond-hoek vijlt
't bekwijlde staal; in stilte lacht de lip;
en trage rijdt de rilling door het jucht
Een poot gaat rijzen. — Maar opeens 't bevel
dat dondert uit de keldren van zijn borst:
„Stil!" En daar glijdt de keten weer
die, kort, de nekken naar de kribbe kromt;
de blikken sluiten op een wrokk'ge vrees;
de huid wordt rimpelloos, en elke hoef
gaat neer-waart ... Maar hij lacht : weer beeft zijn baard
van lachen; en hij treedt de holle rots
van aan 't gesperde deur-gat binnen; — weer
gaat glimmren aan den wand de zoete dag
HIJ

- WIE is hij, die de rauwste rossen bindt,
binnen een wil die, fel, goedjonstig schijnt;
die, na het blinkend gerst en 't haver-goud,
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ze lengerhand dorst voeden, eerst met vlees
van beesten, om ze aldra een rijke spijs
te bieden van 't aan wal-gespoelde lijf
des drenklings, en wie verre schip-breuk iced:
de mensen-lijken, die 't gerifte scheurt
van klip en zee-bank, tot ze 't korrel-zand
van zoeten oever biedt geen aarden graf,
maar waar ze paarden-prooi en -voedsel zijn?
Wie is, die deter paarden meester is,
en &Is gebiedt?

HET is Diomedes;
het is de koning op zijn hogen burcht,
die van zijn huis, die van zijn blik trotseert
de wijde zee; zelf Ares-noon, en vorst
van de Bistonen. Niemand heeft zijn macht.
Keert hij zijn blik ter zee: geen eiland is
dat hem erinnren kan aan vreemd gezag;
keert hij zijn oog de landen toe: geen yolk
dat door een keiige aard de voren snijdt,
of slacht de zwijnen, of den wijn-rank bindt,
of meet van guile granen zak aan zak:
of 't is zijn yolk, en 't is zijn keiige aard;
zijn zwijnen die, gekeeld, hem dienstbaar zijn;
en gene druiven, dan voor eigen wijn;
geen granen, dan voor 't brood dat straks doorgeurt
zijn vOorhof; — en geen vrouw die 't voorhoofd beurt
en, dankbaar, naar de vreed'ge heemlen staart,
daar ze in heur schoot het wichtje, heur-gebaard,
en dat ze van een belle liefde omklemt:
of zie, ze weet: het is den Heer bestemd
En zelfs wat wonders in de zee gebeurt:
het trage bouwen van koralen boom
die tak aan tak de waetren star bebloedt;
't ontwaken van den perel, als een straal
van diepe zon hem zoent: een zware steen,
aan sterken streng gebonden, daalt ter diept;
en 't is ene ere, aan adem lang genoeg
te zijn, om op dien steen ten gronde toe
te duiken, en koraal als perel op
een hogen arm in 't hoge licht gevoerd,
den Meester en zijn smaad'gen lach te Wen,
— al stierft ge ervan...
Zo was Diomedes,
de vorst op sterke benen, sterk aan wil;
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die, sterk aan vreugd, zich in zijn mantel wond
als in 't bewust-zijn van zijn macht: en voedt
de wildste paarden die ter aarde zijn
met mensen-vlees

- TOEN kwam zijn stap aan 't naedren, en zijn vuist
was stampend aan de bekken. Brandend floot
een aem het neus-gat door; maar 't beest bleef mak,
scheel-ogend slechts, en slikkend 't zoete bloed
dat aan het tand-vlees zwol. Hij scheen tevreen;
door-sneed van harden duim de dunne huid
die duikt de rugge-graat; beneep den knie;
schopte aan de fijne koot; en scheen voldaan.
Zo deed hij, beest aan beest. Geen enkel, dat
te roeren dorst, of tonen ongeduld;
want deze paarden hielden van het vlees
des mensen, dat ze kochten bij geduld

DAN, met een ruk, die dieper sneed de spleet
des monds naar 't schichtig oor gerekt, ontbond
hij 't stel der paarden dat hem lief was om
zijn wreedheid en zijn makheid. En allang
was iedre keten rammelend gedaald;
allang was elke stramme nek gerecht
en voelde elk dier een rondre tonge vrij,
dat geen nog roeren dierf, of maar bewoog
de dubble ronding der gewelfde borst...
— Maar hij was jonstig, en hij gaf het woord:
„Vooruit, mijn paarden!” — En de jacht begon
uit veer'ge benen, M te lang geboeid
in wegend wachten; uit het romp-gezwoeg;
uit schoften, overstelpt van breden lucht ;
uit harde tenen, krouwend door het zand;
maar uit het oog vooral, waar bloed naar bloed,
en uit den bek, waar vlees naar vlees een drift
ontstak, die klaverend ze stelde en rechte, naar
den hemel, die een koopren hemel was.

werd het een gejoel en daver-spel
van hete flanken onder staart-gezweep;
van brede halzen onder 't klotsend slaan
van klonterige manen; 't hol-geren
van uitgeschoten knie-boog, en 't gestamp
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van de achter-poten. Heel de lucht ontstelt
van gichlend hinniken en 't galmend slaan
der zwepe, die in hoge vuiste klemt
Diomedes, en bars den avond scheurt
van striemen klank. Het wordt den jacht op buit,
de baren toe der onbeschaamde zee
die lijken voert; der schone en geile zee;
der moeder die haar kindren voedt en worgt;
die elken ijver hare schatten borgt
en elken durf den laatsten slaap inwiegt;
die de eeuw'ge waarheid is en eeuwig liegt;
der zee, der zee, die onbewogen Jigt
en grijnst en glim-lacht

II
WANT en is de zee
gelijk een bok? Dees heeft een harden kop;
een huid die aan de brede ribben spant
en holt ten flanker een dij, die, pezig, eindt
in platte voeten. Komt een meester nu,
en grijpt de hoornen die geweldig zijn,
en buigt de' onwil'gen kop, totdat de knoop
der wervlen aan den nek een klip bouwt, pal
als ene rots, en 't voor-hoofd wordt een vlak
onroerbaar, en een trillend-nijd'ge kin
gaat puilen, en aan beiden mond-hoek trekt
een grijnzende onwil tand en tand-vlees bloot:
din rimpelt boven 't huivren van den neus
vier-rimpelig de huid; bloed kleurt het wit
der starende ogen die niet rollen; ruig
rijst om den nek een krone harder haar;
en als een onweer, rillend opgestaan
en woedend plots, gaat door den scherpen baard,
die trilt eerst, maar in-eens aan 't bibbren slaat,
onrust-verwekkend. Want hij schoort, de bok,
den dubblen teen van zijne scherpe hoef;
een knuist groeit aan zijn knie; drievoudig rekt
de peez'ge spiere van zijn schouder; glad
gaat uit de golving van zijn zware yacht
een lage en schicht'ge kracht-priem naar den staart
die nijdig rijst; zijn buik staat hol en strak;
ten rugge rift de onwrikbaar-dubble kim
der heupe; en waar de hesp aan beide zij
gaat bonken — en van ijzer is haar vlees
:
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daar drukke heel 't geweld van twee, van drie,
van tien gezellen die, om kracht bekend,
het dier bedwingen willen, en hun dwang
eist dat het ligg' ; daar drukke heel hun kracht:
vergeefs zal al hun kracht en moeite zijn...

MAAR neen, maar neen De zee, dees stugge zee,
deze onbedwingbre : en is ze, in 't vroeg gelaat
der zon, wanneer het vroeg gelaat der zon
bloost als 't ontwaken van een broze schaamt
ter konen ener minnelijke maagd,
— en is de zee in 't klaetrend morgen-uur,
gelijk een kudde hinden?...

— Glans begleen
van ebbe zonne die ten mid-dag stuwt,
ligt een warande en ongeschonden dal
van licht-beschoven, schafiuw-beschoven gras,
traag deinend in een zuivere effenheid
uit paars 't verschieten van het lorke-bos
dat, waar de Aprilse luimen van 't seizoen
een onbeperkte kruine, boom aan boom,
hagelt vol goud, — een diepte toont, waar staan
al dichter, in hun Leger viltig mos,
omkroesd van rijz'ge vare' en stekel-braam,
de schubb'ge stammen... Dair, als, nieuwer zon
beveegd, het gras-dal lokt van zurkel-zuur,
van 't overdonsde blad der kille munt,
van malwen-zoet en bittre maldegeer,
van peterseel' anijs-begeurd, van 't rank
gewieg der purper-bloem'ge vitse, van
heilzame hemst, zoete malotte, en muur
die teer is: din, wanneer haar bleekre blik
in schuiv'ge zonne een zerp en geurig maal
ziet — en haar rill'ge lip beweegt alree, —
daar staat plots, nek-gerecht, een grijze rij
ten bos-zoom, (en haar borst is smal en wit,) —
daar naert een schicht'ge rij van hinden plots
'lijk de ingebogen lijne van een golf.
Zij naedren aan been-strammen, straffen draf;
haar hoef-teen, kleiner dan de hazel-noot,
schiet uit; haar been is als een neer-geschoten pijl;
zoals een strak-gekromde bogen trilt
en recht springt als de harde pees plots breekt :
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zo trilt en recht uit elken sprong haar lijf,
haar rilde lijf, vooruit gelijk een priem
uit peez'ge bille en schampende' achter-poot,
vooruit op schouder en den stempel-stamp
van 't dubbel voor-been... Trage wachten zij
al aarzlend. Dan gaat neigen nek aan nek;
een natte neus glijdt over sprietig kruid;
de schuine mond gaat knabblen ... Maar gerucht
van 't minste blaadje wikklend op den wind,
zelfs nauw een vege schaduw over 't gras:
een niet-gezien, een ongehoord gebeur
maakt dat ze schichtig opzien, en hun draf
vlug schietend keert het veilig bos-hout in...
Maar nieuwe geerte naar 't geproefde kruid
— de munte is kil, de zurkel zuur, en zoet
de malwe, — drijft ze weer het gras-dal toe,
en weder naedren ze ene stonde
Aldus
is 't gaan-en-kerend spel der kudde; aldus
de vroege zee in klaetrend morgen-licht...

MAAR neen, de zee, ze en is het leven niet
dat schrijdig schraagt zijn onwil, 'lijk een bok
die schraagt zijn onwil; neen, ze en is, de zee,
't nieuwsgierig schromen en de keer'ge vlucht,
de hankerige, schuchter-schone vlucht
der golf-geregen reeen rij. Want ze is,
de zee, de gluipig-aangeslopen stilt
van wolven...
-

— Want, van uit de wouden, waar
een nevel wuift, die ze in zijn vaalte hult
en volgt ze, en weeft zijn waas'ge wolle dicht
hun bende rond, en vaart met hun het woud
uit, en houdt saem ze, en maakt ze onzichtbaar, — gaan
de wolven, en onhoorbaar is hun tred
die valt, veelvoudig, stil in de ijle stilt.
't Gespannen kussen aan hun tenen drukt
behoedzaam in den weken bodem; lang
is de uitgestrekte poot aan iedren stap;
de Langer-uitgelengde lenden, en
de vette nek die wiegelt, glooien; scherp
aan nijdig kin-bak spits de dubble neus:
chls, ongezien, verzwegen, adem-stom,
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dus golft in waas'ge mist-wolk lang hun stoet...
En gij en hoort, en gij en ziet ze niet ;
want doof gelijk de neer-geplofte nacht
en blinder dan de nacht, — waar 't wintert, moe
na langen winter, en de grond is week
van droeven sneeuw in zoelen dooi-nacht, klam
van smoren en onroer'ge lucht, waar geen
wind-vlaggen slaan noch sterren brandend zijn; —
want doof en blind zijn beide u oog en oor.
Maar waar ze nadren, plots aan u, (en nog
zwijgt 't gluipend sluipen); waar ze aldus in-eens
staan aan uw scheen, en pal wacht heel de stoet
zonder een roeren, zonder een gerucht,
zonder een balg die jaagt, een staart die slaat,
de poten recht en zeker, hoog de kop, —
waar plots ze aan u staan, slaat een angst u aan.
Want plots ook zaagt ge, in bleke ontsteltenis,
plots merktet ge ogen, binneweerts gekeerd,
blanke oge-bollen zonder een'gen blik,
Onkijkende ogen die Tangs binnen zien;
en ene wakheid, reeuws en walgens-warm
geurt Op uit hunne tong ...
— Aldus, o zee,
zijt gij gelijk een gluiperige tocht
van grauwe wolven in een wolk van mist.
1k sta, en zie noch hore u; maar gij zult,
ik weet het, — waar ik nader, vOor mij staan
plots, warm en bleek. En kallem ziet gij me aan,
en nadert 'lijk een blinde door den nacht,
die rtIstig is wen hij geen dagen wacht
MAAR ook (o mocht ge ontwaken uit den slaap
die binnen gulden draen uw luie droom
bindt, 'dat hij dure, mocht ge ontwaken bij
ztlIk over-schouwen, dat uw ogen bet
met schoonre werklijkheid dan welken droom;)
maar ook, o troost : de zee is als dees wei

— Gelijk oneindelijk-vloeiend opaal;
gelijk doorvaren, cierlijk, van den schijn
der groene zoden als van diepen vloed
en eigen-inn'ge stroming, dekt de smoor,
Ondicht, maar sluier-lenig, de eedle wei.
Niets scheidt haar van den witten hemel, waar
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het zilver-gele licht nog aarzelt, dan,
heel ver en nauw te zien, de blauwe lijn
der verre bossen. ZO, Onhuivrend, als
een maagd die nog te jong is 'dat haar leen
gaan huivren om haar maagdlijkheid: de wei,
in de ijle wijle van de opalen smoor...
Maar lengerhande komt een klaardre schijf,
een grote zilverling die geelt, het effen vlak
des doom'gen hemels traag en ongemerkt
doorschijnen. En het is de zon. En zie:
sliertig gescheurd en log-verroerend, pakt
de nevel saem zich; 't melkig-schoon opaal
opent op neers smaragd; de weide ontdekt
de strekkend-rechte wijdte heurer vlakt.
En plots ontbloeien, reuzig, vlek aan vlek,
de logge koeie-lijven in het gras,
de blinkend-witte koeien; en de zon,
die kerft de smoren door, wekt dier aan dier;
en traag ziet g', hoe het breed-gehoornde hoofd
rijst, met wak oog, naar waar de zonne rijst,
en hoe de mond, die kwijlt, een eerste beet
kauwt van het gras vol teer gebloemt en kruid.
Aldus, o zee, die keert van luim, en wreed
kunt zijn, maar zoeter dan een kind
dat zijne moeder aait; aldus, o zee
gelijk een stugge bok, maar 'lijk een heir
van hinden, of gelijk 't geniepig doen
van wolve' : aldus, o zee, zijt gij het liefste mij,
wanneer ge ontwaakt gelijk een schone wei,
terwijl de zon de waaz'ge neevlen scheurt;
en uit den slaap het logge voorhoofd beurt
en recht ten hemelen heur hoornen-paar
de koe die kauwt een eerste beet, nog slapens-zwaar.

III
EN zie: aan zee, van uit dees zee, van uit
de diepten die bij nieuwen morgen steeds
een nieuwen einder toont aan kleur der zee,
aan 't wisslen, dreigen en verdwijnen van
zwart klippen-rif en keer'gen zonne-brand
om 't blokkig beeld waarin elk eiland bonkt;
— van uit de zee, die rees, steeds nieuwe hoogt,
die rees, steeds nieuwe laagte toe, daar rees
de azuren boot van Heraklês
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— Hij stond,
de Held, hij stond sinds dagen, (en de nacht
alleen ontbond herdenken en den straal
van drift die priemde uit iedren schouder naar
zijn plots-verhitte leen, aldaar hij dacht
't herdenken, daad aan daad); hij stond ten boeg
als iedren morgen, dezen morgen. En hij zag,
onziende, deze zee.

EN deze zee,
verloren nog in smoren, waar de gloor
der geel'ge zon in draalde, lijk een kraal
van bleker peerlemoer onroerend ligt
in dieper-toon'ge schaal van peerlemoer :
zo was dees zee, van gene scheidens-lijn
ontwazemd aan den schemer-hemel, naakt
en kuis in 't sluier-deinen van den smoor.
— En, waar geen einder hem met wrange hoop
op nieuwen durf en, weer, noodwendigheid
van laag gezwoeg, ellendig-makklijk, dat
mOest einden op een zeekren zegepraal,
bedreigde, (ach, Bens verwonnen zijn — zo stond
de Held, en dacht 't herdenken, en de straal
van drift ging priemend weer van uit zijn nek
naar zijne plots-verhitte leden, klam
van morgen-dauw, en blauw aan bronzen huid.

Hu stond. Daar was gedreig van stilte in hem ...
Hij stond, de ruige, rode hand geklemd
aan vingren 'lijk de wortels van den pijn
die, in het korrlig-mulle duin-zand bloot,
vatten een diepere aarde in hunnen greep,
— geklemd, strak, om den klauw-poot van den leeuw,
der leeuwen-huid die langs de lenden hing
en schravend ene wrede omarming lei
vier-hakig aan zijn schouderen. Hij stond,
alover 't hoofd de harde gaping van
den leeuwen-muil, gesperd van ogen, spits
aan beide zij van oren, en de neus
zwart op het voorhoofd van den held, dat wit
toonde de leeuwen-tanden. En 't gelaat,
onder de kille glinstring van 't gebit,
in 't rosse duistren van den pels, was breed
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en rood, en toe gelijk een doden-huis.
Hij stond, onroerend. Blauwend was het hemd
dat daalde hem ten knie, over de borst
die deinde, rustig, en den hollen buik
die slonk onder het hoge ribben-stel
en 't snoer dat hem de heup bond. En dit hemd
woef hem Athena, de getrouwe; want
hoe vaak had zij geholpen toen de moed
hem faalde, of wrang vertwijfien hem beving,
of — wreder — opstand in zijn binnenst woei
tegen Eurustheus; maar zij was hem na,
goot hem en kracht en zekerheid, als wijn
met sterke kruiden; suste hem, gelijk
een moeder sust haar man-geworden zoon;
en toen waren haar woorden niet als wijn,
maar als de bronnen die ze, zeekren dag
van hope- en nutteloze moeheid, sloeg
uit de aarde, 'dat hij bade in 't warme bad
van deze waetren: zij was 't, die dit hemd
hem woef, gespannen aan zijn brede borst
en strekkend aan de knieen, die een schelp
waren aan beide benen, boven 't staan
en 't rillen van de kuiten, naakt en hard;
— zoals hij stond, recht, aan den platten plecht
van zijn azuren schip, het donkre hoofd
op 't strekken van den nek; zijne ene hand
om 't haken van den leeuwen-klauw; de vuist
der andere om den schrikkelijken knots
die rustte in zijn gerustheid, maar gedwee
kon kioppen, rustel6os

Hu dacht. En zijn gedachten waren als
een boom. Ze waren als een perelaar
die, in 't seizoen dat wervelt warrel-wind
door zotte zon die koel nog is, maar scherp, —
effen geleid staat aan een witten muur,
de taaie takken evenwijdig, kort
de stam, en veilig zijne stevigheid.
En hij draagt knoppen, die ge merkt to zijn
van onderscheiden aard; want waar deze een
scherp is, en vast ineen-gerold, en dun:
zijn andre bol, die staeg-aan zwellen, zwaar
van sappen, en gebult van een geweld
dat werkt langs binnen, en ze onrustig toont,
en recht ze, en keert ze naar het licht, en doet
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dat zij naar voren dringen, boven-uit
die dunne scherpe. En de ene zijn 't geblaert ;
zij zijn het lover dat geen werk en heeft
dan lucht te dringen en een open vlak
aan 't licht te bien; maar de andre zijn de vrucht
die 't eelst is van den boom, en voedt, en laaft :
—z6 waren, onderscheiden in hun aard,
en vele, de gedachten in het brein
van Herakles

- EN daar hij stond, daar stond de dag om hem.
Hij rees om hem uit dampen, die de zon
zoog uit de zee en dook de horizon
met smoren, die den ochtend kleden; maar
het middag-uur priemt elke smoor-wolk door;
de zee wordt donker en de hemel licht;
er wast gestreef van stroming en van wind;
voor goed breekt tere omarming, die de nacht
bond aan den ochtend, door den slaap been, naar
het uur van scheiden, wrangheid-vol en zoet
van weemoed, waarop scheiden lucht en zee ...
Zo rees de dag. En deze dag en was
niet onder dezen die 'lijk bloemen zijn:
zij vouwen hunne blaadjes open aan
den eersten zoen der zon, tonen een hart
van goud aan 't effen-gouden zon-gelaat
op 't rust-uur van den middag; en op 't uur
dat kallem purpert aan de Wester-kim,
ontblaerd reeds, worden vrucht zij ; — deze dag
en was geen dag die 'lijk een bloem zou zijn...

ErN witte blokking werd de dove dag.

Gescheiden nauw van reten heifer licht,
hieven als blanke rotsen, tot een muur
gehesen aan een effner vlak dat glad
en glansloos stond, de wolken, die men nauw
kon noemen wolken, want zij waren een
zoals een muur een is in 't ramen-stel
der stenen. Heimlijk opgebouwd, verscheen
hun blanke rijzing aan den blik. En angst
was plots wien 't zag, want een geniepigheid
was in de stomme bleekheid van die lucht
die niet verroerde, en als de kalken wand
was van een eindeloos gevang. Zo klom
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de dag om Herakles, die 't niet en zag,
die stond, en dacht, en roerloos was ... En uur
aan uur bleef onverroerd de wolken-muur,
tot op de stonde dat verkeerde 't licht
in diepre verwe. Toen werd reet aan reet,
in 't barsten van de blokking, feller; ros
schoot als een pijl een dunne straal, die brak
op 't schervlend vlak der lusteloze zee,
tussen twee pakken grauwend wit; een scheur
scheidde de massa, die plots blakend stond
van rood en paars en 't vreemde glijden van
een groenige aaiing. En 't was avond, plots.

DAAR stond

nu de avond aan de rosse zee,
de vale zee, de logge loden zee
die 't zwalpend-zware water klotsen liet
naar 't grauwe strand, en 't were haalde, en 't weer
het naedren, loom en lam, met lui geluid,
egaal in mate, en moede, en onverpoosd
aldoor maar voort heur onverschillig gaan
en keren, gladde bur op baar
in 't rijzen, vlak verglijden in 't vervloen...
En de avond-lucht, alover deze zee
gelijk een muur, uit rotsen opgebouwd,
doorblikkerd en doorvlamd van ertsen, zaalw
en rood van bonken opgeblokt bazalt,
doorribd van flitsend koper, blinkend-zwart
van schilfer-kolen, effen-bleek van tin :
z6 dreigde, alover deze zoele zee,
thans 't over-hellen van de onweer'ge lucht,
waar, pal als blokken onbehouwen steen,
de wolken, roetig grauw, ineens belicht
van scheuren rode zon, geniepig blank
van stillen weerschijn uit de lage zee,
— alwaar der wolken stond de rotsen-muur
ZO lag de zee, dien avond, en de lucht
waar 't zware broeden van den heten dag
binnen een burcht van wolken, koppig-loom
de zwellende geboorte en brallen groei
en 't barstend razen van een onweer kweekt

- IN dezen avond stond Herakles. Maar
gelijk een schutter stond Herakles plots;
een schutter die, het smalle hoofd gerecht
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op 't spannen van de pezen aan den hals
die pijn haast doet van 't spannen en wordt hard
en droog; de buik gehold om 't dieper hol
des navels als een welv'ge drink-nap, waar
de borst naar voren dringt en rib aan rib
toont, strak als snoeren, tot bij 't dubble vlak,
— dat onbeweeg'lijk blijft wijl ademloos
een wijle, — waar de borst is dubbel vlekkend;
en strak de benen en hun rijzig stel
van spoel'ge spieren op den smallen knie;
en tweelings-wijs, de harde kuiten; en
de wreef die welft, recht aan een harden grond,
want op de tene' alleen rust heel het lijf;
gelijk een schutter die den boge spant,
een arm strak uit, waarvan de knoest'ge vuist
het bout omvat; en de andere arrem hoeks
een schutter die
die trekt de peze:
de punt recht van zijn pijl op 't verre doel:
zo stond plots Herakles, het oog gerecht,
gelijk het zwarte punt eens scherpen pijls,
op 't doe!, aan hem gerezen.
— Want hij zag.
LOMER dan lood, lood-kleurig, en als lood
door-solferd van weerglanzen, geel en rood;
door-schilferd van gestarde schichten staal
en zilver, en bekroond van koopren nok
die zweette in geulen zuur-groen gif, stond pal
en hoog in zijn vier torens, de oude burcht,
dees harde burcht van log bazalt en van
't gestold metaal dat blok aan rots-blok bond
bij geuten ziedend mengsel, deze burcht,
deze ogenloze Diomedes-burcht.
Want zijne logheid heerste als ogenloos;
raam-gaten zag de buiten-muur, noch spleet
dan die venijnig loerde en loenste, schaars
en onbemerkt, waar muur aan muur zich haakt,
hoeks, in den winkel van een zwarten hoek.
De lucht was als een klaardere ijlte alom
zijn bonkig en zijn blind-geruste staan.
Geen wind dorst botsen aan zijn muur, maar zoog
om zijn gevaart, dat bleef onaangeroerd.
En raasde een ontij en 't vervaarlijk slaan
der bralle orkanen : op zijn stapeling
van rotsen, waar vergeefs de branding beet,
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rees doof de burcht, de Diomedes-burcht,
rees doof en blind in loden roerloosheid,
trots dood en leven, voor alle eeuwigheid.
— En zó zag Herakles dees burcht, en plots
stond hij gelijk een schutter...

EN aan het strand dat grijsde zag hij ook
de paarden thans...
— Uit zweep-gestriem gekletst
dat schreef een cirkel klank aan de einders, stoof
hun draf aan uitgeschoten hoeven straalsgewijs de ronde lijne toe ter zee.
Een vreugde die gelijk een woede was
brandde het wit van hunne blikken rood;
schoot door het rugge-jucht; ging trillen aan
de koten; droogde plots hun tong, die hing
scheef uit een muil welke, als gescheurd, niet sloot
en toonde grote tanden. Hijgend snoof,
gesperd, hun neus een ademloze lucht
bij 't draven...
Tot ze opeens, als op bevel,
samen en zonder een gebaar hun jacht
staken, en blijven staan op stijven poot.
De bek sluit, en zij zwelgen. 't Oog gaat toe,
gaat weder open op een loensen blik,
gaat weder onder bleke wimpers toe.
De neus durft niet to roeren. Een geril
doorsiddert heel het lichaam, dat van zweet
in beken vocht staat. — Weder striemt de zweep;
de lath van Diomedes schatert. Maar
ze en roeren, zijne paarden, want ineens
en zijn ze langer zijne paarden weer.
Want weder roken zoete lijken zij;
en weten dat zij schriklijk eten gaan
— En dit had Herakles gezien

VI
't WAS of plots

over een stad van lage mensen zonk
in-een hun ganse stad, al-waar ze in rust
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genoten slaap. — Maar ijlings kraakt het dak;
de muren schuinen onder ene vracht
welke, onbekend, te vreselijker maakt
de ineens gewekte mensen en hun angst.
En boven hunne huizen voelen z' hoe
de torens wankle'. En boven torens uit
voelen z' hoe, in den nacht, de koepel van
een stenen lucht in logge brokken breekt
— Eerst is een stilte, die hun oog verbleekt
en snoert de kelen. Maar ze en duurt. Want, waar
staat klaar in hun gelaat het bral gevaar,
barst uit 't verhelderd brein, barst uit hun lijf,
barst uit hun schrik, aan leen en blikken stijf,
uit heel de stad den duizendvoud'gen kreet
van wie niet sterven wit en zich te sterven weet.

ALDUS de

kreet, die heel het ruim ontstelt,
de hemel, en de zee ...
— 't Is Herakles.
Van uit de diept der zee, van op het plecht
van zijn azuren boot heeft hij 't gezien,
heeft hij het nijdig-razerige maal,
heeft hij het wrede en stille maal gezien.
En hij, die in den weemoed van zijn strijd,
minachtend neerzag, uit een ochtend-vert,
op dezen burcht die hij verwinnen zou,
en ach zo zeker te verwinnen was :
thans greep een woede aan zijn gezwollen nek.
Thans, in den opgeblokten avond, doof
om deze snoeverige slachting, dat
zijn boot aan 't naedren was, en beter zag
zijn blik het snood bestaan van dezen vorst,
die al te brallend over bevend yolk
beval, en voedde een stel van paarden met
het vlees van mensen, waar thans onder 't oog
hem viel 't geweldig-goddeloos bedrijf,
thans dreef hij met een stoot des krommen booms,
zijn bodem naar den oever, waar hij vast
gaat zitten in de zanden. En hij springt,
Herakles springt ten oever, en zijn stem
doet heel het ruim, doet zee en hemel duizlen.
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- PLOTS breekt 't gebaar in Diomedes' hand,
en zijn geluid, en zijn gestalte keert.
En zie: tegen de lucht die feller glanst
van koper, in een gloed van groen en goud,
roert zijne benen, breedt bij elken stap
nu rechts dan links zijn dubble borst, verschudt
de zware lokken onder 't leeuwen-hoofd,
Herakles, aldoor nader. En zijn neus
blaast huivering weldra met bleekheid aan
't gelaat van Diomedes; 't scherpe wit
van zijne tanden blinkt, terwijl zijn oog
is star, en zwart, en wit. — En schrik bevangt
vorst Diomedes, die zijn aanzicht keert,
zoekt zijne paarden, wentelt de arrem in
een mantel-slip, verbergt zijn ijzren staf
in 't luie vallen van den mantel-plooi...
Doch waar weldra Herakles vlak aan hem
blijft staan, en ernstig eerst, thins grinnikt: dan
vat nieuwen moed vorst Diomedes. En
weer opent op zijn borst hij 't mantel-schut;
weer knelt zijn vuist om den gestaalden staf;
weer rijst ter linker-vuist de felle zweep;
en weder klinkt, hoe vals hij klink', zijn lach.

EN met een stem, die aarzelt eerst, maar vast
gaat klinken bij 't gehoor van eigen klank,
spreekt hij Herakles toe: „Wie zijt ge, gij?
Kent gij dan Diomedes niet, ik, die de vorst
ben der Bistonen? Volg aan dezen staf
het wijzen, waar hij aan vijf punten wijlt,
het wijzen van vijf paarden. Ziet ge hoe
ze staan op straffen voorpoot, strak van nek?
Zij eten mensen-vlees. En weet, o mens,
al was hun maal van avond smakelijk
en overvloedig: nimmer is verzaad
hun honger zó, dat ze aan het weke lijk
niet gaarne als toespijs voegen 't lillend vlees
van wien nog sterven moet, al was het ook
van hunne harde beten, en den stamp
van hunne hoef... Zijt gij dan 't leven moe,
o stervling, die u kleedt in leeuwen-huid,
en meent van uwe leeuwen-huid mij schrik
op 't lijf to jagen, dat ge aldus me naert,
en snuift bij neuze, en snoeft, zij 't sprakeloos?
Of zo, bij Zeus, geen sterveling gij waart;
229

zo waarlijk ge onder dezen zijt, wien 't lust,
god, voor 't genoege' in schijn eens mens te zljn:
denkt gij dan, pocher, dat niet liever nog
dan mensen-vlees dees kuite en dezen nek
— zij zijn waarachtig flunk, — de magen van
mijn paarden welkom zouden zijn?... En zelfs
al waart ge Held Herakles ..."
- LANGER niet
en duldt Herakles zulke snoev'ge taal.
Weer dreunt de lucht van zijnen kreet. Zijn knots
zwaait driemaal door de zoem'ge lucht, die zoeft
En — thins begrijpt vorst Diomedes. Nauw
heeft hij den tijd te roepen: „Heti! Eiai!
Te mij, mijn paarden!" en te dekken met
het bloed zijns mantels 't plots verveegd gelaat,
of reeds is bloed 't gelaat in 't mantel-kleed.
Tot driemaal ploft de knots op 't hoofd hem; driemaal 't lichaam lager zinkt: ter eelt'ge knie;
ten elleboog; en eindlijk in het zand
het lompe hoofd. En waar Herakles zucht,
en leegt van woede zijne longen, trekt
de stuip aan Diomedes' leden, en
zijgt eindelijk geheel zijn lichaam neer.

- EEN wondre geerte had de kring verengd
waarin de paarden naedren kwamen om
het vreemd gevecht en 't stuiken van hun beer.
En sprak toen deze paarden Herakles,
sprak Herakles de schuwe paarden toe:
„Ik moest, nog voor ge schendet ander lijk,
u doden met dees zelfden knots. Maar hier
is spijs voor u, o paarden, koninklijk.
Komaan, en vreet: dees is een brokke, u waard.
Nooit at ge beter, wis, en verser kreng.
Eet dan, vooruit!

En of een woede, nooit
gekend, z' had aangegrepen, snoven ze op
het dode lichaam van hun meester los.
En 't werd een wroeten in den hollen buik;
een brekend stampen, onder twintigvoud
een harden teen, van ribbe en dij en hoofd;
een gulzig zwelgen, een geweld'ge jacht
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van razend-heten honger om een prooi!
— Maar toen rees walg in Herakles. En stil
is hij hun zorgloos-vratig maal genaerd.
En een voor een trof ieder paard zijn knots
midde' in de sterre die om 't voorhoofd draait.
En een voor een zijn zij gevallen op
't geschonden rif hues meesters...

- MEN was de nacht gekomen. Of de Daad
gezuiverd had 't Heelal, was schOon de nacht.
En Herakles ging weer zijn bodem toe,
de azuren boot, waarop zijn aards bestaan
hem voeren moest naar telkens nieuwe daad,
en telkens weer deze ijlte in zijn borst
moest hollen... Trage ging zijn stap. Was moe
deze arrem? Neen, hij was niet moe... Was blij
dit hart? Kon blij nog zijn dit hart?...
— En Herakles was niet gelukkig, toen
ten voor-plecht weer hij zat en zuchtte. Want
hij wist dat morgen weer hij reizen ging
naar eendere ijlte...

2, 3 I

DE TE.RUG-TOCHT
(1910-1911)

o Gij, die eens dit woord vernemen moogt;
die dit mijn woord ten boom bezinken laat
aldaar het zaad ontkiemt, dat wordt de bloem
van uw gedachte, (en ze is de geur die rijst
aldaar ge treedt, en van uw wezen kleedt,
van uw gevoelen en uw weten kleedt,
de wegen van uw leven); — vrienden, gij,
die dit zult lezen, en den hart-klop hoort
die zacht of angstig hamert in mijn woord;
gij, die me leest, en in den hand-palm voelt
hoe van mijn zang u vromer 't voorhoofd zoelt ;
en voelt uw lippen droger, en 't gehijg
droger van uwe keel, wanneer ik zwijg:
vrienden, ik weet, nog zult gij hongrend zijn
na de arme spijzen van dit vreemd festijn;
gij zult niet rijker zijn ten zoldre, van
den schaarsen kern die bleef ten wuiv'gen wan;
maar word' de spijs u warrem bloed, en laat
tot duizendvoudig zaad ge rijpen 't zaad:
dan staat ge rijk en schoon in de ele gloor,
o vrienden, van 't geluk dat ik verloor
ik ben Orpheus, die gewonnen werd
van vorst Oiagros bij Kalliope.
Zij was, mijn moeder, van het Negental
dat maakt den negen-klank uit van den zang,
zoals Apolloon hem te delen wist
naar negenvoud'ge wijze, al in den mond
der Muzen, daar ze staan, elk eigner klank
geschakeld in den keten des akkoords
van wetenschap en schoonheid, van vernuft
en blijde ontvangenis der zinnen; zij
die heten naar bedieden van hun kunst :
Kalliope, de schoon-getoonde, die
te reden leert en zingen helden-daad;
Kleio, de roemende, welke den roem
verkondigt van rijke geschiedenis;
Euterpe dan, moeder der zoete vreugd
die zingt uit liedren, fluiten, en het spel
van snaren; dan: Thaleia, zij die bloeit
in geestig spel van zeden; Melpomeen
WEET :
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die klaagt in treur-spel; en Terpsichore,
dans-zatte, die aldoor tot nieuwen dans
heeft rede zolen en een mond vol wind;
Erato, die bemint, van 't liefde-lied
de zachte en zuchtens-zieke moeder; en
hemelse Oerania die kloot aan kloot
des hemels weet en wijst; en eindlijk zij
die alle zangen kent, en zingt }liar zang
bij monde van haar zustren, waar zij elk
heffen een eigen zang: Polhumnia.

Zzj waren negen zust'ren, en ik was
het kind van een der negen, maar ik was
het lieve kind van alle negen. — En
ik wies in hare hoede, licht van hoofd
en ras in daden, en van leen'ge kracht
in hare kunst, aan dans en zang, aan spel
en weten. En z6 was ik ook aldra
het lieve kind Apolloon's: hij die staat
in al de staatsie van zijn zon-gewaad,
als zijne dochteren, in een ronde rei,
roeren de bleke voeten, en een dij
die glanst in 't kleed dat hare leden vleit
van kleur der ure en eigen kleurigheid,
wanneer ze in ronde om hem staan, en de maat
der glooiende gestalten om hem gaat...
— Ik werd zijn lieveling, omdat ik was
Liar lieveling; en toen mijn stem niet schril
meer was als van een krijsend kindjen; toen
geen hapering meer stoorde luiden galm
van mijne kele, en van een blijde ontzag
hij 't koor der Muzen mij beluistren zag:
toen schonk zijn lichte hand mijn broze hand
een lyra, die 'k, ter eer van 't Negental,
bespande van een negentall'ge snaar.

EN gene zong, van 't rijzig Negental,
en gene zong meer, of mijn lyra zong
to boven haar, tot zij bewondrend zweeg;
en 'k was niet 'anger haar een zoontje meer:
ik was haar meester, waar ze, in zaal'ge vreugd
of de' ernst des weemoeds, hoorden de' eigen zang
zO schoon verworden uit mijn gouden mond
en mijne lyra. En niet zij alleen,
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de schone Negen: al wat over aard
gaat, of een tooisel is der gulden aard,
dieren en planten, en het hard geraamt
waarover glooit het kleed der aarde, en zelfs
bollen van zonne en sterren, en 't gestuw
van wolken en van winden: alles was,
waar ik het zong, bewondring voor mijn zang,
En leeuwen wierden warmte aan mijne zool
die ruste op maan en rug hun; wierden zoet
van zuchten aan mijn borst een tijger-paar;
een-hoornen rezen van hun blank gezag
me te elker zijde tot een konings-wacht;
veel sterren zijn ontstoken aan mijn stem;
de zon zonk roder van mijn stem; en zong
de wind ooit schoon, hij zong op mijne stem ...
— En toen ik later, (en een sterke tocht
van overwinning dreef veel helden aan
te varen op den Argo,) toen ik mee
den Argo voer ik zong, een nacht, zO schoon
dat bij den morgen, in den malven glans
des ochtends, aan onze achter-plecht het lijk
dreef deinend ener vrouwe, wonder-wit.
En toen zij werd aan boord gehaald, en was
verschenen als eens vissen 't onderlijf:
toen wist ik dat deze Sirene zich
had dOod-gezwommen om mijn goden-zang

MAAR ik bezinne dat ik zeggen moet,
vrienden, niet van ene overmoed'ge vreugd,
maar van mijn onheil...
— Weet dan: ik was schoon,
niet van mijn zang alleen, maar van mijn lijf,
waardig de klein-zoon van Apolloon en
de zoon van oog-schone Kalliope
En 'k vrijde een jonge vrouw, en zij was schoon
als ik, en zij was de een'ge die mij liever was
dan mijn gezang, en mijn gezang vermocht
bij schroom te smachten in mijn rijke keel.
Eurudike was hare naam, en zij
ene dryade, blanker dan de berk
der blijde bergen, en gelijk de loot
des berken lenig... En zij was van
'k Ontwaakte van haar wake aan mijne zij.
'k Sliep in, tevreden, daar zij rustig sliep;
en, waar 'k haar minde, was haar heupe diep
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gelijk hare ogen ... En ik minde haar;
ik zweeg om haar; ik heb mijn zang gestaakt
omdat ik minde, en zO, dat nooit een zang
me-zelf genoegen kon om mime min;
en zong ik wel, en rees daar wel een lied
uit mij naar wat ik hare diepte ried
aan schoonheid en aan liefde : spoedig zweeg
mijn mond van grondloze onmacht, moede en leeg

— NIET de een'ge was ik, die gebonden wierd
in liefde van haar leen'ge heerschappij.
Een was, een nijd'ge, wien een dubble brand
bezat: naijver eerst om kunst des zangs,
om 't meten van de heem'len en van de aard
aan aem en hart-klop, en den lichten bons
van dans der leden of den ijlren dans
van klank en woord, en diarom mij-waarts droeg
een haat als ene walmen-zware toorts;
en dan: droeg hij niet Eurudike toe
een liefde 'lijk een toorts die flakkert het?
En was ook deze — en heette Aristaios —
van het geslacht Apolloon's: dra vergat
zijn afgunst en zijn wederstreefde min
dat zelfde bloed ons bond. En toen vergeefs,
tot tien-maal toe, en van het rijkst geschenk
zijn min Eurudike had getempteerd,
toen pleegde wraak hij

o, MIJNE vrienden I nu gnat mijn verhaal
Over in droefheid, 'lijk een stille kwaal
die, eerst verborgen, dra uw lichaam kwelt
tot ze in haar macht uw eelste macht omknelt
— Het was een tijd van liefde, wonderlijk,
dat samen, ik en Eurudike, we in
't seizoen des zomers leefden. Nimmer had
mijn borst feller gehuiverd van haar aem;
nooit beefde ik in mijn leden zO van haar
gelonk, en was een gloed aan 't voorhoofd mij
alleen van 't weten dat zij naedrend was.
En Eurudike-zelve: was zij niet
gelijk de zonne-bloeme die, aldoor
en onafweerbaar, wendt een min-ziek hoofd
ter zonne, en staart ter zonne, en niet en buigt
haar kruine, zelfs wanneer de zonne zonk,
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maar kee'rt alrede naar den verren dag
aldaar de zonne hoger rijzen moet,
keert naar het ochtend-Oosten reeds haar kruin,
als nog de nacht is zwart van zwaren slaap?:
zo stond aan mij als aan haar zonne, zij
die mij beminde, Eurudike
— En toen,
in dat seizoen, dat boordevol ons miek
van liefde, en 't meest ik voelde wat zij was
in dit mijn kloppend leven : toen zou hij,
boze Aristaios, wrake plegen... En
eens daags, dat wij gelegen waren in
de geur'ge kruiden en het week gebloemt
van ene wei, toen zond een adder hij
— hij was een wichlaar, en had heerschappij
over verholen dieren, — en die beet
mijne Eurudike aan den zachten hiel...
Zu lag stil in mijne armen, en een zoen
ging bloeien aan haar lippen, — toen de beet
haar schoot door heel het lichaam. Maar zij bleef
stil in mijne armen, en haar lach bleef zoet,
en haar gerezen zoen bloelde aan mijn slaap . • •
En slechts omdat hij duren bleef, en niet
en week, en hare mond werd langzaam koud:
toen zag ik aan haar, en ik zag heel bleek
haar wezen, en verstard als tot een grijns
heur lichaam, en hare ogen hopeloos
En, mijne vrienden, ik heb niet geweend.
Geen traan zwol in mijn ogen. Wonder-sterk
voelde ik me plots, een hard besluit in mij
'k Heb haar begraven in haar lelie-kleed;
'k heb haar gedolven in een rozen-tuin
de laatste koetse. En 'k heb niet 6mgezien.
1k ben gegaan... Waarheen? — 1k had mijn doel,
mij ingegeven van Apolloon, rijk
van 't wapen mijner Lyra... 'k Ben gegaan;
veel dagen heb 'k gegaan, door landen, zwaar
van vee en mensen, en door streken, bar
en woest, waar alle Leven dort en stikt.
1k ging. Er was geen moeite in mij, in ziel
noch lichaam. En al wist ik niet hoe 'k ooit
bereiken zou wat ik bereiken moest:
ik ging...
—
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— En aldus ging ik dagen Lang,
door weide en woud, langs zee en zand-woestijn
Tot op den avond dat ik wachtend stond
ten boorde eens afgronds, en bezon hoe 'k ooit
hierover kwam, — en plots me daar verscheen
wit een gestalte en die gelauwerd was
om 't hoofd: Apolloon, die, een vinger aan
den mond, me hies te zwijgen, en me bond
alover de oge' een blind-doek.

EN zie, ik zonk, gezogen aan een kolk,

mijn adem plots bemoeilijkt. Kilte rees
me in 't aangezicht. Verkleumd aan al mijn leen,
pijnlijk aan knie en pols, en 't voorhoofd ijl,
zonk ik, beklemd en heel gedachten-loos.
Ik wist wel wat geschiedde; maar het was
zo vreemd, dat geen besef mij ruste bracht
in 't harte dat geweldig klopte... En 'k zonk,
ik zonk aldoor maar lager, aan geen grond
mijn voet, en aan mijn handen gene wand...
En niets en hoorde ik; 't zuigen had geen klank
des rechten kolks, en zelfs geen menslijke aem
woog wassend van Apolloon aan mijn zij.
En slechts het bonken van mijn harte klonk
me in oor en kele, en aldoor harder naar
de diepte zwolg en ijler werd aan lucht
Tot plots dat bonken van het hortend hart
(Sok staakte, en aan mijn zole een vaste vloer
heette te staan en paal zette aan 't gedaal
— Ik stond: er was een koelte aan mijn gelaat.
Vocht walmde zoetrig in verlauwde lucht.
Mijn hoofd werd warrem weer, en slap me knie
en pols. Een zucht loosde mijn longe', en 'k rook
een gear van aarde en water.. , En toen sprak
Apolloon: „Orpheus, neem mijn hand; wij zijn
ten Styxe. Reik uw voet; treed toe. We gaan
ten bote. Leun aan mij. — Gij, Charoon, vaar."

voeren aan een water dat ik niet
mocht zien, een Lange en droeve wijle. Ik stond,
en voelde aan mij, zacht warrem, Apolloon,

en hoorde 't logge zog dat lam besloeg
de boot, en traag het ploffen van den spaan
die Charoon roerde. En geen obolos vroeg,
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prijs voor den overtocht voor wien de dood
keerde in een nieuw en pijneloos bestaan
het aardse leven, — vroeg zijn groll'ge mond.
Wij voeren. Luistrend als naar ver gebeur
dat men niet horen kan, was mijn gelaat.
Heel lange leek de tocht mij ; roereloos
de lucht waar geen geluid bewoog; en lui
van lustloze ijlt dit Onaards leven dat
ik niet en zag.... Wij voeren lange, en ik
en voelde ons varen niet... Tot lengerhand
ging ruisen ver gerucht, toen nader, en
plots uit een kuile galmde, hol en schel,
galmde drievoudig, uit driedubble keel
het razend blaffen van den helle-hond,
Kerberos... En daar stolde me in den hals
van schrik het bloed. Ik drong mij dichter aan
Apolloon. Maar: „Geen vrees bevange u," sprak
van zoete stemme hij. En daar de boot
stootte aan den wal, hief zijne zoele hand
mijn aarzelenden stap den bodem uit;
terwijl al grollend ter drievoud'ge keel,
't verwoede razen van Kerberos zweeg...

TOEN gingen we aan den keien-weg. Er was

aan ons een weke geur van bitter kruid,
een smaak aan mijne lippe als gal, en aan
mijn huid een onbewogen lucht, die klam
aansloeg =in wangen en mijn handen... Maar,
naar verder ging ons goon, en effen werd
de vloer, en ene ronde zoelt omrees
mijn leden aangenaam, en ik mijn stap
vernam to klinken hol als in het lang
recht-lijnig lopen van een gang die leidt
naar weidse zalen: zo vermoedde ik dra
door welken gang ik ging, naar wake zaal.
En angst klopte aan mijn slapen: zou 'k haar zien,
voor wie 'k gekomen was, Eurudike?
Zou wel-gevallig zijn den goden, dat
ik weer haar zie, en levend, en haar oog
in 't mijne, en Karen monkel mij-waarts? Zou...
— En 'k vroeg Apolloon, smekend: „Zal 'k haar zien?"
Maar zweeg Apolloon... — En wij gingen maar,
de lange gangen door, de duisternis
bang om mijne ogen. En ik vroeg opnieuw:
„Zal ik haar zien?" Maar weer zweeg Apolloon
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Een moedeloosheid zonk ter leden mij;
zwaar zwol mijn boezem van hooploos verdriet;
en, waar mijn blind-doek bond mijn ogen, werd
hij nat van mijne tranen... — En wij bei,
wij gingen; toen gefezel ik vernam
van vele stemmen, en Apolloon stand
hield, en mij stille hiet te staan.
En were dorst ik, twijfel-vol mijn hart,
te vragen: „Zal 'k haar zien?"; en toen
ontbond mijn blik Apolloon, en hij sprak:
„Vraag der Vorstinne-zelve haar te zien."

EN 'k zag. 1k zag de grote marmer-zaal

vol zuilen die de wereld schragen aan
een voet van duister goud-erts. Waar ik stond
was ene klaarte, die bestond, omdat
Apolloon wit was van gewaad en ik
van kleuren-rijk Thrakisch gewaad. Doch waar
'k van uit ons beiden rechts en links ging zien,
daar ging het donker worden, zuil aan zuil
tot in verschieten waar geen tellen meer
van zuilen nog was mooglijk. — Maar ik zag,
wit als een grote bloke vrucht, wit als
een appel die men 's avonds hangen ziet
in 't zwarte lover, een gelaat dat king
onroerend in het zwarte kleed, midde'in
ornaat van ele en donkre stenen, streng
van glimmen-lozen blik en mond, die stond
gesloten. En dit was Persephone.
Zij zat, in 't midden van een donkren kring
gestalten die ik tied, meer dan 'k ze zag,
want geen toonde een gelaat. — En 'k had geen vrees,
Mijn blik, het aardse en zonse licht ontwend,
zag dees gezicht, en kende gene vrees
En zei toen Apolloon: „Zeg uwe vraag."
En toen beving me een vreze... . Doch zij sprak;
zij, Persephone, sprak : „Zeg uwe vraag."
Haar stem was duister maar was zoet; zij was
gelijk een Ondoorschijnb're zomer-nacht
En 'k gaf geen antwoord. — En toen zag zij aan
Apolloon, en zij sloot hare ogen eens,
en sprak toen stiller mij-waarts: „Zing."
...
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o, DAT ik weer zou zinger)! ... Sedert mijn
Eurudike daar lag ter rozen-koets,
zweeg aan mijn zij de lyra, waar de wind
zelf klankloos op gebleven was ... Maar 'k zong.
Ik had een moed ineens tot sterken zang.
— En 'k zong Adonis in zijn duister woud,
bemind van haar, Persephone, bemind
van Aphrodite met de gulden vlecht.
'k Zong van haar bei wedijver, en 't gevecht
van hare stemmen om de schuine loot
die was Adonis, en van beider min
zou leven en zou sterven... — En ik zong,
Persephone, de vreselijke haak
die scheurde uw harte om dezen schonen knaap.
Gij liept als een Menade, waar de slaap
hem had bevange' en neerlei; en ge en dorst
hem naedren met den honger en den dorst
van uwe liefde, en gij waart ziek gelijk
een veerze in 't ziek seizoen, Persephone;
gij waart gelijk een overstromend vat
vol nieuwen wijns die in de zoelte gist
der wel-doorgeurde kaemren; en het woud
was huivrend van uw liefde en van 't gejaag
dat uw gestoten adem brieste door
het lover... — Maar Adonis was een loot;
hij was gelijk een leen'ge berke-loot.
— En toen was uwe min, Persephone,
en uw naijveren, Persephone,
z6 fel dat...
— En toen zag ik, vrienden, hoe
verweekte heur gelaat, en bleker werd.
En zij bezag mij niet, maar wendde 't hoofd
ter rechtre, en zei, met een verweekte stem:
„Vraag het aan Hem"; zo zei Persephone.
IK zag aan hare rechtre zij. Daar zat

in ene pij van duisterheid gehuld,
en 't hoofd in ene kappe, zwaar getast
ter diepte van een koperen gestoelt
een schonkig beeld. En toen ze nogmaals zei:
„Vraag", hief hij 't hoofd, en zijne kappe zonk
hem van het hoofd ter schoudren. En ik zag
een vreselijk gelaat in blauwen baard;
van ogen gloeiend als den laten gloei
van 't hart des eiken, dat gehard wordt in
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een brand van zachter hout; van lippen als
de houw die, zaluw, gaapt in 't vege lijk
eens krijg-mans; en van neus gelijk de blok
gemetseld aan een muur die 't drukkend dak
houdt van een zwaar gebouw: zo was zijn neus
die droeg het zwaarste voorhoofd. In zijn hand,
de rechtre, droeg hij flikkerend gesteent;
ter linkre droeg hij kiemend zaad. En hij
bezag mij, die nauw opzien dorst, en Boot
het kiemend zaad door 't flikkerend gesteent
van de ene hand ter andere
— Hij dacht.
Bezag me schuw ; bezag me uitdagend; toen
bezag Persephone zijn gloei'ge blik.
Toen zei hij „Zeg uw vraag" ; en toen ik zweeg,
toen zei hij, en hij sloot zijne ogen eens,
en sprak toen stiller: „Zing."

EN hem dan zong 'k, hem, koning Ploutoon, zong 'k
den roof van 't kind Demeter's, van zijn ga
Persephone: zij speelde in malse wei,
met gezellinnen, Nymphen, blijden stoet
van zustren die de lucht beglansden van
het keren hunner leden en hun lack.
Zij plukten spelend bloemen; Demeter
zag aan haar reien, waar ze koor het graan
dat vlood tussen haar vingren, en ze koor
van deze maagden in haar hart het graan.
En zij, Persephonê, zij koor gebloemt;
zij plukte hyakinth en 't blauwe kruis
van de' ereprijs; zij plukte 't broze fulp
van het viooltje; en toen ze plukken ging
de smachtens-zoete sterre die men noemt
narkissos: toen, o koning Ploutoon, gij
die 't al gezien bath in de duistre diept
van uwe kaemren, reest aan 't dage-licht.
Gij reest aan haar, gelijk een reuzen-eik
staat naast een lelie. IJlings schoot uw blik
ter diepte van hare ogen. En uw mond
ging roder zwellen waar de ontsteltenis
droogde Liar lippen ... En gij hebt ze ontvoerd;
zij heeft aan uwen schouder warm gevoeld
het kloppen van uw goden-harte, toen
ze ontwaakte uit haar bezwijming, en ze wist
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dat gij haar mindet van een liefde, diep
'lijk deze helle, en...
— Maar toen look het oog
vorst Ploutoon, en zijn boezem zwol gelijk
de zee bij ebbe. En hij bezag mij niet,
maar zei : „Vraag het aan Dezen."
Zij zaten, deze drie, gehurkt en stom
binnen het schrijn van hunne vlerken. En
geen had geraden mens-gelijke leen
binnen het starre kolder, dat van vlerk
aan vlerk gesloten was voor het gelaat
en 't laag-gekromde lichaam, ware niet
verschenen boven dees geslotenheid
een nest van kleine slangen, in een bos
van haren. En zij waren, deze drie,
de wrede zusteren van wrok en wraak,
van bloed-dorst en van lijk-lust, en van 't blij
gespot om alle lijden. En haar naam
zegt hare liefde en lust : Tisiphone
die mint de bloed-wraak ; en Alekto, zij
die onverzoenbaar grolt; en deze die
de nijd is met den bozen blik, en beet
Megaira; zij, die m'Erunien noemt
en zijn de vijandinnen der natuur
en haten menslijkheid...
- EN were zou
ik zingen gaan voor haar; reeds zwol mijn aem
naar mijne kele, en ik zou zingen.
Als
zij alle drie ontsloten 't vleuglen-paar,
mij toonden haar afschuwelijk gelaat;
maar toonden tevens enen milden vloed
van tranen aan haar ogen. En toen zei
de wreedste, Alekto, met een weke stem:
„Zij ga" ; en daverde aan zijn schoudren toen
vorst Ploutoon, en aan hare blikken wierd
Persephone to gloeien...

II( had niet eer begrepen dat dit was

verlossing van mijn vrouw, mijn lief, mijn heil,
van Eurudike, of ik was ineens
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zwellend van vreugde... — Maar sprak koeler dan
en scherp Megaira: „Ja, ze ga. Maar zo
hij, Orpheus, keert zijn ogen waar ze volgt,
waar ze hem volgt weer aarde-waart: daar zal
ze weder falen hem, en keren hier.
Zo dan gij tracht te zien alwaar ze u volgt,
gij, Orpheus, wie u volgt, verzaak dan uw
geluk: gij zijt niet waardig dat Geluk
u volgt."
— Ach, wist ik toen? 1k was te rijk
aan vreugde, dat ik verder kommren zou!
Zou zij niet zijn de mijne weer? En waar,
ze volgde mij van haren zoeten gang
op blijde zolen, en haar stemme zou
thans zingen aan mijn oren weer, en weer
zou ik na reis haar vinden, fris ontwaakt
in 't rozen-bedde die haar graf-plaats was;
en zij zou rijzen weer, en lachend, bien
heur mond me, en zeggen: „Vriend, ik sliep zo diep !
Sliep ik te lang? Wat was dees slaap me lang ! ..."
Z6 zou zij. En ik keerde mij ter zij;
want ik gevoelde dat zij naedrend was.
Er kwam een zoelte aan mij te naedren die
'k verkende als hare zoelte... En toen ik ging
ziende vooruit, de klaarten tegen van
een verren dag, toen was ik verig als
een twinter: 'k had heur adem in mijn hals.

o MIJNE vrienden! — en wij gingen, en

zij volgde mij gelijk een schromig kind.
Wij gingen al valleien, rotsen-bar;
een stroom was log aan onze zijde 'lijk
gesmolten lood; en gene lucht was, dan
van lood... Ik sprak geen woord. Halsstarrig ging 'k
naar mijne vreugde. En zij, ze volgde mij.
Zij had een kleed dat wuifde in zoet gerucht,
en geurde waar het wuifde. En ik en sprak,
het aangezicht aldoor mijn vreugde toe,
geen woord. En zij en sprak, dan voor een kleinen kreet :
„Mijn Orpheus!" en ik raadde een harden kei
onder heur voete' ; of voor een schonen lach:
„Mijn Orpheus!" en ik raadde dat ze had
een vreugde om ene eenzame bloeme; of voor
een angst'ge vraag: „Mijn Orpheus?" en ik wist
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dat haar de reize lang scheen... Maar ik ging
de hals gestrekt, de harde landen door,
bloed aan mijn zool weldra, en dorst ten mond.
En 'k dacht: „o Lange reize! Heeft ook zij
thans bloed aan hare zole, en dorst ten mond?"
Maar 'k ging en zou niet ommezien... — Ik wist:
thans zuchtte zij. Een bons was in mijn hart
dien ik herkende haren bons to zij n,
gelijk ik vaak hem hoorde, van heur hart.
En zij en sprak mijn naam weer. Zachte ging
ze me achteraan. Ze zuchtte maar, en bleef
een wijle staan, en ging dan weder aan,
en zuchtte dieper...
plots heur kreet me ontstelde: „Orpheus!" was
heur gil; „Ach Orpheus!" weer, en were dan:
„Ach Orpheus, Orpheus!" — IJlings bleef ik staan.
Ik voelde dat ze bleek werd. Zijlings spande haar
ter keel een dubble peze, wist ik. Stijf
was van haar knie de dubble peze... — Ik zweeg...
'k En roerde. Ik zag de toekomst in. Ik zweeg...
—Maar weder was, en smekend thans, heur kreet:
„Mijn Orpheus! zie toch! zie: deze adder weer;
weer naar mijn hiel deze adder; Orpheus, oh,
de adder van Aristaios!"
TOT

Vrienden, ach,
'k heb omgekeken toen. Haar stemme had
mijn hart verscheurd. En... 'k had mijn hoop verscheurd...
—Toen 'k omzag vlood een nevel poor mij weg.
„Eurudike, Eurudike!" bezwoer
'k de vliedende gestalte: maar 't en hielp.
Ik liep haar na; ik holde; ik had de kracht
des sterken winds in 't bol zeil van mijn kleed:
't en hielp... — Zij was, Eurudike, zij was,
o mijne vrienden, Eurudike was
verloren, mijne vrienden...
o Gij, die eens dit woord vernomen hebt;
gij die dit woord ten boOm bezinken laat
aldaar het zaad ontkiemt, dat wordt de bloem
van uw gedachte; — o gij, die niet en plukt
de bloeme, maar gedijen laat tot vrucht,
en dan der vrucht bewaart den kerren, en
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den kern gaat planten, 'dat hij menig word'
ten tuine van uw leven: vrienden, gij
die dit mocht horen, en in 't binnenst hoort
als een gehamer weerklank van mijn woord,
gedenk de broosheid van het aards geluk;
wil niet om 't geren van bet ogenblik
breken het heil der dagen, welke zijn
voor ieder nieuw ontwaken als een schrijn
dat nimmer wordt geslote' ... En waar ge weet
dat het geluk u volgt: o sluit uw kleed
over uw blikken, sluit uw oren toe;
en hoe 't u smeke, dat ge u 6mkeert, hoe
't uw hulpe vrage, en eis' van u gehoor :
vrienden, gedenkt 't geluk dat ik verloor
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Uit: DE VLIEGENDE MAN
(I 9 I 0)

III. THRENOS OM DEN JONGEN GEVALLENE

Blijde nacht, die me waakt in m'n kamer,
mag ik niet treuren dan?...
—Sterren zijn duizelig duizend en duizend;
smachtelijk-geurend zijn de aarde en de kruiden.
En, waar de lampe me trekt en heur licht naar mijn
wakenden angst,
roept me uw duister, o Nacht, dat blijde is en troostend.
Mag ik niet treuren dan?...
Recht zijn de wanden en naakt, bleek van het licht en de stilte
hier om me been.
Wachtend en stom liggen de ijdele boeken,
wit het papier.
—En, waar de lampe me trekt, gloeiend heur licht als m'n angst,
gloeiend heur licht, als mijn laaiende harte,
zingend heur vlam 'lijk mijn smartelijk hart zingt,
en ik den zang wou teeknen aan 't witte papier:
roept ge mij, Nacht; roept ge mij, blijde, smachtende Nacht;
roept ge mij
En er zijn talloze vlamkens aan de aarde,
en geen hemel was schoon als de hemel van nacht
En aan 't venster waar 'k sta
— o verlatene, stroef-droeve kamer, —
voel 'k de luwte der koelende lucht,
voel 'k in 't lauw aaien van haast-benauwende geuren,
— aedmen, o aedmen, mijn God! —
bleek mijn gelaat, o Nacht, van uw jonge en nijpende bleekheid,
en bleek van mijn grauw-bleken kommer...
—'k Heb hem zien vallen.
Als een meeuw uit een storm-zwerk is hij gevallen.
Hare vlerk heeft de storm gebroken,
en ruggelings, de een vleugel nog klappend, slap-hangende
de andere,
draait ze, kort cirklend, de zee toe.
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Z6 heb 'k hem zien vallen;
Z6 is hij gevallen ten rugge.
En er was geen bloed, dan ten hoek van zijn mond, in een beekje.
Open was me zijn mond, als een donkre viool;
en als klare violen open zijne ogen.
En waar hij blauw al was om zijn bleken neus,
was ongeschonden-rijk de bleekheid zijns voorhoofds.
Z6 is hij gevallen,
zijne armen open op 't kruis der vlerken,
en aan zijn armen de handen die smeekten als handen van
beecUaars;
en gewrongen zijn lijf in het kreukige wambuis;
en plomp als lood zijne schoenen.
Zei toen een vrouw: „Doe toch zijn hoed af."
Zijne haren waren blinkend en glad van zijn zweet.
Onder het kille zweet was warm nog de kruin hem.
En toen men hem wilde tillen omhoog,
toen viel zijn hoofd als een vrucht op zijn borst
—Mag ik niet treuren?
—Iji en stil is de Lamer waar 'k wilde, waar 'k wilde
Och, hoe schoon is de levende nacht miji

Uit:
INTERLUDIEN II

HEBE
(

1

9 1 1)

TOEN hij,

zijn vlees verteerd bij 't Nessus-kleed,
zijn smartlijk vlees verteerd tot op het been
van romp en schouder en van 't machteloosgeworden arm-geweld en vuist-geweld;
- toen Herakles den laatsten lijdens-gang
aan zijne benen, hard van wit en hoop,
ten hogen stapel en vierkant gestel
van rechte dennen en het dichte hout
der beuken, langs het steil en ruig gebergt
en hoog ten hemel afgetekend, ging;
- toen Herakles ten steilen stapel steeg,
en uit zijne eigne hand en toortse stak
de spaanders aan en 't vlugge kronkel-vuur :
toen hief hij zijnen blik de heemlen in.
Hij dacht niet, maar hij hief zijn bleken blik,
die veeg al was en van de pijn gekrenkt,
de heemlen in. En waar de geur van bars
wolkte uit het krakend schubben-pantser op
der stammen, en een trillend fibers van rook
ging blauwig stijgen om zijn rechten stand,
en de eerste vlam ging kleuren zijn gelaat
in goud: daar hief hij hemel-waarts zijn blik;
en zie, naar veger werd zijn blik, en strak
als van een dode, werd hij klaar en strak
gelijk een zout-krystal in ochtend-licht,
bij tij, aan zee...
ZO ging hij sterven. En naar-mate hij
eerst om de kuiten en dan, heupe-waart,
de dijen Om, en om den weken buik,
de vlamme lekken voelde als beet gestreel,
maar als de bete straks van vratig beest,
en raezrig kluiven tot op 't been weldra;
- maar hij stond pal; zijn leden stonden pal
als zuilen in een wervel-kolk van vuur;
en recht zijn nek stond op 't vervreten stel
der haakse schoudren; en zijn nek ontrees
het vuur-beglansd, het vuur-beketst gelaat
recht, en zijn blikken recht de heemlen in; naar-mate dus hij stond in 't haeglen, in
het hakken, in het scheuren, in 't geplof
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van felle pijnen, dair in 't klare vuur
van goed-droog hout en bij een heldren dag
die, windloos, 't spel der vlammen ongedeerd
recht-op liet joelen; z6, naar-mate hij
de pijne lengerhande mindren, en
een zoeten gloed ging voelen in zijn hoofd;
naar-mate hij bezwijmde, en had geen wil
aldra, en geen bewust-zijn meer, en zonk
het knokig rif ineen, en bleef aldra
het hoofd alleen nog over: stond zijn blik
nog in de heemlen, klaarder steeds, en strak
gelijk een zout-krystal in ochtend-licht,
bij tij, aan zee...

ZO stierf hij, naar de slaap hem zoet omrees
der pijn. Hij stierf. Hij sliep; en 't scheen hem of
het werd een lange slaap, en dromeloos
Het was een slaap in warm en duister licht,
in een fluweel'ge weelde en trage stilt
die niet en roerde en die niet luistrend was ...
— Maar ging de stilt daar niet als aedmen gaan?
Ging als een bloemige adem, fris en zoel
en lichtlijk-rillig als to Meie luwt
een fezel-wind op 't jong gebladert, gaan
een veil'ge en zeekre warmte matelijk
aanluwend door den duister-rust'gen slaap?
Ging niet het dichte donker klaren van
een verren, overfloersten schijn, die zoet
maar Onvoorzien was, en als vrezig miek
'lijk vrezig maakt verlangen?... — En zijn slaap
ging zien door dichte oog-schalen, en een dag
drong binnen in zijn wezen, 'lijk de dag
dringt in het best-gesloten huis, en maakt
van taan'ge glanzen levend elken wand:
z6 voeld' hij een ontwaken, Herakles;
v6or-voelde ontwaken uit den langen slaap;
en wist niet meer of hij nog slapend was;
en wist niet meer of hij geslapen had;
wist niets meer, wist niet meer van wake zelfs,
van levens-wake, of zelfs wat leven is.
Het was het wakker-worden aan nieuw licht,
aan een nieuw wezen, aan een nieuw ontstaan
— maar dat hem niet bevreemdde...
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EN toen ontsloot zijn oog. Zijn oog ontlook
gelijk een donkre bloem: zij kijkt niet uit
haar geur'ge kroon; zij ziet niet naar het licht;
zij zoekt het zoete dag-licht niet te zien;
maar ze is gelijk een schaal, ze is als een kelk :
daar-binnen vloeit de koele, dank'bre drank,
en zij, ze ontvangt hem. Zd de bloem den dag:
ze ontvangt den dag, ze ontvangt het zoete licht,
ze laaft en koestert zich aan 't dankbaar licht
dat neemt haar vorm aan, en wordt een met haar.
Aldus ontlook zijn blikken Herakles.
Hij wist nict of hij zien kon, maar er kwam
in hem een schoon visioen. Hij lag, en wist
te liggen in een rust-bank, stapel-hoog
van donzen kussens en een klaar tapijt,
daar-in hij lag, geschraagd ten elleboog,
zijn hoofd recht op zijn schouderen, zijn romp
hoeks aan zijn heupen, die gevallig in
de donzen kussens zonken, en zijn leen
blinkend van zalven. ZO lag Herakles,
die look zijne ogen open, Onverbaasd
om 't schouwspel dat zijne ogen zagen

hij lag aan om ene tafel die
schitterend was van witte weefsels en
het goud der nappen en den gouden drank
die vloeide uit hoge kannen. Om hem been
lagen gestalten, edel aangedaan
van blanke kleedren om het pralend lijf.
Het waren zware mannen, zwart-bebaard,
glanzend hun wangen, en hun handen wit.
En 't waren vrouwen zwaarder, op haar borst
wogen juwelen, en fluwelig stond
aan haar blote armen wazig dons, gelijk
een ochtend-damp op verre weiden hangt.
Maar waren mannen, waren vrouwen dit?
Waren 't geen goden en godessen, aan
den goden-dis? — Hij vroeg het niet. Hij keek
een wijle rond. Hij sloot zijne ogen weer.
Herakles sloot zijne ogen weer: hij wist
dat hij thans lag ten goden-disse, en dat
zij alien, goden en godessen, hem
bezagen, uit hun wel-gevallig oog,
hem, nieuw-gekomen aan het eeuwig maal.
Hij sloot zijn ogen, en hij was beschaamd
dat z' hem bezagen...

WANT
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MAAR toen klonk ene stem, die diep was als
de slagen van den ernst'gen nachtegaal
wanneer hij gaat te zingen in den nacht:
de al-eerste slagen van den nachtegaal.
Zij sprak; en hij zag niet: hij Morde ha.ar
te spreken. — „Herakles”, zo hoorde hij,
„de tijden zijn verstreken van den strijd.
Heb, Hera, ik, gewild van brallen zin
dat gij zoudt dienen wien ik wist te zijn
een lafling, maar aldaar 'k u wilde zien
heerlijk van daden en van blij geweld:
thans zijn de dagen Om die te elken dag
tartten uw krachten en uw pratten plicht ;
vol-streden is uw leven, en ik ben
gelijk een moeder thans, een moeder-schoot
die haar moe kind ontvangt na langen dag
van spelen. Thans — en 't was mijn dure wil
die kreeg van Zeus, bij wenken van zijn brauw,
kreeg van uw vader Zeus, en vreugde-vol
instemming, — than is 't, dat ge aan onze zij
zult liggen als een god, en drinken uit
de gouden nap gouden ambroisia.
Ontsluit uw ogen, Herakles, en zie:
zelf bied ik u de goude' ambroisia".
.

TOEN dronk

Herakles. Om de tafel blonk
van mond te mond een milde monkel, en,
waar hij gedronken had, wist hij te zijn
zijne ogen blinkend 'lijk hij de ogen zag
die hem aanschouwden. Toen hernam de stem
van Hera, hol als nachtegalen-slag.
En hij sloot weder, als in vroom ontzag,
zijne ogen; en ze zeide: „Herakles,
wij hebben een zoet meisje, Zeus en ik,
bloem onzer liefde, een roosken, ene bloem
van rozelaar, een witten rozelaar.
Zij is ons meisje, zij is ons zoet kind.
Zij is pas huwbaar ; zij is huwbaarheid;
haar naam is Huwbaarheid, maar zij en weet
het niet. Ze is zuiver als een klare nacht;
ze is zuiver als de dauw, en broos als hij,
en kan, als hij, weer-spiegelen 't heelal,
Zij is ons kind,
en weet het niet, als hij
het kind van Zeus en mij ; en... — Herakles,
ik gaf te meester u boze' Eurustheus,
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den kwaden lafling met den blauwen mond,
den bond met bleke blikken. 'k Heb gewild
uit brallen luim dat gij zoudt lijde', om hem.
Maar ... 'k heb een kind, een schoon, van Zeus en mij.
En, Herakles, ik geef het u..."

zweeg. Er wies een vrage, waar zij zweeg.
Er wies een vrage in de ijlte, aan elke lip,
aan elken mond die opende op een vraag;
maar niemand sprak. Er wies alleen een vriag
— Toen zeefde een matte klaarte de oge-Teen
dOor van Herakles, en een beeltenis
z6 schoon kwam in zijn brein ineens te zijn,
ineens in 't oog, dat the maar glans-rijk was,
dat schroom beving hem met een harte-klop.
Het was een prille meisjes-beeltenis,
en zij bewoog met huiverig gebaar,
maar in het aangezicht was aarzelloos
een glim-lach. — En toen zegde Hera weer:
„o Herakles". Maar nog ontsloot hij niet
zijne ogen
Klaarten waren aan 't albast
der staande dijen, die niet roerden, en,
een krans van Licht, rezen heur armen, om
heur hoofdje. Maar hij dorst haar niet te zien.
— Zei Hera toen opnieuw: „o Herakles!"
En nog ontsloot hij de ogen niet... Hij zag
de knieen die bewogen, en de huid
door-schenen met een blanke schijf, alwaar
zij rezen. En hij zag den wakken mond.
— Toen wilde weder Hera spreken, maar
zij sprak niet. En zij zag heur dochter aan,
heur meisje Hebe, en deze zag heur aan,
en, aerzlend dan, zei deze: „Herakles"

EEN felle klaart brak open dan zijn blik.

En zoals brons, als warrem-donker brons,
ais glad en diep brons voelde hij te zijn
zijn blik. — Zij stond aan zijne zij, heel dicht.
En hij verbaasde, haar zo ni te zien,
en dat hij niet en voeld' heur nadering.
Maar zij was kuis, zij had geen warmte aan haar
die is verwitt'ging voor de mannen. Hel
gelijk een witte roos in 't schemer-uur
stond ze aan zijn duistre zijde, en argeloos.
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N6g dorst hij nauwlijks op te kijken. Zij,
ze had een glim-lach op heur lippen, en
ze was verlegen; maar zij zag hem aan
als wou ze smeken, dat hij haar bezie
Hij voelde zich bewogen. Hij herdacht
den woed'gen nacht dat hij de dochtren won,
de vijftig dochtren, alien, in een nacht,
de schreeuw'ge dochtren van Thespios won;
— en hij werd spijtig, en hij dorst haar niet
bezien... — Maar wierd nog nader hare tred.
Hij zag, uit zijn gezonken oog-schaal, recht
heur kuite rijze'. En waar ze weer heur lip
roerde, en ging zeggen: „Herakles", daar schoot
een vlamme door zijn hoofd en door zijn blik.
Vrank zag hij in 't gezicht heur, en zijn mond
viel open. Maar then ging heur schichtig oog
dra schuilen onder schale. En waar hij zag,
hij siddrend, heur gestalte, zonk heur hoofd
ter zijde, en 't was, of siddring heur beving.

EEN brand, en star, maar plOts een schOne brand
volde zijn borst toen en zijn strakken nek.
Hij zag heur hoofdje. 't Stond gesloten in
het groenend goud der dubble haar-vlecht, die
wies uit de gulden geule van den pals
naar voren, voer om de oren, kroonde schoon
het voor-hoofd, ging te loor weer in 't licht haar
des halsen. En heur voor-hoofd: als een plaat
van zilver, die de krijgs-man draagt ter borst,
daar-aan het hemd van malien zich hecht,
zO was het gelend blank, en glanzend, en
bewaasd van blauwen aanslag, waar een aem
kwame te naedren met te heten gloed.
Daar-onder welfden brauwen, dun en bruin.
waar-uit de kring wies die het oog omsioot
in groen'gen schijn der fijn-doorschijn'ge huid
en daar de milde bol in brandt van 't oog.
Maar hij en zag den brand niet van haar oog
dat zedig stond geloken. Maar hij zag,
stengel waaruit het effen voor-hoofd wies
als een pioene wit, de rechte neus,
heur neus voor de' adel van den reinen geur.
En dan zag hij heur mond: en was die niet
een krieke, en 't welven van de krieke, waar
een dunne kloof ze dreigt te scheiden? En
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heur kin: en was hij 'lijk de perzik voor
zij rijp wordt? Maar hij zag heur wangen, en
zij waren als een perzik
TOEN draaide zijn verbaasde en schroom'ge blik

om 't prille rijzen van heur ambren hals,
aldaar, drievoudig, als een zilvren snoer,
een zilvren draad, de prente van een draad,
stond ene blauwe en witte, een ronde lijn.
Hij zag de hals, en hoe daar to elken kant
als huiverend de dunne lijn vergleed
naar 't schoudren-paar, dat, uit een blanken wal
deinde ter hoeken, waar de ronding geelt
der boven-armen. En hij zag de diept
die, beider zijde van het weke dal
der kele, legt de warme delling waar
zo zoet de zoenen rusten (en er wies
als een zoel water in zijn keel). Hij zag
heur armen, nog heel tenger, en niet hard
van spieren, nog niet hard als spoelen die
men draait uit palm-hour, maar die spoel-gewijs
liepen van uit den schouder naar de plaats
waar de aedren naedren tot een schoon verschijn
van blauwe teekning en de tere huid
is dun en zoel; en were dan van uit
den elleboog, tot waar opnieuw de pols
vertoont, waar groener, aer aan aer verzaemd
tot nieuwe teedre tekeninge
ZO
zag hij heur hals en schoudren, en, al-langs
smal borstje en hoekse heup, heur armpjes, aan
de donker-ambren okselen, en die
aan handjes, die geen kinder-handjes zijn,
aan handjes, die geen vrouwe-handjes zijn,
kruisen haar vingren gelijk mazen, voor
de dijen...
Hij zag heur borst. o, SchOon was heure Borst!
Zij had de trots niet en de uitdaging niet,
de zure scherpte noch de vaste vree,
heur Borst, noch zekerheid noch geerte, die
keetnen aan vrouwen, en beslechten 't spel
der worstling die de man bij voorbaat weet
voor hem de zoetste neer-laag, en voor haar
die lokte hem ten kamp, het klaar besef
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dat ze, onverwinlijk, nieuwen ijver wekt
bij wien ze steeds tot weerloosheid verneert.
Zij had de zware en weelde-rijke rust,
tot schreiens toe de zwellend-rijpe rust
niet van de moeder-borst, die voedt en, arm
aan zog, weer rijk is eindelOos aan zog;
die moede, gene vrede kent dan weer
tot pijne toe te voeden, en die steeds
in liefde put weelde onuitputtelijk.
Het was de borst niet van een kind, de borst
die deinst ter nere, en grijs is, en zeer arm:
hij zag heur borst, en 't was of blind hij werd;
want ene tafel zag hij, en zij hief
diep-schijnend hare schuinte, en was gelijk
uit elpen-been haar vlak, tot waar een geul,
een glanzig-uitgediepte, een geelre goot
ze deelde tot twee helften; en daar wies,
rozig, een zachte bezie, beider zij ;
een malse, een matte, een tere kleine vrucht;
de vredige eenvoud van een rust'ge vrucht;
de aanminnigheid van een klein vruchtje ... En zonk
de vorm toen van een schale, een bleke schaal,
zonk nere-waart, en dubbel, de ele vorm
van een door-aerden beker, uit albast,
die korrel-blank is, met een vrome zorg
gesneden
EN toen zag hij heur buik. Heur buik was teer
gelijk de huid van een Jong katje, dat
arg-wanig is, en dat niet zitten blijft
als gij het houdt op uwen knie, maar zoekt
schuin-ogend u te ontsnappen, hoe ge 't vlijt
en drukt bij zachten vinger iedre pees
en spier-hoek. En waar 't lopen gaat, daar voelt
ge los de huid over het spieren-spel:
aldus vertoonde zij heur buik; hij was
zeer week, en ongespannen; maar hij was
naar vorm en welving, in het raam der heup,
vast in de vormen, en van welving vast
gelijk een schelp, gelijk een beukelaar;
om diepen knop des navels welvend als
een beukelaar die glooit en deinend vloeit
zijn boorden toe. ZO was heur buik, en bleek
En hij bezag heur buik, en voelde zich
ontdaan van schaamte en nors-bleek in zijn oog,
gelijk een jongen van geen zestien jaar
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MAAR heure benen vond hij lang. Haar heup,
die duisterde aan de hoeken van haar buik,
was vierkant. Maar haar heup uit vloeiden zacht
heur dijen, 'lijk een room, gelijk een melk,
geel gelijk melk en effen gelijk melk
waar ze ene trage kan ontvliet, en vloeit
naar vorm der tuit. Zo vloeiden uit haar buik,
room-bleek, heur trage dijen, glad en gaaf
heur knian toe, die waren als een ei.
Zij waren klein gelijk een duiven-ei,
en witter. En hij zag ze, hoe ze ineens
trilden, wanneer zelfs onbeweeglijk bleef
het been, en hoe ze waren als een lamp
van glansloos porselein, en stil van licht,
aldaar ze stonden op de scherpe spil
der scheen, die was gelijk een pijl-schacht. En
hij zag heur kuite, en die wel duister was,
die was de schede van het water-lis
daar zwellend ze is van bloemen: hare kuit;
en weer ontstak ze een warmte in hem... En zag
zijn oog haar voet toen, lang en los van teen,
die welfde hoog en was gelijk een brug,
hard, geel en blinkend, en die geen begeert
en wekte, maar die drukkend was ter aard
als plat-gedrukte, witte krieken

— ZO zag Herakles Hebe. En hij lag
in zijne rust-bank roerloos; en zij stond
roerloos aan hem, en zij bezag hem niet,
en zij was geurenloos... En hij dacht na
dat hij thans was een g6d, en deze maagd
zijn gade, zo dit was zijn wens en wit.
Lang dacht hij na, en vleide met de hand
over zijn lokken, zwaar van olie. Zwaar
voelde zijn hart hij, en niet blijde
— Maar
toen hij zijn hoofd hief, zorgelijk en traag,
toen hij zijn ogen gaan liet over hen
die zaten aan naast hem, en hij vernam
hun momplen van bewondring, en hem docht
dat in hun hart de mening wonen moest
hoe hij mocht dubbel-zalig heten, die
aldus het duurst bezit van 't hoogste paar
uit den Olumpos stond to winnen, — dan
rees als een water-vloed de wroeging hem,
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en boorde-vol van tranen, toen opnieuw
hij zijne vrouw, dees Hebe, ging bezien
en aan zich-zelven dacht daarop...

WANT och!

toen wies herdenken weer in hem.
Hij stiet zijn beker vol ambroisia
bij lange vingren of van hem. Er wies
herdenke' in hem van toen hij mens nog was.
Then loerde hij, gelijk de herders doen
de herders en de boevers, en wie gaan
van hoef te hoeve, al-om te pikken graan,
te binden wingerd, of te kelen vee,
te snijden zwijnen of te dorsen koorn;
maar bij laveie ligge' en loeren zij
ter schaailw der schoof, ten schemer van de haag,
waar zij de guile meiden gerend zijn;
— then loerde hij, gelijk de vissers doen
die schuilen in de boten, en geen sprong
van snoek of karper wekt hun grage zorg;
want zij en ruilen de' oever voor den plas,
daar zij de komst en de' argelozen gang
kennen der maagden, hunnen oever langs;
— then loerde hij, gelijk hout-vesters doen,
hokkend in mossige oksels, beuk of eik,
'dat zij betrappen mogen nymph of vrouw,
en nimmer missen z' hun onwil'ge prooi:
z6 was Herakles toen hij mens nog was;
toen hij een gretig mens nog was, en meer
dan welk een mens was maatloos-fors en -schoon.
Hij had een borst gelijk een marmren deur.
Zijn borst stond open als een marmren deur.

THANS stond

aan hem het meisje Hebe, dat
van Zeus bij Hera was gewonne' in min.
En ach, hij voelde 't, zij en zou niet zijn
een lange vrouw, naast hem in rust-bed, die,
moede van zaligheid, met open mond
die geurt, ligt slapend;
hij, Herakles,
wakend, en zat zijn zinnen van geneucht,
haar zou bezien, en er zou warmte zijn
binnen zijn ogen. — En dan zou ook zij
ontwaken en zij zou hem z6 bezien
dat weer zijn schoudren warrem van begeert
en strak zijn nek en kinne zouden zijn.
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En zij, ze zou alree genaderd zijn
van dij en flank, en zou zijn vrouw weer zijn
Neen, deze en zou zijn inn'ge vrouw niet zijn:
hij wist het, Herakles; helaas, hij wist;
o vrees: hij wist, — en lei zijn zwaarder hoofd,
en lei zijne ogen binnen zijne hand
en zegde niets

MAAR toen ging lichten hare blikken zij.
Hebe hief haar oog-schalen, blank als melk;
heur schale', als roze-blaen door-aerd en blank.
Zij naerde niet; zij hief heur ogen slechts
op Herakles, en zag hem talmend aan...
Hij lag ter bank, de brede duistre hand
Poor zijn gezicht, 'dat hij niet zien en zou.
—En toen wies een verwondering in haar.
Zij kon niet denken, Hebe, hoe dit was :
dees schonk'ge man, held van 't twaalf-voudig werk,
yeller des leeuws, moorder der waterslang,
vanger des evers op Erumanthos,
drager der aarde, hij, vorst Herakles,
—hoe hij kon liggen d(is, en had verdriet,
waar zij, zijn Hebe, stond, en was gereed
to ontvangen zijne min, al wist zij niet
wat minne is, en verlangen niet en wist,
noch wist haar eigen schoonheid... En zij ging
drie stapkens nader nog, tot waar hij lag,
en lei haar handje aan zijn schouder, en,
wel aerzlend, maar meewarig in haar spraak,
vroeg „Herakles?”

Hu tilde, en deed zijn hand van vOor zijn oog.
Hij wist niet of hij haar binnen haar oog
bezien zou. Maar hij zag heur aan reeds, en —
toen kwam ineens een zoetheid in zijn borst.
Zijn blikken gingen in haar blikken, en
zij faalden niet. Zij draaiden niet gelijk
in duizel, zoals de ogen doen wanneer
een man de vrouw beziet, waarvan hij weet
dat zij de zijne zijn zal. Hij bezag
het meisje Hebe, maar hij zag tot op
den grond van hare maagdelijke ziel,
en hij en wist niet hoe hij z6 kon zien
En daar wies nu een grote zekerheid
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in hem: hij kon ze gins doorzien, tot op
den grond van heel heur wezen... — En ook tot
den grond van eigen wezen zag hij thans.
Er was een stilte als nooit voor deze in hem.
Hij wist dat hij de kwelling zou ontgaan;
dat hij ditmaal beminnen mocht en zou
zoals de mensen niet beminnen. Hij
gevoelde thans de voile mate van
zijn loutering. En uit de keldren van
zijn borst rees dankbaar en van vrijheid warm
een zucht vol geuren...

HTj trok het meisje aan zijne macht'ge zij,
het witte meisje Hebe aan zijne zij
die glansde als koper. En hij lei zijn hand
op heure kruine en gouden dubbel-vlecht.
En hij wou spreken, en hij zegde, zoet:
„Hera" ; maar verder ging zijn stemme niet.
Stil zat het meisje aan zijne macht'ge zij :
en hij gevoelde, geerteloos voor 't eerst,
en zalig, werkelijk een gOd to zijn.
En weder wild' hij spreken: „Hera" ; maar
de stroom der woorden brak den dam niet door
die lag hem om het harte... Hij bezag
zijn vrouwe, en zij, ze zag hem teder aan.
Hij nam zijn schale vol ambroisia,
bracht ze aan heur lippen, en zij dronk. En toen
leegde hij-zelf de schale ambroisia.
Toen ging, als zoet geluid van bijen, een
gemompel aan den mond van 't goden-tal.
En Herakles zag aan ze, beurt bij beurt,
en alien was een glim-lach op den mond,
en alien knikten, dat het goed was...

z6i

DE STIEREN-DIEF
91 3)

I
WAAR hij zwaar lag, de schouder-platen zwaar

in 't verig mos der leger-stede, en lag
ten rugge, en voelde aan zijne lenden dat
hij ging ontwaken, — waar Alkuoneus,
waar reus Alkuoneus, nog de ogen bol
van slaap, n6g bol de blazers-mond, ndg bol
uit baard en 't breed-gebreide warre-haar
de wangen, bruin en rood van warmen slaap;
— waar vorst Alkuoneus, gestrekt ten polk
het logge lijf en de uitgelengde leen,
onder het dreigend-laag spelonk-gewelf,
gewaar-werd, aan de dagelijkse pijn
der moe-gelegen lenden, dat hij weer
ontwaken zoude, (en hij verlegde een been
en sloot zijn vuist op de inn'ge warmte van
zijn hand-palm, en hij ging zijn adem door
het briesen horen van zijn breden neus,)
— waar, de ogen the nog, held Alkuoneus
ontwaken zoude en in zijn hoofd bewoog
't ontwakende bewust-zijn, voelde hij
aan zijne borst, plots, dat de dag begon.

DE dag begon over zijn naakte borst.

De lage dag legde aan zijn ruige borst,
aan zijne donkere, aan zijn warme borst,
plots ene rilling en een vege klaart.
Hij lag, en zijne borst werd klaar ineens
en kil... En hij ontwaakte thans geheel.
Heel werd het lichaam hem gekoeld, en wies
al zindrend leven door zijn lome leen.
Zijn lijf werd hol. Thans wist hij weer zijn hoofd
vol wisse wetenschap, en wrok, en leed...
— En hij ontsloot zijne ogen, en hij zag
den dag die reisde, uit de open poorte van
zijn stenen hot, over zijn koude borst
zijne ogen tegen. En hij werd gelijk
een morrig dier dat van den nieuwen dag
nog kent alleen het hitsig knagen van
den honger, en de onwilrge zekerheid
der last'ge jacht...
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— En reus Alkuoneus
keerde in zijn polk, die geurde als droge schors,
het logge lichaam, bood aan 't lage licht
dij, flank en arm en 't schoftig schouder-stel
die werden koud. Hij sloot zijne ogen weer.
Maar hij ontsloot zijne ogen weer. Hij zag
hoe 't licht kroop aan de wanden der spelonk,
rechtte aan de wanden grauwe spiegels, droop
als duistre peerlen aan het hoeken-rijk
gewelf. En hij sloot weer zijne ogen; maar
ontsloot ze, en morde...

weer, — allene heerser zonder yolk,
hij, enig woner in dit barre land
dat nimmer bloosde in zonne, nimmer lag
in zomer-kleed, dat nooit een zomer-kleed
zag zwellen van een vrucht aan oogst of ooft,
maar wachtte, eenbaarlijk, dat het baren zou,
jaren aan jaren, eeuw aan eeuw, en eeuwigheid
aan eeuwigheid, als-dat het baren zou;
— heer hij, en heerser over deze streek
die strekte, oneindig, uit het hard gebergt
naar ene zee toe, die niet was dan ijs,
nooit was dan ijs dat nimmer draagt of teelt;
— hij, reus Alkuoneus, verworpeling
van bij den schoot der slechte moeder Aard,
en nooit en won, dan meester mogen zijn
diar waar slechts hij kon leven: zie, hij lag
in zijnen polk, naast knods en boog en pijl,
ontvoerd aan dromen die hem waren als
een zoet gesprek moet zijn ten avond met
een jonge en stille vrouw. En hij had kou
en hij had honger...

WANT

LASTIG verlegde hij zijn leen, en rees
op zijne knieen, en zijn vuiste greep
knods, boog en pijl. Op zijne knieen kroop
hij 't schimmel-geurig leger door, en zag
den dag Bien to gemoet hij kroop, en die
hem 't mor-gelaat bleek miek van ijzig licht.
Hij kroop tot aan de poort van rots-steen. War
rees hij, de hand ter aard, van knie op voet.
Hij stond dan op zijn linker-voet; hij stond
thans op zijn beide voeten. En hij was
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een Reus. Naakt stond hij, en hij was een Reus.
Waar hij, minachtend, de ijselijkste kou,
in smadelijken trots, gekozen had
als kleed, en weerde wolf ge beren-huid
en huid des zwarten leeuws uit bar gebergt,
—hun vlees alleen bedoelde, zwaar en wis,
zijn knods ten knopen van hun ruigen rug, —
stond hij, en hij was niakt, en hij was zwart.
ZWART stond

hij, want het dage-licht, dat blank
hem had gemaakt voor 't wreed ontwaken, miek
dat hij werd zwart waar hij weer leven zou.
—Wel was hij bleek nog in zijn aangezicht.
Drie barmen huid waren aan 't voor-hoofd hem,
die waren bleek, van ene kromme lijn
als een drievoud'ge boog. Zijn hoge neus
was, als een kegge, een bleke boog. Zijn wang
was rechts en links bleek als een schild. Zijn kin,
zijn laag-bebaarde kin, was bleek. — Want zie:
hij stond, zijn hoofd en heel zijn aangezicht
gelijk een heuvelige tafel, naar
de hoge en trage welving van de lucht
gekeerd; en, was de lucht bleek in haar welving, z6
was bleek het aanzicht van Alkuoneus
— Donker was echter al zijn sterke nek.
Hij was een stain, en, lover-kruine, licht
maar dicht aan duisterheden, hief de baard
boven den nek een schaduw. 't Was een stam,
en hij liep uit, een gladde beuke-stam,
al rechts, al links, in ene tekening
van wortlen, over schouderen en rug.
Aan schouderen en rug, daar lag het veld
der wet-verdeelde huid. Maar zij was grauw,
Zij deinsde als trage heuvel-grond. Zij ging
in trage defining naar den buik toe, en
de lage glooiing toe der heupen. En
zwart waren heupen en de lage buik;
maar stonden op de zuilen, dij aan dij,
der benen, gelijk staat een arends-nest
op hogen spriet-boom, en 't is warrig van
bramen en mos, en zwart; maar woelend ook
van krijsend broedsel, dat naar leven dringt.
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Hu stond, en hij zag Ain de lucht en de aard.
Maar hij en zag ze niet misschien. Hij wist
de baan der aard die, eindloos, aan het paarsgewijze spel der benen bood de dage-taak
der nood-druft van wie g6d zich noemen mocht.
Hij wist de lucht, die ijI van vooglen was.
Hij zocht ter luchte vooglen. Waren zij,
— arend die ligt op dubbel vlerk-gewelf;
gier die den nijd'gen waaier zwaait der vlerk ;
kort-wiekige ijs-gans die ter nere ploft
bij elken last'gen hef des lichaams, — waren
zij, aan de heffing der gestolde baren,
waren zij, moede of heftig-weiger, niet
het voedsel dat hij zich, aan fel vuur, bried,
en, bradend aan fel vuur van hout en bramen,
die hem een hell van mens-zijn brengen kwamen?
Waren zij niet, dat hij zich, schande en vreugd,
mocht voelen levend, wen hij h6ngrend was?...
— En hij zag de aard. Maar hij zag meer de lucht,
en zocht, ter luchte, to eten.
o SMAAD die wrokte, wrang tot pijne toe,
in zijne horst!
— Hij zag, onziende, de aarde
die niets en was dan moeite hem; hij zag
de lucht die niets en bood dan ijlte hem,
hij, die zich onder de Eerst-geboornen wist
en onder de Aller-sterksten...
— Was hij niet,
in 't lege van zijn peilloos-diep verdriet,
een van de zonen welke de Aarde won
bij 't blued des Hemels? Wist hij niet zijn Wil
hemelse gave, en zijne brede Kracht
gave der aarde 'dat ze bei vereend
werden beweging naar een zeker doel
dat hen, de Reuzen, meester maken zou
van 't wentelend Heelal?
—Helaas, helaas!
de hemel bleef gesloten hun, to hoog
dat hunne woede treffen zou den gril
der slechte kindren van den slechten zoon;
de kinderen van Kronos, vader-beul.
En de Aarde, de arreme Aarde, weduw van
de' ontmanden Hemel, kon ze meer nog zijn
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dan oord van ballingschap voor zonen, die
zij nauwelijks vermocht te voede' en die
den vaderlijken Hemel nimmer meer
en zouden kennen?...
DooR-zoekend zag hij grond en lucht; hij zocht
dat hij zou eten...
— Maar de lucht bleef dood.
Hij bleef gelijk een land is, ene vlakt'
ene effenheid van grond, te slechten tijd
dat alle vrucht geschuurd is, en geen graan
nog is gezaaid dat nieuwe vrucht belooft,
Het ligt gestrekt en naakt, gelijk een vrouw
die oud al is, en niet meer baren zal.
Het ligt onroerend, onberoerd; en geen
der dieren die hun voedsel zoeken aan
vergeten aar of zaad dat nog niet kiemt,
geen dier, dat loopt op de aarde, of vlijtig vliegt,
bezoekt het, want het weet: het land is leeg ...
— ZO was de lucht aan 't wrokkig-zoekend oog:
glad en bewegenloos, en vie gelijk
't gelaat van een, die doof en blind is, en
de spijzen niet en smaakt, dewelk' hij eet,
nimmer zijn mond ontsluit op ene vraag,
nimmer zijn handen strekt, en nooit en rijst
van op de plaats daar hij gezeten is.
— ZO was, zo lag, zo stond de lege lucht
in de ogen, bleek en scherp gelijk een mes,
van kalen vorst Alkuoneus.

II
DE lucht,

de lucht, al-over hard deze aard...
HOe wist Alkuoneus haar wezen, waar
zij staat gelijk de rug van een grOot man.
— Deze is veel groter dan de Reuzen zijn;
hij is zo groot als Ouranos moest zijn
die volde heel de wereld van zijn lijf.
En hij is wit en grauw, en geel en grauw.
Gij ziet zijn hoofd niet, dat gebukt is, laag
ten knoop des halsen, daar hij bochelt in
een keten zware wervlen, tussen bei
de tafelen die zijn de schouder-blaen,
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omhoog-geheven bij den forsen duw
der spier-doorwortelde armen, wier geweld
den horizont neer-drukken bij der vuist
en 't nijdig pramen van het vinger-stel.
ZO staat die man: hij drukt den einder neer,
en heel zijn rug, zijn doodsbleek-rechte rug
werkt van 't geweld der armen. Blank-bewaasd
heffen de bolle schoudren, waar het spel
der spieren heuvelt tot een bonk'gen berg
omhoog. Al-over 't zerk van 't dubbel blad
dat als een kegge legt ten boven-rug,
golft traag de huid die aan de hoeken trilt.
En uit de klip, die geel gespannen staat
ten nekke, stort, een scheute aan beide zij,
de Lange logge klomp, de vaste zuil
van hard en pezig vlees, ter weke diept
der lenden neer, aldaar de vege klaart
van 't licht geeffend is en mat en flets
— — Aldus die man; en uit zijn rugge ziet
gij beider zij, naar voren toe, en boog
aan boog, de kromme ribben, hard en dun
grijpen de borst in een gesloten rij
van ringen, harder dan het stugste staal.
ZO staat die man, en hij is bleker dan
een lode in schemering: zO staat de lucht.

MAAR neen; — de lucht, zie, zij beweegt; zij wankt;
zij wiegelt als een wisslend baren-spel;
zij danst als witte hillen, beurtelings
omhoog, omlage
Zie, de lucht, zij is
een trage bende witte beren.

— DOof
zijt ge, en ge ziet alleen de beren gaan.
Op hunne platte zolen, matelijk
strekken zij stijf de benen, zeker van
hun gang. Hun lijf is lang, en geel hun yacht
gelijk de maan is. Heel hun kop is stijf.
Hun nek is stijf. Hun rug is rechte. Maar
ten schouder priemt een dubble kim, die roert.
Bij elken stap van de 6ngehoorden gang,
dan rechts, dan links, schuift uit het been omhoog
een smalle klip die stoot de yacht omhoog,
de gele

267

En zij zijn vele beren; zie,
zij gaan in Ongelijke rijen, maar
hun stap is maatlijk-Bender. De een naast de aer
gaan zij, met recht-gestrekte muil en nek,
if op het verre en ongekende doel.
Maar bei de schoudren puilen, klip naast klip
bij beurte links en rechts, en links en rechts;
tot in oneindigheden, links en rechts;
zo verre uw gruwlijke ogen kijken, links
en rechts, die gele wiegel-kimmen, links
en rechts. Zij gaan; zij gaan oneindelijk;
zij gaan, de oneindelijke beren, op
een vlakte die gij niet bezint. Zij gaan;
zij gaan gelijk de lucht; zij gaan, zij gaan,
en links en rechts gaat golvend klip aan klip
ten duizendvoud'gen rugge... Zie, de lucht

MAAR

neen; — de lucht: bestaat de lucht?

— Zij is
hetgeen ge zijt wanneer gij plots ontwaakt.
Gij ligt in een zacht leger, en gij weet
dat gij ten rugge ligt. Maar gij gevoelt
dat gij plots zinkt als in een ijle kilt,
om weer dan plots in ene zoele leegt
te worden opgeheven... — Zijt gij nog?
Gij krimpt, zo voelt ge. Maar ineens, daar gaat
gij breide', oneindig, uwe leden uit.
Gij hoort u horen, en gij ziet u zien.
Maar zijt ge u-zelf nog? Zijt ge vreemd u niet
aldaar ge lijdlijk ligt in duisternis;
een onbegrijplijk wezen, willoos-klein
en -groot, en hebt gene eigen zinnen meer,
en kunt niet eens nog bang zijn? Voel, gij rolt
de afgronden door der hoogte en van de laagt.
Uw hoofd is als een gloe'nde kogel. En
gij zijt niets meer dan h66fd. Maar is 't uw hoofd?
Gij ziet uw hoofd: kan dit uw hoofd nog zijn?
— En gij bezwijmt; gij gaat het donker in,
't fluwelig donker van het niet-bestaan;
gij voelt u worden vrij; gij voelt te zijn
hij die niet is; hij die niet is ...
— De lucht
is ill... Bestaat zowaar de lucht?
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reus Alkuoneus, de bittre, weet:
de lucht bestaat

DOCH

— De lucht ziet. Zij, de lucht,
is een groot oog. Neen, zij is duizendmaal
een oog... Want staart gij ling haar aan,
staart ge in haar grauwe holte, staart gij strak
den welv'gen muur, die nimmer zon-schakeert,
met, vragend en verwachtend, uwen blik,
met, hooploos en wanhopend, uwen blik,
de stijle welving tegen van de lucht:
dan is zij vol met ogen, met witte ogen
Zij zien u niet misschien, bij dage, waar
ze rolle' als ogen doen van blinden, die
roeren hun blik, en blijde schijne', of droef,
en schijnen blijde of droef om wat zij zien,
maar niet en zien...
— Maar, daar de nacht ontwaakt
huiverend uit de traagheid van den dag:
zie hoe ineens de blinde blikken van
den dag daar blinken als een dreigement
En hij die niet en weet, die niet en gist
dat slechtheid hem bedreigt: zijn hart, ineens,
is als een huis met open dak, en heel
de starend' hemel vak weerkaatst erin.
Maar wie den wrok der goden kent, — wie, die
lijk reus Alkuoneus de goden kent,
en weet: uit elken blik sart hem een god;
en hij weet tevens de onmacht van den blik
die 't eigen oog de heemlen tegen-ketst,
die weet: de luchten kijken als een vijand.

- ALKUONEUS verlaat van blik de lucht,
de onvruchtb're lucht, de vogel-lege lucht.
En hij ziet de aarde Tangs, al-over de aard

— De aarde is een oud wijf, en een ziek. Ze is blind.
Want is niet heel de wereld blind bij dag,
heel de onverschill'ge wereld over dag?...
De aarde is een oud wijf, en een ziek. Zij ligt,
onder een deken als een ruige huid,
een harde huid, een schubb'ge huid, — zij ligt,
onroerend in haar Leger, haren polk,
de ogen breed open en die niet en zien,
de mond gesloten, en waar Been gebed
2

69

bewegend is. Zij ligt, en zij heeft kou
noch warm; zij kreunt niet; ze is als wezenloos;
zij moet heel ziek zijn, want, bewegenloos,
maakt huivrig-vies zij, en nieuws-gietig, en
zij schrikt u af. Haar handen liggen smal
als haar gezicht, waar hol de slapen zijn.
Maar hare handen zijn als Bode klauwen
Zo ligt ene oude en zieke vrouw, die riekt.
— En de aarde

de aarde: en is zij niet als een leeuwin,
een zwarte, en uit de holen van 't gebergt,
een oude, en in de holen van 't gebergt
eenzaam?

NEEN,

— Zij zag, gedood bij steen op steen,
eerst briesend dat de wereld helmde; dan
huilend oneindig onder 't hels gejoel
der jagers; en dan geeuwend nog alleen
een langen langen geeuw; en dan — hij sloot
zijn smekende ogen, en hij schudde traag
zijn manen, en ging liggen, en zijn borst
hOorde hij klinken onder steen op steen,
maar hij en vOelde 't niet meer: zO, gedood
bij jagers, zag zij sterven haren leeuw.
Zij zag, van uit het hol gebergt, haar leeuw
sterven, terwijI zij lag en zogend was
haar welpen, en zij tranen stortte
Nu
is eenzaam zij ter holen van 't gebergt,
en zwart. Haar oog is nors en star. Ze is oud.
Gij ziet ze niet: want nooit verlaat zij 't hol
waar ze aan den killen wand ligt. Maar bij nacht,
dan gaat zij huilen, Lang en pijnlijk-wreed,
en is zij schriklijk
— ZO ligt de aarde, en gij
en ziet ze niet bij dag. Maar in den nacht
daar werkt zij, en ze krijst, en zij is schriklijk

MAAR waar zij ligt, en is gekleed geheel
in sneeuw; en gij ontwaakt, en gij ziet plots
ten Loden ochtend dat zij ligt geheel,
eenbaarlijk-lang, eenbaarlijk-breed, gekleed
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in de geniepige effenheid van sneeuw, —
o, is ze niet voor uwe razernij
een stomme en een geheim'ge spiegel?
— Want
gij kept de naakte onvruchtbaarheid, gebreid
onder de wade, onder den pelder van
de' onoverzienb'ren sneeuw. Uw voet en kan
ze schenden, noch de noestheid uwer hand.
Loop ze bij nijd'ge stappen zwart en vuil;
delf ze bij vingren, tot harde eelt ze stramt:
ze blijft onaangeroerd-onvruchtbaar; zie,
ze blijft onschuldig-dor; ze blijft gelijk
een witte water-ganze, die gij schiet
en die ineens &Sod is, gebarenloos...
En waar ge ontsteekt in woede (grolt uw buik
niet van de pijn des hongers?), en gij raast,
en heel uw oog wordt rood van bloed gelijk
het oog is van den woud-os: zie, ge kijkt
haar aan, en zij is st6m, en zij is bleek;
ze is als een doffe spiegel, waar ge u ziet
vervaald, verstrakt van lijnen uw gezicht,
en al uw Onmacht, waar ze onvruchtbaar blijft.

ALKUONEUS

ziet aan de lucht en de aard

— Het is thans ochtend, maar de nacht is hem
een onverklaarde meester, en bevel.
Want hij weet ook : de aarde is gelijk een trap.
De nacht hiet hem opnieuw: de aarde is een trap,
en gij, bega hem.
— Want hij weet dat, waar
zijn rug hij keert der zee toe, en de wind
der zee kuift aan zijn rechten, zilvren rug,
hij weet dat, waar hij 't strand van ijs verlaat
om aan zijn zool de glooiend-gladde vlakt
to voelen hobblig worden, kei aan kei
die vuur duwt in de voeten, punt aan punt;
dat, waar allengerhand zijn zachtre rug
wordt milder aangeblazen, en zijn nek
is niet meer stijf, en hij gaat verder; maar
er komt een harde zoelte in kuit en dij,
want hij gaat ling al; doch, nu zuigt zijn zool
een mildere aarde aan, en die vochtig wordt;
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en kent hij moeite, ze is niet pijnlijk meer;
— hij weet dat, zo hij gaat, een halven dag
van zijne lange benen, en een trap
is de aarde, en die hij, goed-gezind, betreedt:
daar wordt niet de aarde alleen verwondering
in zijne leden: maar de lucht verijlt
en wordt zeer broos, en g' hebt een zoete vrees
als g' haar beziet en ook een zoet betrouwen
— ZO als ge gaat, en de aarde is als een trap,
van aan de kille zee, tot waar de berg
scheidt de aarde...

III
ALKUONEUS erkent

het sprakeloos bevel
der nacht. — Hij ziet de lucht aan, maar niet meer
om buit: want hij telt de wren aan de lucht.
Hij rekent de uren. Gaat hij berg-waarts thins,
hij kan den top bereike' en de' andren helft
der aarde, vOor de dag gaat rollen op
de vlugge helling van de duisternis.
Hij aarzelt. Maar hij mag niet aarzlen. Want
een ruwe duw beveelt hem, stomp aan stomp
in 't harte, dat hij gain moet.
— En hij gaat.
En naar hij gaat, den rug ter zee, en aan
zijn voet de grond die keert, van ijs in 't stug
en stompe staan der keien, maar allengs
wordt week gelijk een weide, en wak; en waar
— hij nadert, o, hij nadert — zijne zool
gaat zinken in een zilver-peerlend zwart
en makkelijk-veerkrachtig, doch niet rijp
liggen der aarde: daar omlijnt zijn zool
een schone draad van zilver; en het is
op deze plaats dat de aarde in werklijkheid
wordt als een trap, wordt als een muur, wordt als
een steil gelaat van steen; — maar hij heeft moed
als waar' hem moed een milde dartelheid
hij Oat, en naar hij gaat, daar lost in hem
de grol en stoot des hongers, die zijn buik
doorkneedde als een vulkaan de grommige aard,
— daar lost de grol en stoot des hongers op
traag in een rook, een ijlen zinder-rook
die stijgt hem naar het hoofd, en maakt hem vreemd
van vreugde
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MET dezen rook gelijk een vrouwen-aem
(Alkuoneus en kent de vrouwe niet,
dock kent ze in al de mooglijkheden van
haar wezen en zijn wezen, aan den wrok,
die vreet aan hem, zijns onvoldaan bestaans,
— met dezen rook die lichter is dan licht,
met dezen klare' en zwijgende' honger in
den groten legen bol die is zijn hoofd,
bestijgt Alkuoneus den scheidings-berg. —

Zijn knieen scheuren. Zijne handen zijn
van binnen pijnelijke barmen. Wreed
gelijk ene over-zatte Reuze-vrouw
zuipt de aarde 't bloed van zijne voeten. — Maar
hij stijgt. Zijn arm omhelst de rots. Zijn borst
klinkt aan de rots gelijk een breden steen
ten buiten-wand van zijn spelonke. En o!
zijn ingewand drukt pijnlijk. — Maar hij stijgt.
Zijn schoudren werken. Door zijn dijen weegt
bij elk bewegen ene hete scheut
van drukkend lood. Zijn tenen krullen, en
zijn vingren. En wanhopig wordt hem pols
en enkel. — Maar hij stijgt. o, Maar hij stijgt!
En naar hij stijgt wordt minder grauw zijn lijf.
De rots wordt minder grauw. Doch zie, zijn romp
wordt minder grauw ter rotse aan. En hij stijgt.
Hij houdt het hoofd gestopen, nerewaart,
en dit is donker. Maar zijn nek wordt als
van roestig marmer, en zijn schoudren gaan
blauwen als stag dat wemelt in de maan.
Hij stijgt. — En plots, plots, plots...

PLOTS staat zijn hoofd boven de lijn der kim.

— Hij heft zijn hoofd boven de lijn der kim,
en 't staat: een grote, grove, gore bol,
een zwarte kogel, een zwart-stenen kloot,
daar-boven, aan de hoge lijn der kim,
met twee wit-blikkende ogen, naar de Zon.
— De Zon. Hij ziet omblauwen in zijn blik
haar blanken, haar blij-bollen, gladden glans,
Zij schijnt niet groter hem dan 't eigen hoofd.
Hij voelt het eigen hoofd dat donker is,
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en ruig en machtig. Maar de zon en is
niet groot
Doch waar hij de ogen sluiten moet
ineens van pijn en lichten duizel, en
hij klampt zijn handen vaster aan de rots,
ontsluit dan weer zijne ogen, en hij voelt
een nieuwe zoelte aan zijne schoudren, die
van buiten komt : dan is ineens de zon
grOot als de wereld
— Weer beziet hij haar,
maar hij en kan niet. Ze is een wemeling;
ze is als een zot gestrooi, en duizendvoud,
van glanz'ge bloesems uit een spoed'ge hand ;
ze is als een sprenkeling van naalden dan,
en duizendvoud, naar zijne kaken toe,
en waar zij blijde bijten; ze is weldra,
van uit een donker-purpren, ronden mond
die open staat en onbewoge', een vloed,
en statig-breed, van zachte-deinend ijs
dat warm-gesmolten is, maar houdt zijn vorm
en golving, en niet wegend is, maar zoel.
Zij is, zij is ... — zij is weldra niet meer;
zij is verzwolgen in het rond heelal;
zij is verscherveld in de wereld, ze is
verduizendvuldigd in het vlugge spel
van 't hollend rollen die de hemel vult
met zonnekens. En de hemel is ...
DE hemel is een madelieven-wei,

en zOveel madelieven zijn ter wei
dat gij niet ziet dan zoete madelieven
Het is in 't voorjaar, maar nog zonneloos.
De weide is ene blankheid, maar ze is bleek
van Onbeglansde madelieven, en
ze is mat als was : haar bloempjes zijn als was.
— Maar zie, 't gaat sneeuwen, plots. Oneindig is
ineens een spel van vlokken, en die zijn
beglansd als stille lampkens van dof glas.
En zij zijn groot en Onstaeg. 't Is geen val,
een trage en aangezogen-kalme val
naar een weke aarde en die to wachten ligt,
vroom en geduldig, maar met zekerheid,
zo de aarde is in den winter, en bij sneeuw.
Dit is een lente-sneeuw. Een weide ontvangt
aan duizendvoud'ge madelieven, sneeuw.
Neen, zij ontvangt niet : bOven haar, gelijk
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het zwermen, in een lichte zinder-wolk,
van muggen, maar veel trager, en Ondicht,
wemelen stil, en rijzen, om dan weer
te dalen en te rijzen weer, de vlokken.
En 't wordt als een gordijn, een dun gordijn,
een vaag-doorzichtig blank gordijn, aldaar
tot oge-scheemlen toe bewegen, vreemd,
ontelb're witte schaad'wen, vormeloos.
Maar dOor 't gordijn been ziet gij effen staan
en Onbewegend, mat als was, maar zoet,
de oneind'ge lente-wei vol madelieven
— Zo is de hemel een oneind'ge wei
van madelieve' en wemelenden sneeuw

MAAR neen, de hemel wemelt niet. Zie toe:
gij kunt hem g6ed bezien, en hij is glad.
Maar hij buigt even d6or: een zachte wieg
en uiterst effen. Zie: hij is een zeil

— De hemel is een zon-doorzegen zeil.
Hij is een zacht-bewogen, zacht-dooraemd,
een teder adem-levend zeil; hij is
de kraam van een godesse
Neen, gij ziet
ze niet, noch houdt haar ele vormen 't doek
dat zoet gevold is van haar vormen. Zij,
die teêr de vrucht, en pijneloos, in min
gebaard heeft, waar ze schoon van zwellend was
jaren aldoor, en aldoor schoner, daar
ze een ongerepte en slapende eeuwigheid
droeg in haar spannende en klaar-blanke flanken:
zij heeft gebaard, en zij is moede, en lacht.
Ze is moede, maar zij wil niet slapen. In
het zeil ligt naast haar de geloosde vrucht,
de met een zucht van vreugde en vrees geloosde.
De hemel heeft haar lang bezien, en bloosde
Al goden kwamen, en godessen al.
en alien was een glim-lach zonder schal,
maar schoon van wakke lippe en blinkende oge;
en zij, ze lacht: ze mag heur kind hun togen
— Zij ligt ter kraam en zacht-doorademd zeil;
het zeil, door-blonken van den hemel-blos;
het zeil, door-zegen van der goden lach;
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het zeil, dat zoet om zien is van haar la ch
EN waar Alkuoneus bewondering
zijn oog verwijden voelt, en zijne lip
opent op 't wiide duistren zijner keel,
en uit de keldren van zijn boezem stijgt
een zoele zucht als van verloste vreugd:
daar is het — boort! — of heel de hemel gallemt

— De hemel is een guile gaanderij,
een diepe glazen strate, een hoog gewelf
dat strekt in diepte, als van uw diepst gedacht
naar 't diepst gedacht van de anderen. De lucht,
zij is een holle en klare buis, die loopt
tussen het hart van wie op aarde zijn
en denken aan elkanderen. Ze is ijI;
ze is zinderend van ijlte. De ijite weeft
een aldoor-trillend leven van gezang
door de open pijpen, die men niet en ziet
maar voelt to zijn z6 klaar van licht en broos
van wanden, dat ze onzichtbaar zijn. Zij staan,
zij rechten zich, zij dweerse' elkaer, zij goon
uit brein naar brein van wie zich voelen blij
of in wie moede een zoet verdrietje zingt.
ZO zingen al de pijpen van de lucht
blij de of van zoet verdriet; zo zingt de straat,
de diepe en menigvuld'ge strate ;, z6
het hoog gewelf dat menigvuldig is ;
zo zingt de holle en guile gaanderij,
de menigvuld'ge hemel-gaanderij.
EN 't wordt ineens nu, of de hemel heel
in hem treedt; — neen: of heel de hemel is
in hem als in naturelijken staat,
ass naar behoren van een blijde wet.
Hij heeft de hemel heel in zich, gelijk
ene verwondering om zekerheid,
gelijk ene verrassing om een zoet
bezit, dat hij eerst rid ontdekken mag
in zich, maar dat er eeuwig is geweest.
— Het is een kleine roes. Hij is voldaan;
maar licht beklemd toch, en al meer beklemd,
dat hij weldra vervreemd wordt van zichzelf.
Het wordt een vreemde roes. Zijn hoofd, zijn lijf,
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zijn klaar en schoon hoofd en zijn fielder lijf,
voelt hij in zinderenden duizel staan
wel een en vast nog, maar vermenigvoud
en als op alle plaatsen to gelijk:
ene doorschijnend-guldene gestalt
die duizend-tallig staat, de wereld Over,
die aemt en siddert van het ritsel-lover,
die rift van 't gaan der wateren, en schier
bezwijmt om 't zwijmlen van 't geringste dier;
maar die ook weet, in zijn bewonderingen,
dat niets bestaat van dieren of van dingen,
en kriept of kruipt, en slaat de luchten aan
met lied en vlerk, of 't is zijns geests bevaen.
—ZO staat hij, heel de hemel in hem, heel
de schone, rooz'ge dag in zich gegaerd,
Onwezenlijk van lichtheid, maar z6 echt
dat hij zich zeer bewust is van zijn lijf,
maar hij zich anders niet meer voelt dan hemel.

IN wondre ruimte gaat hij uit-staan thans.

—o, Wel nog weet hij, en het is een vreugd
hem in het bonzend hart en gulre hoofd,
hij weet wel wie hij is, en dat zijn leen
zwart zijn en hard, en hard de kas der borst,
en hol de zwoele buik, en heel zijn doen
als van Alkuoneus, Alkuoneus,
de kille en norse vorst, de noeste reus
der Ongemakkelijke stranden... Maar :
staat hij niet hier thans, aan de hoogste kim,
de hele zonne-dag in zich, van binnen goud
gelijk de zon, en ruimer dan de zon
daar hij zich ruim weet als de hemel, waar
wel hOnderd zonnen rollen?...
— Hij is blij.
Er komt een blijde ruste, na de roes.
Hij mag thans rUstig worden: heel de lucht
heeft hij in zich tot eigen duur bezit,
tot onvervreemdb're zekerheid in zich
diep opgenomen. En zijn ogen, die
de oneindigheid binnen hun dubblen bol
bezochten eerst en thans bezitten molten,
de kalme veiligheid van bei zijne ogen
mag dalen thans uit de eigen licht-gebien,
en als het licht de wereld over-zien.
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IV
Hu is gekomen, tot de hoogste kim:
thans over-ziet hij de aarde
— Maar of Verbazen heel dees weel'gen dag
hem wilde zijn een meester, en die slaat
met zijne blijde zwepe door de lucht,
waar 't oor het minst dat hel geklets verwacht,
en schokt heel 't hoofd onder den luiden striem
op tot nieuwe aandacht die 't hoogst loon erlangt;
— of heel dees dag verbazen's rijken dwang
zou lijden, die hem wijden zou tot vreugd:
z6 ondervond hij, onder nieuw bevel
eens ijverig-bedienden meesters, weer
verbazing, waar hij over de aard ging zien
— Zij lag gelijk een eindeloze schelp.
Gelijk een platte en eindeloze schelp
die, grijzer hare ronde boorden toe,
telt gladde en glimm'ge glooiing, een voor een,
ten komme toe, aldaar het weke dier
rustte, en het lag in ene ronde ruimt,
een navel vlakke klaart: zo zag hij de aard;
zo zag Alkuoneus deze aard, gelijk
een effen vijver die op zonne-groott'
de zonne droeg en goud was als de zon;
daaruit, en verder steeds den einder toe,
en vager steeds van veie tinte, naar
den einder die een ronde grauwte was,
deinden de keetnen van de klingen, die
hieven een klaarte naar een blijden karr.,
tot weer zij vielen in een lichte schaailw
om were traag te rijzen. Zo was de aard
gelijk oneindig is, niet te over-zien,
een schelpe
—

de aard, zij is veel schoner dan een schelp.
— Zij is de weelde van een ruiter die,
ten prillen uchtend al den huize uit,
zijn schoon wit huis, dat is gelijk de lamp
der vlakte, wipt ten zadel, en zijn paard
is wit, gelijk een licht, gelijk een lamp
die dwaalt over de vlakte. — Zie, hij zit.
Hij is een duisternis op zijn wit paard.
DOCH
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Maar hij is blij, daar hij to rijden gaat
Een rust'ge draf eerst, een gelijke draf
zoals 't gemoed van een jong meisje, voert
hem naar den eersten horizon. Hij ziet
de' eerste' einder als een schoon-bewogen kring
van hillen, blankend in den bloden dag.
Maar — waar zijn paard den draf verrast, en snuift
naar ruimer zicht al voor zijn blekker-blik —
keert hij zich Om aldra, en drukt zijn hand
vlak 't kruis aan van zijn paard; want zie: daar zijn
de heuvlen hem voorbij al, in den rug,
en hij en ziet ze niet, of keert zich om
Weer is in nieuwe en klaardre vlakte hij.
Al vlugger draaft, al drukker vliegt zijn dier.
De tweede rij der klingen nadert. Zie:
ze zijn in 't oog hem een beglansde schuint
van bloem'ge kruiden; neen, ze zijn alree
voorbij, en hij alree den ring in 't zicht
der derde klingen... — En, waar 't vurig ros
in blijde woede al naar nieuwe einders reikt
die rasser wijken naar zij nader zijn,
brandt in den ruiter ene greet'ger vreugd.
't Is of hij is de reis des dages aan
't gezicht der aard. 't Is of zijn vlugheid meet
de aard; maar of de aard nog vItigger is dan hij.

DE daevrende aard onder den drukken draf
eens ruiters; o, de aandaverende draf
der aard.

Maar neen, zij draaft niet aan;
zij is geen voorjaars-ebbe, en glinster-lach
van ene stuw'ge zee die naert, die naert.
De aarde, zij woelt, maar zij en streeft niet; ze is
een vlakte, waar wel duizend kindren zijn.
Wel duizend, duikelend in 't neerse groen,
wel duizend aller-kleinste kinderkens,
nog borelingskens haast, die zwak nog zijn
van leden, maar die naakt en spartlend zijn
over elkandren, gelijk hondjes doen
die, pas geboren, nog niet goed en zien.
De kinderkens zijn naakt. Het licht is blauw.
Het licht is blauw over 't bewogen spel,
het spartel-spel der rulle ruggetjes,
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der ingediepte bilkens; over 't staan
der rechte hoofdjes die de' onhand'gen stomp
weren der rooz'ge vuistjes; over 't klaar
spannen der hoge borstjes in 't gehijg
dat hel ze maakt en bleker nog dan melk
Zij wriemlen door malkanderen; zij zijn
felle bewogenheid, maar zoet als melk
die zacht aan 't zieden gaat, en zO beweegt.
En zij zijn duizend, zij zijn duizend: zie
hoe naarstig zij daar woelen door elkaer;
zie hoe zij wriemlend woelen; zie, hoe de aard
MAAR de aarde woelt niet. De aarde woelt niet meer.
Alkuoneus kan rustig aan ze zien
en zij, ze is rustig.

— Zie, ze wordt gelijk
een witte veerze in veie Meie-wei.
Ze ligt, en lui langt zij der zuivre zon
heur buik en ongewassen uier, waar
heur stramme poten strekken, en heur hoef
is blank en zacht als nog van kalvren is.
Reeds kent zij huivering ter hete holt
van de achter-bille. Maar deze' ochtend is
zij lui, en wiegt alleen van Karen staart
le zwier'ge zwerm der vliegen tot een kroon.
Haar wit-bewimperde ogen roeren niet.
Gij ziet ze blauw als door een lage melk.
Haar hoornkens zijn zeer klein; nog borstelig
haar voor-hoofd. Maar ze is lui en lusteloos.
— — Doch waar zij ligt aldus, ter lente-wei,
beven daar niet de sullen? Alle deur
is aangestompt van elken tocht'gen stier.
De duisternis is rood er van hun bronst.
Zij slingren slijm door de ijlt. Hun poten staan,
hun achter-poten, gelijk starre stammen staan
Maar zij, ze ligt, de veers, van alien stal
verre, en 'n hoort de deuren aangestompt,
en kwijlt niet
ALKUONEUS is thans verbazing's vriend.
Verbazing is niet meer een goochel-ring
die draait hem vOor de zinnen. — En hij weet:
hij ziet thans de aarde
ze een sperwer ziet,
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een taaiè, en 'lijk een smalle duif ze ziet.
Hij ziet ze als ene veerze. —
En zie, daar is,
daar is in hem geworden, ernstig-zwaar,
een klaar bewust-zijn en ontwaakte plicht:
dat hij zal eten, eerst, en dat deze aard
is rijk aan rundren...
De aarde is als een veers.
De aarde is een veerze. Coed. Maar is zij niet
gevuld, bier, in dit land dat onder hem
strekt ene heuvel-rijke oneindigheid,
en Erutheia beet, en blozend is
in 't licht der zon die rozig wordt en teder,
voert zij de volte niet van zonnig vee;
voedt zij aan 't voile voeder van de zon,
de oneindelijke kudde niet der stieren?...
Alkuoneus voelt in zijn voor-hoofd vieren;
maar were voelt hij in zijn ingewand
vieren... Weer kijkt de vlakt hij in.
Hij ziet de vlakte in, en de vele klingen
der bloem'ge heuvlen en der klare klingen;
hij kijkt gelijk een gierigaard; hij kijkt.
En nu is 't, dat verbazing uit hem wijkt:
hij ziet de bleke heuvlen, en zij roeren;
hij ziet ze, levend, wemelingen voeren;
hij ziet de klingen, en hun felleri cier
van bloeme', en elke bloem wordt er een stier.
vlam wordt 't hoofd thans van Alkuoneus,
en zijne benen. Heel zijn tong is vlam.
Zijn kuiten wapperen als vlammen, en
zijn ingewand wentelt een vlamme door.
— o, Hij heeft wel gevonden, wat hij moest.
Hij weet het wit thans dat hem hier-waart dreef.
Hij kent de drijf-veer die hem rugge-stoot
was toen hij ging, en toen hij klom, en toen
to staan hij kwam, bier aan de hoogste kim.
Want elke bloem, ter klingen, zie, o zie :
want elke bloem, ter klingen, is een stier
En hij, Alkuoneus, voelt zich een vlam :
hij voelt zich een noodzakelijke vlam;
gelijk een vlamme wuift hij ; 'lijk een vlam
die, aan een steile helling, door een woud
woedt, en zij springt van boom op boom;
EEN

281

zij bonst gelijk een bol van boom tot boom:
— gelijk een bol van vuur bonst thans en botst
en rotse aan rotse vorst Alkuoneus.
Geen plomp gewicht en is hem 't lichaam meer:
hij is een veer'ge vuur-bol, en hij wipt;
hij kaatst van rots te rotse, en rots te rots
klaart van zijn sprong, een enkle stonde maar ;
klaart van zijn stem, die luid en luider wordt
naar naedrend hij de vlakte wordt. Hij roept;
hij vindt voor iedren bons een luidre keel. —
Tot hij geheel beneen is, en zijn gil
slaat al de streken tegen van den wind,
en wordt een eindeloze schater.
Hu staakt een wijle, van verwondering.
Maar, waar hij 't haemren hoort zijns harte', en ziet
te dichter thans, de dichte stieren-drom,
— en dreunend rommelt door zijn ingewand
de honger, en hij ziet de stieren al:
daar gaat, en raetlend, over de aard, zijn schater.
Schaterend, schrijdt hij over de aard, bedaard
van stap, zijn schoudren breed, en blank zijn borst
van licht. Hij schrijdt. En, onderscheidend, gaat
en blinkt zijn blik van stier op stier, aldaar
zij zonne-fel staan bloeiend aan de klingen ...
Hij schatert. En zijn schater, als een klok,
een dolle klok, klinkt dra den heuvel-rug
rakelings tegen. — En 't verbaasde vee,
het trage-grazend, plots verbaasde vee:
het recht het hoofd, en ziet Alkuoneus.
Het ziet Alkuoneus, de reus, die schrijdt,
die statig schrijdt, maar schatert, aldoor schatert ;
de hoge reus, een reus van vuur, die schatert;
de felle borst, die rustig is; de leen
die maetlijk schrijden; 't maetlijk wage-gaan
des halzen, als een zuil van zon, die wankt.
Maar 't hOofd dan, 't dolle hoofd, het wrede hoofd
— o, hij gaat eten! — dat te beven staat,
dat trilt geheel, gelijk een horzel in
het licht, van schaetren, o, van schaetren! ...
HET recht zijn kop, het vee, en norse blik;
het heft zijn oog, dat kijkt als donker bloed;
het heft den snuiv'gen snoet die, rimplend, kwijlt.
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En rimplen gaat, tussen de dubble vraag
der wrokkige ogen, 't voor-hoofd; en de ster,
de harige, aan het voor-hoofd, draait ter zij.
Weers-zij van 't starre schedel-haar, gaat aan
de lucht de bocht-gekromde scherpte staan
der vaste hoornen. En hun wange rilt ;
maar vlugger rilt hun schoft en v6or-bil, fel.
Ten kwabb'gen kossem rollen bollen, want
de beesten zwelgen bij het plots gezicht.
Hun vcior-poot heft, tewege; wachtend heft
hun vcior-poot. — Maar, daar al den rugge vaart,
van uit den loggen nek, die traag verlegt,
een scherpe scheute en priem, en onbekend
maar zeker van een onheil, — rugge-langs
een pijl, een schot dat schittert door hun bloed:
daar keggen ze in den grond hun achter-hoef;
aan beiden strak-gespannen poot, hun
En beider zijde gaan drie balken staan
van ijzer in hun hespen, en hun staart
gaat staan als een gedrilde lans, en Bans
hunne achter-vlak wordt effen als een berd...
— Zo rechten zij, aldaar ze Alkuoneus
zien, en zijn schater davert door hun bloed,
door hun verbolgen en verbazend bloed;
zó staan zij, aan den hemel, waar de zon
al neigt, en gulden wordt als gloeiend goud.
En zij zijn bronzen, roereloze stieren.

V
NET Langer aarzelt in zijn zinnend hoofd,
zijn zot maar zinnend hoofd, Alkuoneus.
Hij heeft het stel der stieren stug gezien;
stug maar onthstig, zijn veelvoud'gen stand.
— Hij staakt zijn schater, en hij kromt zijn rug.
Hij vouwt zijn lijf, haaks. Zijne knieen zijn
klippen aldra, boven den rug uit en
de diepe dijen. Zijne voeten, plat
als planken, hoeken op hun tenen-tred.
Hij trippelt thans aan langen pas. Zijn hoofd
hangt, zwaar bewegend, tussen 't hoog gestuw
der gele knieen. In de rimplen van
zijn buik legt hij zijn vingren. Hij gevoelt
zich sluw en geestig... En hij gaat. Hij gaat.
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Hij gaat geniepig, dubbel t'hoop. Hij gaat
gelijk een duister beest gaat in den nacht.
Hij gaat, en licht is aan zijn knieen slechts.
Hij Oat, en trippel-vlug, op zijne tenen,
vlakte-Over; vaal over de vlakte henen
DAAR-boven staan de stieren. En hun oog
praalt prat van vuur als git, van git als vuur.
Zij zijn niet meer verwonderd, maar gereed
— Gereed.
Maar wiar ging wijken dan 't gedocht,
't meervoudig wezen dat bewoog van klank
angst-barend, meer van klank dan van gebaar?
Waar week het wezen dat ze wakker miek
tussen hun hoornen-stel en 't werend staan
van hunne hespen? Waar de vlagge van
den lach die kittelt erger dan 't seizoen
der minne? En wait., tot spiegel, koper-kiaar
de borst, die brallend welft, hun woede tegen?
DE dag ging buigen naar den wand des slaaps.

Gelijk een wand van koper werd de dag. —
En hunne flanken werden warrem als
van warrem water ...
— Was die scha ter waan?
Hun oor beketst dan van een waan, en 't oog
te rasselijk ontsteld, dat het in zich
te moeielijk vergloeien voelde woede?
— De dag ging buigen naar den wand des slaaps.
Waren zij dan (zij wimperden heel traag).
waren zij zotte kalvren, waren zij
zuigende kalvren nog, en Ongespeend,
zij, stieren, dat zij stonden in geweld
bij schuine schimmen en bij schonen schijn?
—De dag ging buigen naar den wand des slaaps.
Hun logge en vinn'ge kop zonk. Aan hun tong
geurden de ruige grassen, en het felp
van bloemen, en het nootje van een knop.
Hunne onder-tanden dweersten wijslijk-traag
hun boven-tanden. En hun oog was vol
van de weerspiegling ener kruid'ge wei
—De dag ging buigen naar den wand des slaaps.
De dag ging knakken in hun knieen, en
zou dossem worden in hun hoofd. De dag

284

was zoet en schoon...
- Was het een wian geweest?
Zij sloten wit hunne ogen. Zwaarder woog
de schoft. Een knie ging knikken. Dralend kwam
een draad van slijm te dale' aan elken mond.
Was het een schim geweest? De dag begon
te dalen naar den welv'gen wand des slaaps.

MAAR welk een flemen strijkt hunne ogen langs?
Zij willen slipen; maar het is Been slaap
die wijlt een trage wijle aan trill'gen wimper. Zij wilden slapen. Maar welk ongeduld
schudt daar hunne oren plots, en doet ontsteld
rijzen ter ore hun het rechtre haar? Zij wouen slapen. Slipen loost hun knie
en nek. Maar nakend wordt in hen
een wee; en zij en weten niet welk wee.
Te beider zijde duwt een pijn de holt
aan hunne hespen. Huivren gaat hun huid.
Zij zwelgen speeksel, en hun mond wordt dor.
Zij willen niet meer knielen. - Wit? Daar rilt
hun vOor-bille, en zij zien een zoet geluid

Want uit de diepten: hoort, het is een zing,
(De dag gaat lager worden.) 't Is een zang,
een zoetlijk-klagend beurelen, ter diept
der flanken van een pijnelijke koe.
Zij kliagt, daar in de diepste vert. Maar neen:
zij klaagt niet, want zij zingt. Zij beurelt zacht;
zij beurelt plots geweldig, maar zij beurelt
weer zacht aldra, en van een eerste geren.
Zij weet niet, wat begeerte is. Hoort, zij beurelt
een lange en effen wijle; - tot daar schiet
geloei haar langs den donkren binnen-kant
ten nek naar boven, in den bollen mond
die breed en hard staat van geloei... Maar weer
gaat kreunen ze in een beurlen, ene klacht,
een zoet niet-weten, en een vreemd niet-weten.
Zij weet niet... In de diepste diepten loeit,
eenbarelijk, een koe. Zij weet niet.
- Pal.
staan plots de stieren, en zij staren, al.

Zrj staren. Maar zij staren niet te lang.
2
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Zij punten hunne hoornen. 't Voor-hoofd komt
te staan, de donkert tegen en de diept,
gelijk een duister vierkant. Rollend zoekt
hun blik iets op den paarser-groenen grond. —
Maar zij, de koe, de zoete jonge koe,
zij beurelt
— En dan, of een graag-geloofd bevel
bewoog hun benen, dalen zorgelijk
de heuvlen of ze. Zie, zij gaan. Hun nek
is krom nog naar der aarde en rimpelend
viervoudig aan de kake. Zie zij gaan,
bedaard en torve, maar met zekerheid
— Maar, naar ze gaan, krijgt klank de zoete stem.
't En is geen verre klacht meer: 't is een zang.
't En is geen zang meer, 't wordt een holle klacht;
't wordt als een eis, een klaeglijk-smekende eis,
een galmende en een grollende en een blode
— Zij gaan, hun voeten in de zachte zoden;
maar in de lucht thans, die van zonne trilt,
van rode zon, hun heffend hoofd, dat rilt.
Zij stappen. Neen, zij stappen niet, zij draven.
Een holle rochel komt hun kele schraven;
want rochelt thans, maar niet van woede, en ver
de stemme van de veerze, en bang, en bar.
— Zij lopen. Hunne koppen staan omhoge.
De wijde wind komt hunne schoften drogen.
Zij schuive' als schuiten door de vlakte, en aan
hun Lange hoeven hoort gij de aarde slaan.
Zij schuiven en zij schieten, en zij botsen
elkander aan. Zij naderen de rotsen.
Zij naedren waar een liefde-zieke kreet,
luid thans, ze leidt naar 't smartelijke leed
dat koppig spant al in hun kossem, tegen
heel 't pijnlijk ingewand, dat staat te legen
zijn opgehoopte woeden, maar daarna
in 't loden hoofd den spijt draagt van zijn scha
Zij draven. Neen, zij draven niet: zij zijn
een drift alleen nog, die ze drijft, gedwee
aldaar ze wacht de vorderende stem.
Zij zijn, wel duizend, naar de vorder-stem;
wel duizend, vordert naar haar klagelijk
bevel de stemme, en die al nader wordt. —
Zij woedt al woester, wisselt ze ook in kreun.
Alnaar ze naedren, en zij worden woest,
wordt zij al wilder, naar zij dichter ligt
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—Zo stuiken zij, wel duizend, met hun kop
de krampe-kreun'ge stemme tegen; en
alleen van achter is hun lichaam licht
(En buigt al naar den wand des grauwen slaaps
de dag)... Zij stuiken en zij storten. — Uit
een afgrond built, miauwend thans, de veers,
de jonge, en in de hachelijkste vrees
en 't hachelijkst begeren... — En zij gaan.
Hun lichaam klinkt elkander tegen. Als
veelvoud'ge pezen slingren door elkaer
de poten; en de hoornen, kruisend, gaan
ineen-staan, raezrig niet to ontwarren...
Zij stoten en zij stuiven. 't Bar gehuil
holt hunnen flank en volt hun pollen bek
van zwellend-ronde tonge en speeksel. Stroef bestrijkt
een averechtse streuvling hun den steern.
Zij storten. Neen, zij storten niet. Hun achter-lijf
is vuur, en moede en woedend en vervoerd
van vuur... — De stemme fezelt en zij jankt. Zij jankt.
De stemme...

NEEN, neen! De stemme jankt niet. Neen, de stem,
de koeie-stem, de neerse veerze-stem,
de nader-nijd'ge wee-stem, jankt niet. Neen:
zij staakt. En waar de stieren, naer-gestort,
voelen Naar staken,*pijnlijk plots ter borst,
en stuiken, alle chlizend, op hun voor-hoofd:
&lar zwijgt, nog vOor ze 't vallen rechten konden,
de stemme... — Maar een luide schater gaat,
een klaterende schater gaat, ineens,
een daver-klaterende schater gaat,
de oneind'ge schater van hun vijand gaat, —
hij stiat: de wervelende schater, aan
hun neer-gestorten stoet, en lacht, en lacht.
—En, waar de zon die zij verlieten, ros
gaat vloeien over 't rugge-ronden van
de hille', ontvlamt zij hem, die dits bedroog
hun kudde aan koe-geloei en luide kunst.
—Hij staat, de loeier, en hij schatert thans.
Hij staat, een vuur, star een gestalt van vuur,
geschoven uit een rots-kloof, als een klomp
van vuur. — Hij schatert.
En zij stuiken op hun hoofd,
maar klaevren recht weer, en een klepper-angst
door-keent hun tand-vlees. De achter-leen zijn dol
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en keren al, ter kimme toe, die lokt
van de' ouden vrede. — Maar een koud bevel,
een water-koud bevel is 't schaetren thans
en een veel-voud'ge zweep van leen'ge tenen.
Een vlucht, aldaar hij lacht, en Om hen henen,
een vlucht van hem, die diis ze lokte, en lacht,
vergaert ze, en jaagt ze naar den smallen schacht
des bergs. Een vlucht, rond al die duizend henen:
en zie, zij gaan, bij 't vuur der leen'ge tenen...

VOLDOENING volt thans reus Alkuoneus,
en spant de veren van zijn lichaam. Bral
gebiedt zijn stem, aldaar zijn noeste loop
sluit in een kring het botsend dieren-tal.
Zij gaan onwillig eerst. Maar zijne zweep
is honderdvoud, en weet to treffen, waar
de huid is pijnlijk en de pijne vuur.
Hij zweept. De lucht zingt van zijn zweep. — En daar
hij zweept, gaan klauteren, de rotsen Op,
de schamp'ge hoeven. Stort een stier, en bloed
leekt aan zijn schoft: een sch6p, en were rijst
en rekt en resemt hij ter dichte rij
die, dicht-aaneen, omhoge streeft, en recht
de' armzalig-schicht'gen blik van duizend muilen,
Een wijl hun blik den bleekren hemel in.
Maar weer, algauw, waar scheurt de schar'tge wand
hun huid, de kop ter neder, in 't gespan
der traag-verlegde schouderen
— Zij gaan.
Gij hoort gewrijf der strak-gespannen lijven.
Gij ziet de lijven, grijzend aan de rots
die grijs is; en zij gaan, zij gaan, zij gaan.
En grijs is de avond al. Zij gaan naar 't grijs.
Grijs zelfs Alkuoneus, dien de ijver voert
om zijne schone kudde, maar die zwijgt.
Weet hij dan niet dat weer naar 't grijs hij gaat?
Hij zweept zijn beesten aan. 't Geklaver slaat
van hunne hoeven tokklend op de rots.
Zij gaan, en geen geloei wast in hun mond.
Zij gaan, en zwijgend, en alleen gehijg
maakt, dat ook hijgen gaat Alkuoneus
van moeheid in zijn schonken...
En aldus
bereiken zij de rij der kimmen, hOog.
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E/.1 lange rij van beesten aan de rij
der kimmen; en ter as der lamme lucht,
der oude lucht, der lome en lege lucht,
der arreme avond-lucht, hun hoornen, hard ...
— En weer vergeet Alkuoneus de zwaart
des tochts om 't loon dat hij geworven heeft:
die duizend zonne-stieren voor zijn honger.
— Opnieuw gaat huilen door de lucht zijn lach,
gaat snikken van zijn tuimelenden lach
de huiver-lucht. En, van een nieuwen schrik
bevangen, storten thans de bergen neer,
hollen de bergen neer, rollen de bergen
neer, naar de diepten van zijn nijdig land,
de stieren.
En hij ziet het, daar hij staat,
groot en alleen, ter kimme' en aan de lucht,
hij, reus Alkuoneus, en ziet de lucht
ijzig en grijs weer als een weduw-kleed...

MAAR plots: welk krijsen heeft de lucht gescheurd?
Van welke klaart door-priemd is plots de lucht?
Van welke... o Wee, van welk een plotsen pijl
brandt daar zijn voor-hoofd?
Ene duizeling
bevangt zijn groot hoofd. Als een lamheid slaat
zijn leden met verschrikking, en zijn knie
gaat zwichten. Pijnlijk spalkt hij de ogen, en ...
— Hij sluit ze, en heeft begrepen: als een straal
van bliksem schicht een nieuwe pijl hem toe.
Hij denkt niet meer; hij heeft den tijd niet meer
te denken; slap en loom en zwaar als lood
rolt over 't starre staan der rotsen, 't lijk
van reus Alkuoneus, den Stieren-dief...

- EN, waar de lucht scheurt, en een schijn is mild:
daar staat 't gelaat te monklen, een oog dicht,
van Herakles, den goddelijken schutter
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Hu daalde, zijne schouder-schonken leeg,
zijn loom-gedragen leden leeg voortaan
en zijne handen aan zijne armen, hij,
held Herakles, daalde aan den strakken berg.
Hij daalde, ros gelijk een heel bleek dier,
recht-op een dier gelijk, met blanken buik
op zijne bonk'ge benen, been aan been
op schamp'ge hielen, schrap de berg-rots aan
die was van ertsig roest en kroezig mos
en rood en groen, maar duister-rood en -groen.
Hij daalde, en schouder-schokkig op 't gewieg
van zijnen roer'gen heup-hoek beider zij,
en 't al maar lager stampen van zijn knie
boven de scheen, en 't remmen van den Kiel.
Hij daalde, zijne schouder-schonken leeg,
en tussen zijne schoudren, aan den hals
die duisterde in zijn baard, het groot gelaat,
het rood gelaat dat lachte van het licht
der ogen en der tanden.
— Aan 't gebergt
dat naakt van rots-steen was, en rood en groen,
maar rechtte duizendvoud de speren van
het woud der naakte sparren naar de lucht
die, hoog boven de kim, vernesteld zat
in 't rank- en dicht-opstavend hek-werk van
hun stammen, daalde blank, en blijde, hij,
Herakles.
schoudren waren leeg thans van het dier
en zijne diepe handen, van het zwijn,
den ever, 't woeste en borstelige beest
dat Erumanthos gruwzaam bevend miek
van zijne sprongen en zijn scheut'gen draf,
en van den schrik der boeren.
— Maar 't bevel
van Eurustheus klonk keffend en in smaal:
„Ga, haal het beest, den ever die daar woelt
en wroet door Erumanthos, en de schrik
der boeren kwam rumoerend ons ter oor.
Ga, en hem halen levend, en hij wees'
in ene muite teken van mijn macht :
dat in Mukene een vorst is, Eurustheus,
ZIJN
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die schrik to ontbinden weet en wekt den zucht
van den bevrijde. Ga, en breng het bier,
'dat ik het zie, het duister ever-dier,
en 't dank bezorge en offerande, rijk
aan diepe bergen graans, en hesp aan hesp
van vet-beplakte stieren."
— Hij, hij ging.
Hij ging, Herakles; en zijn kopp'ge kolf,
zijn vuur-geharde knods met knoestig hoofd
dreef, in de groll'ge duisternis des bergs
vol van het hot gebrom des zwijns, herhaald
bij vele, rasse galmen, — dreef het dier
ten kolk toe, waar zijn polk was, en gevang.
De muile ronkte. Maar zijn knoop'ge knods
sperde open ze, en tot zwijgen bracht ze. En toen
heeft hij van boom-schors rustig ene koord
gevlochten; en, gebonden 't wrokkend dier
ter dunne polsen boven scherpen hiel,
heeft hij 't getorst ten nekke, en dezen last
heeft hij gevoerd Mukene toe, en vorst
Eurustheus.

MAAR toen hij kwam in 't beidend middag-uur
de galm'ge poorten toe der stad, die lag
nieuws-gierig, en een geer'ge menigt was
hem toegetreen, en deinsde thans voor hem,
galmend van vreze en van bewondering,
de poorten naer die galmen van verbeiden:
dan ging hij, heupe-wiegend beider zijde,
op zijn lazuren dijen, in het uur
dat heel de hemel trilt van 't middag-vuur;
en van lazuur dat heft en slenkt, zijn flanken;
maar duister zijne schouderen, die wanken.
— Want om zijn schoudren hangt het donker dier.
Zijn vuiste, aan beiden kant, omwringt 't gewricht
der spleet'ge hoeven. Maar daarboven schokt
tilling van drift de ruige billen door;
en Op zijn nek, en dOor Herakles' nek
gromt matelijk de hete zwijnen-buik.
Bezwijmt ten zijnen rechten hals de kop
die sluit zijn oog en 't als een poet ontsluit:
het tand-vlees bloedt en trilt ten bek-hoek en
ontdekt den slag-tand en den andren tand.
En in den kraag des diers Herakles' hoofd
dat lacht, en als cieraad des ever-buiks
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het kroes-haar van Herakles. Maar zijn neus
snuift maetlijk op den gallem van het yolk
dat in het trillend-hete en beidend uur
al deinzend naar de galm'ge poort hem voert
en naar Eurustheus.

trechter dOor der poorte, waar in steen
hard wachten leeuwen, — door Mukene's poort
blaast aan de galm, zuigt aan de galm het yolk
dat bleef in huis en angstig wachtte in huis:
grijsaards en vrouwen en 't onmondig kind.
Dra, alle straten uit, de straal'ge ster
van alle straten naar den kern der stad,
den licht-kern toe en hete stads-plein, schiet
de menigte, en maakt bont van schittring 't plein
dat, wepel, zon-wit lag van schittering.
War schoot, in blijden ijver, 't huis-volk toe
en gonsde als torren doen in felle zon,
en draaide van de bane, aldaar de held
was naedrend en het beest, het vlugge hoofd
aan de gestrekte twee-spier van den nek
naar het paleis, aldaar Eurustheus school
achter den strakken gevel.
DEN

- DEZE

heeft

vernornen, en de spieen, die de tin
van 't strak paleis te Leven maken van
het roeren der gestalten in het licht,
verkondden hem de komst van Herakles.
Vlug legt hij 't linnen kleed af, dat is vaal.
Hij trekt de rode zijde aan, de samaar
van rode zijde en prachtig staatsie-kleed
waar zijn gezicht in wit gaat staan en recht
van majesteit. — Er druipt een kilt van vrees
in zijne borst. Doch, waar hij zich ten spiegel ziet
van zilver, en gelijk een kcining ziet,
treedt Eurustheus de koele zalen door
den volke toe, dat op het felle plein
gonst als een tor, een duizendvoud'ge tor,
en zwijgt plots, als 't den roden koning ziet.

MAAR het en zwijgt niet al te lang, het yolk :
een nieuwe galm alover de' ouden galm,
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gelijk een golf-slag dekt een golf-slag, deint
van bij de poort, den trechter uit der poort
en 't ijvrig beiden van de menigt. Blij
botst zijn geluid tegen 't geluid dat komt.
Het schampen van geluid slaat in de lucht;
het ketsend middag-licht verschervelt van
't klepperend klaetren en snaetrend gesnap,
aldra, der radde tongen, en, van uit de vert,
gelijk een boos gejuich der naderende kelen.
Eurustheus, recht en bleek in 't stijve kleed, het kelen,
staart. Maar het luide yolk en ziet hem langer niet:
het yolk is met zijn oog en oren naar 't verschiet
dat zwellend nader brandt en zwaar, gelijk de waetren
in 't voorjaar uit de barre bergen bonze', en schaetren.
— En zie, het scheurt ineens, het yolk op 't middagplein ;
gelijk een kegge klieft 't geleidend-vlug gedein
de dichte menigt, en van elke dichtre scheute
verschiet 't geluid ter lucht in luider-schall'ge leute.
Hij komt hij komt! Daar ligt een witte strate plots
ledig in laaie, naar Eurustheus en zijn trots
die recht en bleek is in het strakke kleed, het kelen.
Maar 't yolk en ziet hem niet dat luidt uit duizend kelen.

MAAR boven alle gallemt ene stem,
een bronzen stem, die bonst in het geweld,
alle geluid, dat plein en straat begonst,
te boven, en te boven elk gehuil
dat schalt Naar tegen: een gemeten kreet
die springt in veer'ge schokken over de aard'
gelijk een tijger-kat, gelijk een dier
dat maetlijk wipt en schalt bij elken wip.
Aldus die stem, die ene, alover 't kleed,
't meegevend vloer-tapijt, dat glooiend veert,
der duizendvoudige, en die naedrend is
en aldoor nader.
— Tot ze ineens breekt los,
uitspat ineens gelijk een vrucht van vuur ;
plots open-schalt gelijk een rode bloem,
een felle roos, een ongekende roos,
een rode reuzen-roos gelijk een vlam
in 't daevren van 't geduchte middag-uur
dat woedend staat te daevren. Hoort: de stem,
ze ontknalt, verstellend, aan het eind van 't plein;
ze nest, ze proest, ze schettert en ze spouwt.
— En 't yolk, dat samen-drong een wijle, en weer
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plots schuivend scheidde in schrik, en weer is leeg
de witte laaiE strate naar 't paleis
en vorst Eurustheus in het kelen kleed:
het yolk is zwijgend thans, en bar ontzag
stijft de gestalten. — Want de bralle knal,
het hel geweld der felle stemme, ziet,
de stemme
EEN bars

gevaart, en zwart, holt over 't plein.
Ontzettend valt, maar veert omhoge weer,
en valt maar veert een rappe ruigheid, een
gestalte vorremloos van kroezig haar
en huid vol roll'ge bochels. En zij lacht.
Zij niest; zij lacht; zij rochelt en zij hoest;
zij schatert knettrend tot ze weer ontknalt;
zij sist gelijk een schietend loop-vuur; hoort;
zij built gelijk een kater. Maar zij lacht;
weer klaetrend lacht, vervaarlijk, de gestalt
die holt de witte, laaie strate door,
Eurustheus toe, die schrikt in 't kelen kleed.
— En 't yolk heeft haar erkend, en juicht thans hoog
over het helmend plein, en bouwt een boog
gejuich over het hoofd van Herakles,
't gestopen hoofd dat torsi het ever-zwijn,
't zwarte gedrocht der bergen, dat zijn kop
bij 't rennen van den drager, bonk bij bonk,
den schonk'gen schouder van den schall'gen held
beukt, en hij schatert luid en luid het knort:
zo loopt de rode en donkre held' ; zo loopt
Herakles, en het bronzen zweet-gelaat
lacht wit van oog en tand; zo loopt hij los
op vorst Eurustheus in het kelen kleed,
en staakt zijn draven noch zijn hel geschal
(en wipt en grolt het barre woud-beest), tot
hij klautert aan de trappen van 't paleis
die hij voelt branden aan zijn naakte zool,
en breekt zijn hollen plots, en staat, en niest
driemaal in 't aangezicht van Eurustheus.
EN deze, pal van schrik, is roereloos.
Zijne ogen puilen, en een bleekre hand
haakt aan den hals-rand van het kelen kleed.
— Maar were niest hem in het aangezicht
Herakles, en hij voelt ineens, gelijk
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een ijzren stempel, wit-gegloeid, ter wang
den heten neus-aem van het ever-zwijn.
Thans rollen zijne oog-bollen, en zijn mond
gaapt zwart tussen 't verpaarste lippen-paar.
Zijn kele zwelt langs binnen, 'of hij stikt.
Zijn knieen knikken...
En wanneer het beest
weer blaast zijn wang aan, en hij ziet gekwijl,
rood, tussen slag-tand en den andren tand:
dan keert fluks Eurustheus zijn ronden rug
Herakles toe; daar loopt hij 't poort-gat in;
daar snelt hij door de donkre gangen; de angst
heet hem to zoeken naar den diepsten hock ;
vrees, die de keel hem sch:oeft, zodat hij zelfs
om hulpe en roepen kan, jaagt hem aldoor
maar voort gelijk een zwepe over het zweet,
het kille zweet dat hem ten rugge rift.
Hij vlucht. — Maar Herakles volgt Biel aan hiel ;
't gegrol van 't beest, 't schaetren van Herakles
volgen zijn vlucht, de galm'ge gangen door.
Terwijl, verstard ter wanden, en hun hand
met sperr'ge vingren aan de wanden, staan,
— terwijl de dienaars, die beweegloos staan,
starers, verbijsterd om den vreemden vlucht.

DOOR gangen en door kaemren snellen zij.

Rood loopt Eurustheus, zwart loopt Herakles
over de helre binnen-pleinen. — In
de stallen briesen paarden bij den geur
van 't reeuwse beest dat bonst ten helden-rug
Zij rennen.
't voorbij-geholde hok
snorken ontsteld de zeugen... Maar zij gaan;
zij pollen over 't bol plaveisel ; tot
plaveisel keert in aard-weg, door den tuin
en door dcn tweeden tuin, aldaar ze scheidt
een laatste muur, een hoge, van de straat,
en laatste bol-werk om het weids paleis.
— In waan-zin keert Eurustheus' schriklijke angst.
En zie, daar merkt hij, in den versten hoek,
een grote tobbe, een ton, als deze zijn
waarin de boer het stinkend voedsel voert
der akkers. En hij aarzelt langer niet;
Eurustheus aarzelt niet: een hoge wip,
en 't kelen kleed verdwijnt in 't walglijk vat ...
Te luide dan bevangt de vrolijkheid
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Herakles, dat hij verder gaan zou en
zijn laffen broer vervolgen. Met een smak
smijt hij het ruige dier de tonne toe,
en deze zingt en gallemt. Driemaal gaapt
zijn mond om diepen aem en van de vreugd
der last-geloste leden. — En hij zwijgt.
Want hij is ernstig plots waar hij gedenkt
den nieuwen smaad door hem ten eind geslikt.
En een gebrom rijst hem van 't ingewand
den mond in; en, waar hij het hoofd buigt aan
de sponne van het vat, spat uit zijn keel:
„Hond!”, zO, dat heel de tonne beeft en dreunt.
klautert thans ten tuin-muur aan.
Hij wil niet dat het wachtend yolk zijn wraak
toejuich' aan 't markt-plein. — Op den hogen muur
zit hij te paarde, en overziet het land,
het glooiend land, van kleur gevierendeeld
in de effen aaiing van de vreed'ge zon;
het gladde land dat kalm zijn adem stilt
en zijn gedachten en zijn monkel-mond;
het vrije, waar hij zijne vrijheid wil
genieten gaan. — Hij glijdt ten buiten-muur.
Hij gaat nu door de ruime rust der velden.
Naar 't hangend woud, dat uit de hoog-vlakt daalt
gaan zijne lichtre benen. En hij daalt...
HERAKLES

— ZO daalde hij, zijn schouder-schonken leeg,
zijn loom-gedragen leden leeg voortaan
en zijne handen aan zijne armen; hij,
held Herakles, daalde aan den strakken berg.
Hij daalde, ros gelijk een heel bleek dier,
recht-Op een dier gelijk, met blanken buik
op zijne bonk'ge benen, been aan been
op schamp'ge hielen, schrap de berg-rots aan,
die was van ertsig roest en kroezig mos
en rood en groen, maar duister-rood en -groen,
tussen de schrale en schubb'ge zuilen van
de naakte dennen...
Hu heeft een Joel. Herakles kent zijn clod
en glimlacht binnen 't haar van zijn gelaat.
— Zijn flank, te rechter- en te linker-zij,
is hol van honger, en, aldaar hij stapt
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op 't stampen van zijn hielen door 't gebergt,
klotst honger binnen 't raam der flanken. Maar:
hij heeft zijn doel, en glimlacht. Naauwlijks heeft,
in 't stiller licht hier aan beschaailwden berg
en van het na-middagen, hij zijn voet
gezet ter halve hoogte dal-waart, of
hij neemt de lucht diep in zijn keel op, 'dat
zijn kele luider weze. En hoort, hij roept:
,,o Pholos!" ...
— Stil is 't uur, van mens en dier.
Uit erts en keien wordt de weg van gras,
van zachter gras dat zilvert van den zoen
der loof-gezeefde zonne. Zoeter wordt
en zoeler aan de zolen, na 't gebarn,
na 't bijten van een hardere aard', de weg,
de warr'ge weg tussen de wemeling
der sparren die al dunner staan, en ij1
laten het traag geglooi, bij plaatsen, van
den vlakkren berg-wand. Want de berg wordt als
een schale, een schone schelp. De berg wordt dal.
Herakles daalt ten navel van het dal.
Blank staat Herakles in het groene dal.

EN weer: „o Pholos !", roept Herakles. Maar
alleen de bergen, met een zachten zucht
antwoorden: „Pholos". — En Herakles hoort
het kloppen van zijn hart in deze stilt.
Maar weder roept hij, luider: „Pholos, o !",
en wacht een wijle ... En zie : zijn oog wordt klaar
en open zijne lip : hij heeft gehoord
van tussen 't stugge staan der dennen, hoe
paarden-getrappel nadert. — „Pholos, o !":
Daar schudden takken. — „Pholos, Pholos, o!".
Hij hoort gemompel van een morr'gen mond.
— Maar wanneer Pholos plots, een berg-kloof uit,
Herakles ziet en aan Herakles staat,
dan mompelt hij niet langer. 't Hoge lijf,
de goed-verdeelde mans-romp, en de borst
die dubbel is, en recht door-ploegd de buik,
de ronde, boven 't lange paarde-lijf,
recht zich, en recht zich 't hoge paarde-lijf
op de achter-poten, en ter luchte slaan
de klaevrende voor-poten. In een dans,
een vreugde-dans, slaan op den hollen grond
de hoeven; in het keren blaauwt en glanst
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de zwarte paarde-huid, en blaauwt en glanst
de bleke manne-huid. Van vreugde slaat
de spier-gebochelde arm omhoog den knods;
de vreugd door-rilt den dunnen paarde-buik.
En uit den baard slaat in de lucht de kreet:
„Onz' Herakles! Mijn Herakles!", en klinkt
de klare vreugde van den kentaur Pholos.

HERAKLES ziet den paard-man, en hij lacht
in stilte. Maar hij lacht niet lang. Hij zegt:
„Mijn Pholos, ik vergat niet wat ik zei
toen ik naar 't zwijn ging, en de rotsen in
van Eurumanthos : dat, zodra het beest
gevangen en ter plaats besteld (de Hel
slikke Eurustheus!), ik hier te peistren kwam.
Ik kwijt belofte thans, te liever dat
mijn ingewand van scherpen honger krijt.
— Welnu, waar dat ik ete, Pholos, vriend,
en dat ik rust' daarop een wijlken? Want
nog zijn mijn schoudren pijnlijk-wegend van
het dragen, en ik voel mijn kuiten hard."
Maar naauwlijks heeft Herakles uitgezeid,
of buigt voor-over Pholos 't hoge lijf.
Zijn donkere arm omriemt Herakles' romp.
Een zwaai van 't draaiend arme'- en benen-paar
des helds Herakles rijdt den paarde-rug,
en beiden schaetren, waar aan 't draven gaat,
en heupe-wiegend, en de dubble borst
vooruit, de kentaur, en het hoofd wendt om,
en oge in oge, en beider oge blinkt:
•
„'k Heb fijne bouten van een veerze, en 't roet
van gans een os!", zegt Pholos, en hij knipt
met bei zijne ogen. En hij keert het hoofd
weer naar het berg-pas, aldaar luider klinkt
zijn hoornen hoef, en 't zoete dag-licht kwijnt.
Zo rijden beiden door de berg-spleet, naar
het milde hol van Pholos.

IN wakkre zorge zit thans Herakles.

Aan 't verig spit, aan 't spitse tenen spit
rijgt hij de vette bouten. En hij smekt
waar hij gewichtig ze beplakt met vet,
ze goed bemest met roet, en met de huid
van dunne wilge-twijgen ze over-twijnt
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Hij zit. Zijne ogen lachen. — Buiten staat,
hoge van achter, daar de voor-poot knielt,
Pholos, die scharrelt 't bout tezaem, en blaast
met bolle wangen in 't ontwakend vuur;
tot hij het warrig hoofd moet wenden en
sluiten zijn blikken, en zijn neuze niest
van bittren vuur-geur en 't gespetter van
de vlugge gensters
Beiden dan, wanneer
de vlamme komt hun knit beglanzen, gaan
rechten de schragen beider zij den haard.
Ter schragen leggen zij d6or-wegend spit.
Zij zitten, wachtend. Knappren gaat het roet
dat smelt in tranen. Iedre traan in 't vuur
wordt voor een wijI een felle vlam van 't vuur.
Hand tegen hitte aan, 'dat hun aangezicht
niet schroeie, noch hun baard, en 't ogen-stel
de bete mijde, keren zij het spit
met made bouten. Krachtig-krakend geurt
het vices. Zij zijn geduldig. Hun gelaat
zwelt barstig-rood van warmte. Een water rijst
der maag hun mond toe. Zien elkander aan.
Glimlachen.

EN is het vices goed zwart, dan eten zij.
Zij eten eerst met felle razernij.
Bedaarder echter, en in grote stilt
waar stilkens aan bedaart de honger. — Dan
looft Herakles met een beleefden mond
het maal, en huldigt Pholos, en bedankt.
En Pholos monkelt waar hij eet, bedaard
—Maar als zij zat gegeten zijn, en plakt
hun Lippe en 's monds gehemelt van het vet,
en ze als een korst en bruine sparre-schub
voelen hun tonge, hebben beiden dorst.
—„'k Heb dorst", zegt Pholos. En Herakles denkt:
„'k heb daan'gen dorst" ; en hij bezint zich, en
(men hoort een bron die stroelt van uit de rots,)
„waar dan", zo vraagt. hij met bescheidenheid,
„waar dan het vat, het wijn-gevulde vat,
dat Bakkhos-zelf, o Pholos, schonk aan u,
kentauren, maar dat nimmer leken zou
noch dragen tap voor 1k zou komen, ik
Herakles, en zou lijden groten dorst?
—Thans heb ik dorst, o Pholos, 'k zeg het u.
'Mar is het vat dat houdt den koelen wijn,
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van Dionusos-zelf voor mijn behoef
geplet uit druiven?" — Pholos zweeg. Een beek
was zingend naast de deuce der spelonk.
Maar 't vat was dichte bij de werke. Hij zweeg:
het was van hem alleen niet... Herakles
zag aan hem, vriendlijk en bedroefd, en zweeg,
Pholos had grOten dorst. Hij zuchtte, en zei:
„Kom". — En zij gingen...

Zrj gingen 't hoeksken om des bergs maar.
— Diar
rees, rechte uit klei gekneed, gestreken glad
van water-vocht'ge handen, in een kreek
van rotsen, als een toren, zes man hoog
en in de breedte twee man, 't volle vat.
Met nooit-gekenden schroom zag Pholos 't aan.
Maar Herakles zocht reeds het spon-gat, en:
„een nap, een kolf, en dan de nood'ge tap",
beval hij vrolijk. En daar vloeide wijn
— Zij dronken beiden. Beiden dronken zij ;
en, als de dorst gelest was, vonden 't goed.
Het was Been zware wijn. Maar vinnig ving
hij al de geesten in hun binnenst, en
miek ze tot blijde slaven. 't Was hun goed.
Zij dronken, en zij loofden zeer den wijn.
Herakles zei: „Ik dank u voor 't festijn,
mijn Pholos". Pholos echter dronk een teug,
zodat zijn keel belette een antwoord. — „Zing",
zei dan Herakles, „'k heb behoefte aan zang";
en dronk een andren teug. — „Zing zelf, gij !" zei
nu Pholos, en hij haalde een adem. „Zing,
want gij weet veel om zingen". — Herakles
dronk weer een teugjen uit de lemen nap,
veegde zijn zachte lippen bij zijn arm,
en zong. En Pholos wrong uit 't vat den tap,
ging liggen aan zijn lange benen, en
lag met zijn mond onder de stroel'ge spon,
terwijl Herakles daar to zingen zat.

zongen beide' om beurt. Zij hadden dorst.
Zij lagen beide' om beurt onder de spon.
Zij dronken
ZIJ
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— Gouden was de lucht van 't uur
dat, naar den avond dalend, effen werd
gelijk een gouden spiegel, en ze miek
weemoedig om dit effen-gouden uur.
Zij dronken...

— Maar welk stommlen daar omhoog;
welk dondren van een strengen hengsten-draf;
welke onverhoedse stoornis en gedreig
van nijd'ge dieren?... Herakles zijn hoofd
gaat rechte staan en hoeks ter schouderen.
Hij zwijgt, maar vraagt van ogen. — Pholos ligt.
Zijn paarde-balg jaagt. — „Pholos!", luidt het bars
uit Herakles. Hij slaat vier-potig. Dan
staat plots hij recht. Hij zwijmelt, maar staat recht.
Hij schudt het hoofd, dat donker is van wijn.
Maar 't hoofd van Herakles is kliar van wijn.
Hij heeft begrepen. Doch, hij vraagt beslist:
„Wat is het?" — „Ja, zij zijn 't, en velen," zegt
de paard-mens Pholos. ('t Uur is zoet en geel)...
Zij hebben zwaarte in 't lichaam. Maar zij gaan
naar 't hol van Pholos en zijn waepnen, en
het vuur dat niet gedoofd is. Zij zijn zwaar.
Maar 't hoofd van Herakles is wonder-klaar:
hij weet wat gaat gebeuren. Pholos zwijgt;
dock Herakles briest 'lijk een paard. En als
wel duizend paarden briesen weer van uit
den kreits der bergen, de kentauren.

AAN elken kam, aan elken berg-spits, waar
de dag is ijl en schoon en zuiver; waar
de kracht uit de aard' rijst en de kruiden; waar
het blij to wonen is, aldaar het licht
er tekent in een wisslende gedaant
de eigen gedaant naar 't reizen van het uur:
hebben ze, zo ze stonden in het uur,
de geuren moeten snuiven van het vlees.
— Bried een dan vlees, en heeft zijn broedren niet
genood ten male?... En zinnend stonden zij
in 't laegre licht en konden niet begrijpen...
Maar Andre geur rees dan in-eens: van wijn.
Wie dan dronk wijn ter streek hier? — Aan de kim
van elken berg stond een kentaur, en snoof
den geur van wijn. En schichtig werd het jucht
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der flanken, en zij vroegen, elk in 't hoofd
dat in de lucht stond, welk die wijn-geur was.
Zij stonden pal en achterdochtig. 't Kruid
aan hunne hoeven werd geplet, en zuur.
Zij spitsen de oren, draaien de ogen. — Hoort:
daar klinkt een zang, daar klinkt een Bubble zang;
lallend van dronkenschap bij beurte een zang.
En zij herkennen beide stemmen, en
drift schokt den paard-schoft en den mense-nek
dOor als een pijl. En van de bergen neer
daar storten ze allen, en de hemel helmt
en helmt het dal, dat ze vergaren gaat
en ronkt gelijk een krater.

KENTAUREN storten

alle bergen neer.
— Maar d'hersnen van Herakles, koppig-hard
van wijn, bevroeden wat te doen hem staat
en wat hem zal geschieden. Pholos drijft
hij 't berg-hol in en duistere spelonk.
Pholos is dronken. Met een zwaai die ronkt
plet hij den kop van Pholos, en die zucht
uit al de diepten van zijn dubbel lijf,
en zijgt ten gronde onder den knods-slag, en
zal niet meer drinken...
— Dan, in 't gulden licht,
in 't aldoor roder gulden licht des dags,
staat Herakles vszior 't woest kentauren-heir
dat wijlt een pons, als 't hem te stralen ziet
van 't roder licht en 't vuur dat, niet geblust,
hem weert en schanst. — „Wat, vrienden", schalt hij, „wat
lette u, dat ik niet vroeger u en zag
en dwong me z6nder u te nutten spijs
en drank, en uw gezelschap missen deed?
Helaas, mijn vrienden, 'k vrees: gij komt wat laat.
Hoort Pholos, die niet altijd zorglijk is,
vergat den tap ter spon te steken. Hoort:
daar klokt de wijn al door de heesters, en
het gras is buigend onder de eedle beek.
Haast u, ik bid u, zo gij drinken wilt
Iakkhos' drank, u allen toch bestemd.
Gij kept den weg? Het hoeksken om, en links.
Toe: heerlijk is het wijntje. Denkt maar niet
om mij : ik heb genoeg, en gun u graag
wat blijft. Gaat toch, mijn broederen, en drinkt.
'k Verzeker u, 'k ben zat, en Pholos ook.
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Pholos vooral, naar 'k meen. Mijn broederen, gaat!
Wat zijt gij treuzlaars, vind ik ...

MAAR zij, ze zien den wijn. Zij zien den wijn
die vlug het dal gaat vullen als een kuip
en zingt al stroelend uit een beken-net.
Een wil iets zeggen, slaat zijn borst aan, maar
geen enkle spreekt, want alien zijn ontsteld.
Wat doens? — Herakles. staat in 't grote licht,
in 't felie licht der zakkende avond-zon
geweldig, en in 't roetig licht des haards
vervaarlijk

— Doch, daar rukt in-eens, verwoed,
een der kentauren uit den berg-wand stug
een Lange sparre, en die gelijk een wiek
van zieken sperwer door de ruimte wielt
en valt vlak vcior Herakles... 't Is gedaan
met aerzlen: were rukt een sparre uit, weer
rukt ene sparre uit, were rukt een spar
uit, were een sparre elk mans-paard, elk
kentaur en elk verwoed kentaur. — Maar in
den sparren-regen staat Herakles pal.
Hij staat in sparren-warrling als een spar,
de grootste, waar door 't sparren-woud als bagel druist.
Hij staat onder de sparren 'lijk een spar
— Maar hij wil
onder los-brekend onweer
niet anger als een lafFing staan. Hij buigt
zijn lijf en gloeiende gestalt. Hij recht
zijn lijf: een vuur'ge kole zwiert in 't oog
van de' eersten werper, uit den haard die bried
't weldadig vlees. Een tweede en hellre kool
treft 't oog des tweeden. Ene derde kool.
Een vierde en ene vijfde kool... Het leger built,
maar vreest, van de kentauren, die niet naer
en treen en weten : deze is vriend der goon,
en rillen door bun schoften...

MAAR zie : daar loopt het dal vol wijns; daar volt
tot waar bun paarde-knieen reiken, gulp
aan gulpe Bakkhos' wijn het dal, en sissend dooft
achter een rijzend doek van warr'gen damp
den haard, en klemt Herakles om de borst.
Hoog wa den de kentauren door den vloed

3 05

die pletst hun buik aan en den manne-buik;
doch nieuwe moed ontsteekt hun hart en oog,
want zie: Herakles zinkt...
— Herakles zinkt.
Een enklen reuzen-brandel en die vlamt
heft nog zijn rechter-arm boven de eb
van wijn. In 't diepe vocht zoekt voet
en knie houts-blokken. Hij zoekt dit en dat
om zich te weren. Want het leger van
kentauren wordt bedreiging, en er vraagt
ineens in hem een vrage om meerdren moed.
— Hij staat aan 't hol van Pholos: 't hol loopt vol.
Hij klautert aan de stenen. Maar daar zijn
kentauren al die raken hem den baard
en een kletst aan zijn nek...
Hij deinst. Maar plots
voelt hij, aldaar hij deinst, een weke zwaart
ten rugge. En hij begrijpt: Pholos biedt hulp.
Hij Wendt zich om; naar buiten trekt hij 't lijk,
het logge lijk, 't gespannen-logge lijk,
't hoog-drijvend lijk van Pholos. En hij wipt
op 't lijk, hoger de rots op, boven 't meer
van wijn. Hij schoort zijne armen, waar hij stoot
van zijne voeten 't lichaam, naar het heer
van de kentauren en die wijken, door
't geplas van wijn, en were bangen, en
niet een die niet en vreest het Pholos-lot.
-

INTUSSEN ploft

de nacht in 't diepe dal.
Het dal is zwart ineens, als oude gal;
als gal is van een Bier, ten derden dag
na slachten voor het offer. 't Zwoele zwerk
breekt plots in waetren over 't wilde werk.
Plots barst de lucht in vluggen regen uit.
Waetren zijn al te veel ineens, en recht
ploffen ze als zuilen uit de lucht
— Gehuil
wordt onder de kentauren: is 't vermaan
der goden, of toegefelijke hulp,
waar zij, den manne-romp nog boven plas,
het hele manne-lijf nog rechten, wen
Herakles dra nog slechts een hoofd is, drijvend?
Zij aarzlen. Reeds gaan enklen keren. Maar
het is een por voor andren, in het lijf,
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het paarde-lijf, dat op den vijand los
zij steigren zouden, hoeven op zijn hoofd.
— Zij klaevren door den vloed: de vloed is log
als brei van zeemlen. Moeilijk slaan de leen
den berg-wand tegen, waar de rugge bukt,
als onder pijlen-jacht een blinkend schild,
onder den rechten regen die ze zweept
over den vlakken rug, den schuinen rug.
Zo waden zij, veel moeheid in de leen ...
En waar zij lastig naedren, en daar een
het hoofd heft om te meten wat hen scheidt
van 't doel: het witte hoofd van Herakles, —
hij kijkt; verbazing remt zijn benen, want
verdwenen in den dikken donkere is
hij, Bien ze zoeken, en zijn scheemrend hoofd

EN als de morgen rijst, en hoog ten top

van de aller-hoogste berg-kruin Herakles
van onder-aan belichten gaat, en glanst
van licht zijn kuite en de andre kuite, en 't rijst
zijn heup toe en zijn borst, en naar zijn hoofd:
daar ziet de dag nog nat 't gekliste haar
aan zijne borst en baard en lok-dik hoofd.
Herakles bibbert. Stijf droogt zijne huid,
en 't eerst binnen zijn handen, die van koorts
zijn brandend.
— Doch, wanneer de nieuwe zon
hem komt te warmen heel den hogen buik
bereikt zijn ribben dan, bereikt zijn keel;
beglanst dan eindlijk kin en mond, en staat,
zij zon, verdubbeld aan zijn hel gelaat
binnen zijne ogen, en hij wimpert niet,
— dan heeft een lack Herakles, en hij galmt:
„Aan wie de beurt nu?" ...
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PENTHESILEIA
(1914-1924)
Ducit Amaonidum lunatis agmina peltis
Penthesi lea furens, mediisque in milibus ardet.
Vergilius.
TE dezen tijd welfde de stilte van

den dood uit de uiterste einden van de Stad
de uiterste lijn toe van de platte Zee.
Trojanen als Achajers hadden bei
't geschuurde zwaard en den door-rilden
uit den gezwollen pols geleid, ter rust.
Dit was een tijd van peisterenden peis
bij wachten...
Want Hektoor was gestorven uit de vuist,
de vinn'ge, van Achilleus, en zijn vlees
was murw geworden, dat onstoflijk werd
als stof. — De dag was stil. Het was laveie.
Weer was de Stad zwaar-geurend van gebraad,
den mannen dierbaar na een hard gevecht.
TerwijI de blaauwe schaduw van de boten
over de' zee, aan haar getande rote
de goed-gescheiden wemeling van vuur
aan vuur vertoonde, en ene geest'ge zorg
om roostrend vlees dat droop van tranend vet.
Want zelfde rust genoten aan de Zee
Achajers, als Trojanen in de Stad.
— Gelijk de leeuw, gelijk 't verscheurend beest,
den hals van 't rund door-beten, op zijn blik
de wijze wimpren en een hete schaal
sluit; hij bereikt zijn hol, aldaar de slaap
allicht herhaalt der slachting rijk verhaal,
maar eerst verzorgt hi) 't voedend etens-maal:
'dus zaten de Trojanen en de Achajers;
zij zouden eten v6or den warmen slaap.
DE hemel was een dunne stolpe, waar

de zon heel hoog een knoop van licht was aan
de wachtende ure van haar middag-stee.
De Zee lag als een hyakinthen doek
van zilvren draen doorweven, en die beefden.
En aan het strand, waar ros het water werd
van 't aangespoelde gruis der schulpen, rees
uit gordelen van wieren boeg aan boeg
gehoornd als zwarte manen. — Hier bewoog
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't Achaisch heir, de geur'ge vuren om.
Geen helmen wuifden aan hun haar'gen kam:
een koele lucht door-kruifde 't kroezend haar.
Geen scheen-plaat sloeg gepaarde scheen-plaat aan:
de benen schoten lichten door het licht.
Elk kolder lag to schilfren in de zon:
aan elke borst bewoog de vlokk'ge lok.
En waar 't harpoen de vuist ontschoot alleen
op vissen, of het koelend bad den voet
't lazuren schoeisel aanschoof van den vloed,
kenden de Achajers een vergulde rust
vol nijverheid van vrede
— Aileen, aan 't eind
der boten-rij, aldaar geen vuur was, noch
geschater, noch een blijde mensen-zorg:
daar zat — vereenzaamd aan een hogen terp,
in al zijn waepnen maar onroerend, en
gelijk gehurkt een beest in glans van schubben, —
Achilleus; en een witte schim stond recht
aan hem, en beiden koutten zonder een geluid:
Achilleus kon Patroklos niet vergeten

DOCH in de Stad was alle vreugde dood.

De zee heeft geur van amber en van munte
die 't walmend vlees doorkruidt als warme wijn.
Maar hier was geur der straten heet en dicht.
In huis alleen raspte de reuk van 't roes.
Geen blijde voet veerde over vlak plaveisel;
want rouw vergaerde om elken donkren haard
mannen en vrouwen in de kap van 't kleed.
Er was een raauw gehuil geweest: thans stilt'
of naauw gekwetter van een vogel-droom.
Want als een vlucht van spreeuwen: hij vervult
trechterend de avond-lucht met raauw geschrei,
zakt, als een duizendvoudig schot van spies
aan spies het lichaam tegen van een held
die struikelt en ten knie valt, en zijn lijf,
helder als goud, wordt donker van zijn bloed:
zO vallen krijsend uit een wijde kroon
spreeuwen een boom aan en zijn dichte kruin.
Nog praten ze ene wijl van dof gekijf;
weldra geen stem, dan hier en daar een stem;
de vlerk gaat welven om gekromden nek:
zij rusten in hun nachtelijken boom
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onroerend, en zijn talrijk als zijn blaen
—Maar wie voorbij-ging, en vernam 't misbaar,
hij kan 't misbaar uit zijn gescheurden geest
niet weren; zo was niemand in de Stad
die, bij haar rust en 't spattend braden van
het vices, 't gehuil vergeten en den vloek
vergeten kon om Hektoors droeven dood
EN in Priamos' huis en aan zijn haard
was schaars gekwetter als een vogel-droom.
Hij zat, en om zijn blikken was zijn kleed,
en aan zijn schouder stond, en roerde niet,
zijn lanse, teken van een Lang gezag.
Men zag om hem geen zonen zijn, noch dochtren.
Zong daar een gang van den gewelfden aem
Helena's, en haar schemer bleekte in 't licht :
Andromache sloot vele kaemren dicht
op ene erinnering, — een glimlach die
verschoot als 't sterven van een aarden lamp;
de schreeuw waarin zij baarde, aldaar hij stond
en haar zijn vreugde toonde aan monkel-mond;
de geur der olie, waar hun dubble koets
lag ongedoken...
— Doch, door heel het huis,
thans hier, thans daar, brak kwetsend dof gekef;
en Paris-zelf hoorde in de zaal der waetren
waar hij zijn leden spoelde in zilvren vloed,
(hij keerde, en boven zijn gekeerden nek
volgden zijne ogen 't vochten kleed, waar 't zonk,
hier rechts, daar links, van uit zijn schouder-paar
over zijne armen en lazuren borst
en zijne dijen, vloeiend licht bekleed,
en 't was of licht hij dronk diep in zijn binnenst,)
—zo hoorde Paris aan den harden muur
geschuur van ruige kleren en een snik
als een ver keffen: Hekabe was moegeblaft

- EN aan het strak gezicht des tijds verliep
aldus de dag en kwam een avond luwen.
Het rijke vlees verwekte lust tot spel
onder de Achajers; of zij hietten een
to zingers, en hij klopt op zijne borst
van warmen waarheids-zin, zodat zij dreunt;
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of worsteling door-kraakt gevlochten leen,
als touw-getwijnde leen, onder een kin
die beukt een nek, naast de' andren kin die beukt
een nek... Aldus de Achajers.
— En het zag
de spie der Wester-poorten. Aan den rand
der wijn-gedrenkte zee, waar Tenedos
al 't vuur der zon vergaerde tot den gloed
des rozen-steens die groeit al naar hij laait:
ten eenre zij het aangescherpte beeld
der boten en hun hoog-gerechten boeg
en aan hun romp een lik van laatste vlam
of van een blaauwen rook de dunne walm;
en t' andrer zij, nog in zijn zwaar gepeins,
Achilleus aan de graf-terp van zijn vriend
en heel zijn rug die blonk van lage zon...
Aldus de spie : hij over-zag de vlakte
waar trager werd het spelen, en de slaap
ging hangen in het hoofd der spelers. En
in 't eigen hart zakte de zekerheid
der vree.
De vree, die rees,. gelijk. de maan
die rees.

MAAR boven de Ooster-poorten stond een spie
met scherpe blikken, want hij zag weldra
nog slechts een nacht, den dicht-geweven nacht.
Zijn rug voelde in de Stad een vraagloos zwijgen,
en in zijn aangezicht lag kreevlend stil
de vlakte en hare purpren zand-gewassen,
weldra verzwegen in geloken zwart.
Hij wist dat hoorb're geuren gingen wassen,
wanneer uit ijle' en vlucht'gen damp gedicht,
de daauw zou peerlen in het mane-licht.
Hij wist het leger van de kromme kevers
dat, waar het vechtend werk der mensen staakt,
de nacht zo nijver van zijn kruipen maakt
door 't dag-gedroogde gran, dat kriepend kraakt.
Hij stond, de spie en, was de rug hem moe
van al de zorg en 't lijden der Trojanen:
hij wist de Stad gelijk een stal van veerzen;
de bos-stier loeit nog niet; de veerzen zijn
al wachtend, en zij huiveren van schrik;
— hij stond, de spie, zijn rug den oorlog toe,
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En hij en wist niet wat; hij wist niet hoe;
hij kon niet denken waar, hij dragens-moe
van leed, zijne ogen keken, en zijn oor
was gretig op een geur, was gretig op
een kriep'ge tocht van kevers...

Hij stond, een spie, en zwaar van waepnen, en
zwaarder van nacht die naakte en als een wijn
hem woog in vingeren en voeten en
in 't vreemde denken van zijn duister hoofd.
Hij stond. — De maan rees in haar sterren-tuin.
Gelijk een zeef onder bekwame hand
een dans van meel verbreidt; gelijk een wan
naar alle zijde een matelijken sprong
van stof en kaf tot ruimen adem maakt
van licht: zo mat uit hare trage reis
weldra de maan haar uitgeblazen schijn
als meel van licht, als scheemrend kaf van licht,
over de vlakte en rustig-trill'ge breedte.
Een bibberende krekel zong. Een mug
zong v6or zijne ogen. Als een staeg gemaal
van koeie-tanden op een strooien maal
kroop, maetlijk 't haren kleed der pleinen over,
een tocht van harde diertjes, en een geur
van peepren olie wies uit hun
Hij stond. Een droogte ontstak tot schroei'ge pijn
zijn oog, en hij belook zijn moeilijk oog
met zoele koelt van wimperende schaal.
Hij aarzelde. En er was een onrust. En
er was de zwaarte ook van veelvuld'gen dag
gevecht en rouw...

TOT daar heel ver een trappelen zijn oor

kwam treffen en zijn binnen-oog begleed.
Zijn dommel stond verplaatst in ouden tijd,
een voorjaars-ochtend, en zijn voet drukte aan
het gras een dichten krans van daauw'ge peerlen.
Hij was een herders-knaap aan hogen staf.
Zijn naakte benen waren bleek, alwaar
hij stond ter nap van een omsloten dal
onder de lucht die was een wemeling
van goud, van paars, van zilver en azuur.
Nooit was hij trager van gedachte; rins
dronk traag hij lucht in zijne laauwe borst;
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zijn oog was heen in ongeweten droom,
en zijne leden loom van ledigheid.
Maar in zijn oren was vertrouwde klank;
een heel zoet tokklen, kort en matelijk,
een houten spel van klank op doffe stof,
en 't brossen scheuren van een wollen stof.
Hij moest niet weten wat het was: zijn oor
kende het trapplen van 't vertrouwde schaap,
kende het scheren van den schuinen mond
der geite, daar ze 't Bras to scheren stond.
Van schaap en geit was zijne kudde veel.
Onhorend, hoorde hij hun tokkel-werk.

MAAR naar den avond wordt hun tokklen druk,
waar dicht aan-een ze drommen naar den stal,
den smallen wegel door en 't droge pad
dat• talrijk dreunt van een verdoofden dreun,
Zij trapplen in zijn oor met zoeten druk
en zijn ontwaakte zin erkent hun gang,
tra,ger der ooiEn, en der lammren hoog
de sprong, en statelijk het stappen van
den bok, vooraan, die wijs kijkt, en die kaauwt.
— Aldus ontwaakt aan 't oor een trappel-gang,
aan 't oor des spies die stond ter Ooster-poort.
En helder werd zijn hoofd weer, waar een dol
gekruip van kromme diertjes heel den nacht
doorwriemlen ging gelijk een angst'ge vlucht.
De grassen kraakten als een kreupel-hout.
Er ging een droge geur op als van stof
en van geplette insekten. Heel ontsteld
rees om hem been gelijk een ronde wand
de lucht die nieuw van klank was en van geur.
De spie ontlook zijn oog en zijn verstand.
Een huiver rees van uit zijn dijen naar
de dubble plate van zijn killren rug.
En nog en zag hij niet, maar zijne vuist
omving zijn waepnen in een fellren greep.
Hij stampte uit bei zijn voeten, en zijn nek
werd strak, en strak de plooi om zijnen mond.
Hij was een spie, een goede, aldaar hij stond.

Nu werd het trappelen een nadering
van kloeke hoeven. Wijs aan oefening
vernam zijn oog een naderenden draf
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van paarden, poten schietend, nekken straf.
Hij wist niet wat hij raden moest, maar ried:
een redding die daar wies in 't nacht-verschiet.
Hij stelde zich gereed als een soldaat.
Hij voelde een effenheid aan zijn gelaat
van vast-beraden weten. En hij keek
den Ooster-einder toe,. die niet meer week,
die dichter kwam van 't goed-gehoord gestamp
der paarden.
— Plots schoot daar een sterre die
geen ster was, maar de flits van ene Tans.
Een nieuwe flits. Weldra een flitsen-dans
van lage sterren, en die lansen waren.
Het draven is een aldoor-dichter naren.
Een stem klinkt, als een ver getril van snaren.
— En thans, thans weet hij wat hij raden moet.
Hij holt de trappen neder, en den galm
der hoge poort en toren van de poort.
Zijn stappen klinken door de lege stad,
ontstellend wie daar zitten in hun huis.
't Paleis ontstelt aldaar hij 't nader-holt.
Hij bonst ter deure en, nog en heeft zijn mond
geen woord gesproken, of ter deure staan
Priamos, en zijn zonen, en zijn dochtren.

EN 't vale mane-licht over de stad
wordt als een wemelende schemering,
bleek van gewaden en gelaten en 't gezwaai
der armen aan den heftig-roer'gen romp.
Wie, die het nieuws verbreidde, 'lijk het licht
dat in den zomer-nacht het bos door-dwaalt,
dan bier, dan daar, en gij en volgt het niet
of 't vlamt, wit, aan uw rechter-hand, en reeds
is 't in de verte een witte vlam, die wipt?
Wie? — Al het yolk vlamt bleek over de straat;
elk huis gaat gapen; elke deur sluit dicht
achter 't gerezen beeld van een soldaat
die blinkt, achter een vrouw die blank verscheen,
achter het kind dat door de benen loopt
en 't haasten van een grijsaard, en die hijgt.
En alien spoen als beken naar een stroom,
een kronkel-stroom die zwelt en dichter zwelt
naar de Ooster-poorten, en een strakke wacht,
geveld van lansen, hoedt het treden naauw,
v6or aan den tocht, van Priamos, die bidt
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met luider stemme, en van zijn zonen, die
al galmen van een nieuwen, blijden moed,
en van zijn dochteren die zwijgen, want
zij kennen 't naken van een nieuw gevecht
en stijf is 't staren van haar doffen blik.

EN waar ineens aan 't zwaar metaal-gekners
de poorten oopnen en de nacht verschijnt
in 't Oosten, en het is een mantel licht
der mane, en die een wijle kreukloos ligt ;
maar dra : daar gaat een daevring door de borst
der mannen, en de vrouwen hebben dorst
in hare kele, want een angst beknelt
ze, waar de straffe draf ze plots ontstelt,
en plotser in de klare duisternis
het rijzen, rij-gewijs, en rij na rij
der ruiters, en de mane telt ze, glimp
aan glimp van hun kurassen en hun helmen:
een dubble rote lichten, en 't gedril
der speren als een regen heller licht
boven kuras en helm. En groter steeds
nadert de dubble manen-rij, die danst
— Dan, in den nacht die als verscherveld is
van glimpen en geluiden, gaat gejuich
gelijk een boos van effen storrem op.
Maar hij en duurt een stond rnaar: bars bevel
te zwijgen. En de stilte is grocer nu
dan 't juichen, waar bedaarder nader rijdt
het rede bent der krijgs-lui, die men ziet
te groeien, zwarter naar ze dichter zijn.

MEN kent de hulpe thans, en haar bedied:

't Zijn de Amazonen die men naedren ziet.
— Zwart zijn haar paardjes van den nacht belicht
en blaauw ter dubble borst en aan den knie
die wisselt, vierkant, en men ziet aldra
in 't dravend naedren wit bekwijld hun borst
en aan hun voorhoofd wit de haar'ge ster
die rijst, van teugel en een snokk'ge vuist
gerecht aan den gerechten hals die blaauwt:
zwart hare paardjes die men hoort, maar ziet.
Doch zij : ten zael, boven de scheen-plaat die
aan beide zij de schuin-gedrukte knie
bereikt, daar zijn de dijen los-gewoeld,
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de naakte dijen die men dragen ziet
als lampen van albast aldoor den nacht.
En los zijn de armen en een bleker licht:
de een die den teugel viert met draai-gebaar,
de andre gestrekt naast hellre lijn van 't schild,
aan beide zij van 't diepe blonde brons
der borst-kuras waar hapert ene maan.
Haar hals is van een veerze wit en breed;
is mals en vast aan ene brede spier
de zuil der wange. Maar de wang is zwart.
Heel haar gelaat is zwarter dan het licht
der nacht, aldaar de neus-plaat over-schaailwt
en to elken kant de kaak-plaat haar gezicht.
Maar zij bewegen vinnig haar gezicht,
zodat een ster hoog aan den helm beweegt,
en raadt men dat ze kijken, woest en fel,
aan 't snuiven, dat men hoort, van haren aem
die snuift op 't aemen van haar paardjes.

Zij staken 't rennen. V6or de poorten staan
drievuldig hare rijen: drie maal twaalf
die staken 't rennen en 't geblaas des monds.
Zij lengen 't kleed over de naakte dij.
Zij duiken de armen binnen 't zoele schild.
Men ziet haar wangen van diep licht vermild.
Zij spreken niet, en niemand spreekt. Een stoet
voert ze de poorten binnen, waar de nacht
is minder-open, en van zoelte zwaar.
Er is een zoelt gekomen over haar,
een zoelt van haar is over iedereen,
en niemand spreekt...
— Maar als Priamos spreekt,
daar gonst een blijde mompling over 't yolk:
„Uw huis is in mijn huis. Het vlees des runds,
de wijn die wacht, uit zoeten druif geperst,
de olie en 't water en 't gewassen kleed
zijn wachtend op uw mond en op uw leen,
terwijl mijn dank niet op uw daden wacht.
1k bid u: komt, de rust beidt, en 't festijn.
Weer zal het licht in mijne zalen zijn
en geuren in de keukens. Want het past
dat v6or den strijd het lichaam zij gesterkt
van voedsel, als verlenigd bij de zaif.
Wij wachtten. Alles wachtte op uwe komst
in ons verslagenheid; want Ares kon
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niet willen dat ons hoofd van wanhoop woog.
Komt, dochteren van Ares, gij die kwaamt.
Komt, eet en rust als voor den strijd betaamt."

MAAR zij die kwam aan 't hoofd der andre zegt,
Penthesileia, in den zael gerecht:
„Priamos, gij, van menigvuld'gen held
de vader, en de vader deter stad,
gedoog: geen gast-maal make ons leden zwaar.
Het water wasse ons van het stof des wegs ;
een zuiver kleed verfrisse ons heupe; een teug
des wijns verdrijf de droogte uit onze keel;
wat brood en kaas; en dan: de slaap, die van
het lichaam de geknoopte moeite ontbindt.
Gedoog het, want wij zijn de vreugde niet
op lichte wieken in het nieuwe licht;
wij zijn de wrake, want wij zijn de rouw.
Wij kwamen, en ons waepnen, daar gij rouwt.
Ares, mijn vader, leerde mijne vuist
de speer te drillen tot een rechten tocht
en 't zwaard te zwaaien in zijn ronden bocht.
Maar mijne moeder heeft mijn hart geleerd
de liefde, vorst Priamos, voor wie lijdt,
Priamos, gij, die oud en rouwend zijt.
Daarom zijn wij gekomen, ik en zij ;
en kracht der mannen staalt onze armen, maar
ons hart kan wenen als een moeder-hart."

gaan, en zij betreen Priamos' burcht.
De helm verlost haar hoofd dat ernstig straalt.
Haar waepnen aan den rechten wand gerijd,
ontgespt het kolder en de scheen bevrijd,
schenkt hun de schale een dronk. Met wijsheid gaan
haar tanden zwijgzaam malen. Ziet haar aan
Priamos, en hij zwijgt, in 't hart een schrik
want zij zijn vrouwen, en de Achajer nam
hem meen'gen zoon die was een sterke man ...
— Zij gaan ten bade, en zij verschijnen weer
in 't lange kleed van purper, bloem aan bloem
van purper in een zindrende ochtend-zon,
en zij zijn vrouwen met een vrouwen-mond
die zoet is, en haar blik is zoet en mild,
en — morgen staan ze als krijgs-lui in het veld.
Priamos zucht
;
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— Thans daalt om 't huis de slaap
met slappe vleuglen. Waar ter stede ronkt
gemompel om den nieuwen strijd; de man
schuurt zijne waepnen, en zijn vrouw is druk
van hope en onrust, slaapt Priamos' huis.
Zij, de Amazonen, liggen laag ten grond;
de hoek der armen schraagt 't omlokte hoofd;
de logge grond, van ossen-bloed gehard,
zoelt van haar leden, in het duister blond.
Zij slapen in den zwoelen paarden-geur
naast hare paarden, in den langen stal;
zij slapen, hare lanse in hare hand ...

MAAR ene is, die de slaap niet leen'gen zal
ten schouder en in haar door-kropen kuit.
Zij ligt ten gronde naast haar zustren, en
haar paard besnuift haar matelijk den hals.
Maar zij, ze haalt haar kleed over den voet
die koud is, en ze haalt haar hoofd in 't kleed
en warmt haar borst van haar gebroken aem.
Haar handen strekt ze binnen 't knieen-paar.
Ze is droevig, en van droef verlangen zwaar
o Koningin Penthesileia, gij,
ge vreest den slaap, al zijt ge zindrend moe;
gij huivert in uw hoorbaar hart; gij zint:
„Ik zal hem morgen zien, voor wien ik kwam,
en die 'k niet zie dan in verwoed gevecht.
o Gij, gehate, die mijn schroom bewoont;
o blonde held, wiens naam klopt in mijn keel,
Achilleus, gij ; niet Troja: gij alleen!...
En 'k zal u zien, en 'k zal uw schoonheid zien
die mij door-davert in den bangen droom,
die 'lijk een meester mijne wank bewaakt
en die 'k en noem dan met het woord der wraak.
Mijn lichaam dat ik minne als 'k denk aan u,
ik zal het dekken met het dikke schild;
dees speer zal morgen zoeken naar uw bloed;
dit zwaard opent de deure van uw dood
Ik zag u nimmer; morgen zal 'k u zien,
zij 't in de slachting van 't gevecht, — o vreugd !"

EN nog een andre waakt in 't slapend huis:

Andromache, in hare weeple koets,
de ivoren, eens van Hektoor zwaar bewoond
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en waar ze ligt gelijk een maegre maagd.
— „Vermetele", en zij schampert, „gij die meent
te vellen, die mijn Hektoor neder-wierp!
Heeft hagel ooit of zwetsend vooglen-heir,
of zelfs het woud-zwijn en zijn harden kop
den eik getroffen en ten val gebracht
die staat in 't woud en onverroerd; alwaar,
door 't vuur van Zeus getroffen, de andere eik,
den grond ontscheurd, gaat wanklen, en geheel
gaat leunen uit zijn voile lengte, en slaat
zijn vol gewicht den rustig-zwaren eik
maar deze roert aan wortel noch aan brank?
o Hektoor, echt-vriend, vader van mijn kind:
gij waart een eik, Achilleus was een eik,
en waar het zwarte lot u trof ten tronk,
toen moest gij wanklen, Hektoor, en gij vielt.
Doch hij, Achilleus, van het lot gespaard,
hij stond en viel niet, en weer-stond den dood
Thans wil een maagd den norse' Achilleus aan,
Penthegileia, los van knie en pols,
maar als een zwerm van hommlen, en 't geblaert
ontroert niet eens aan de' onverroerden eik "

- ALDUS verliep de nacht die moeite kwijt.
Maar toen een ochtend en zijn kroon van daauw
het zeven-verwig glinstrend hoofd verhief
en als een kinder-lach den dag beval
te lachen, en beveelt een nijvre zorg:
toen werd de stad een korf vol bijen; lang
heeft winter-kilte een warmen slaap gewaard;
maar thans luwt in de lente bloesem-geur,
en zorg gaat zommen in den engen korf,
en de arbeid lokt naar buiten 't bij-gedrom:
zo zong de stad en heel haar nieuwe moed
de poorten tegen in een blijde koorts

En aan de zee en gekanteeld verweer
van boeg aan boeg, vernam 't Achaisch heir
het steedlijk gonzen en dat nieuwe macht
ging open-waai'ren aan de Wester-poort.
Verwondren, maar geen lang verwondren. Fluks
staat goed gedeeld en in de waepnen klaar
en achter de open wagens en 't bevel
der hoofden, heel 't Achaisch heir geschaard,
en blaast zijn strijd-lust uit een wakkren baard

319

—En waar de deuren open-sloegen, en
't gedunde leger der Trojanen trad
naar buiten, en de morgen schoof hun schaatiw
over de glinstring van het effen zand
gelijk een ronde reuzen-muile, tand
aan tand toen sloeg een hellen lach ze toe.
Maar zij, ze en kenden roering. Want ineens
brak hun gelid in 't midden, en verscheen,
dat voor hen staan kwam op een draven, een
voor een, en rood en goud op 't zwarte paard,
en zes en dertig in getale, 't bent
der Amazonen, als een gordel-schut.
—„VRouwEN!" huilen de Achajers; maar hun hart
zegt : „Vrouwen”, en een angst bevangt hun borst.
Wanneer scherpte ooit de steen een radde kling
of scherpte een lanse naar een vrouwen-borst?
Wordt ooit de Achajer laffer dan de bond
die laat den buit en likt de hand die dreigt
den buit te kapen en den rug te slaan?...
Maar niet te Lang duurt de aarzelende schroom:
wie, en een vrouwe, die braveren durft
een negen-jarig staan onder de zon
die daalt en rijst ter polen van de zee,
en dat Been neerlaag kende of nieuwe winst
dreef de Trojanen naar hun stad terug,
en Langer werd de vreze naar 't gewin
rees hoger in het aangezicht der zon?
—Een woede ontwaakt die rood stijgt in 't gezicht
en vult de wangen met heldhafegen vloek.
Een speer schrijft door de lucht haar curve en komt
trillend recht-op en tussen beider kamp
te staan. En uit het ander kamp, daar komt
een speer te rijzen, en ze staat naast de andre speer
te trillen. Beider zijde stijgt gehuil.
De knieEn roeren beider zij. Geklir
van waepnen nadert beider zijde, aldaar
de lansen staan te trillen. 't Zwaar gevecht
gaat uit de kelen huilen en de vuisten.
Waar pal de vrouwen wachten op bevel
en sidderen van ongeduld haar leen,
rukken de mannen aan, en schieten door
de lucht weerzijdse speren, en het zwaard
slaat aan het zwaard in woeste strengeling
en drinkt de grond een gulzig bloed weldra.
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DOCH, als twee sperwers vechtend om een dud:

weldra zijn twintig sperwers, en hun wiek
slaat door de lucht, die naedren het gevecht
en willen van de prooi haar deel; doch dra
vergeten is de prooi en lillend lijk:
de bek slaat aan den bek, een hel gekijf
door-krijt de lucht, waar nieuwe sperwers zijn
en twintigtallen die bij harde wiek
ploffen in 't ld.apperen der wieken, en
een borst gaat open-rijten en een kop
doorboort een kop, en klaauwen kraauwen door
een smartlijk vlees dat kloppend bloedt.
— Maar plots
door-klieft de lucht een goed-gekeilde steen,
terwijl een nieuwe steen de lucht door-keilt.
En zie: 't gevecht der sperwers slaat uiteen;
een grote vlucht slaat donker van gewiek
den hemel tegen en bevlekt de zon:
aldus sloeg fel een manne-stem, en sloeg
een vrouwe-stemme door het zindrend licht,
en, v6or verbazing had hun hart bewoond,
stoven uiteen Achajers en Trojanen

WANT uit zijn vert zag Achilleus den strijd
en onwil zwol aan de aedren van zijn hals.
— „Houdt!", roept zijn stemme, en heel de hemel huilt
en ieder heeft Achilleus' stem herkend.
„Achilleus mompelt siddrend mond aan mond.
Doch, waar ze 't hoort, roept uit haar helste stem
Penthesileia: „Houdt!", en vreugde ld.opt
binnen haar hellem als een vlugge klok.
De legers scheiden. Ledig ligt het kamp
in 't oog der zon die glad haar stralen strijkt.
Dan, in het effen licht der zonne, naert
Achilleus than, en rechte zit to paard
op traag het witte paard dat nekke-neigt.
Doch naert aan de andre zij op 't zwarte paard
dat schichtig briest en schudt de zware maan
Penthesileia, en de helm bedekt
haar aangezicht gelijk een streng geheim
Zij staan elkander tegenover, en
geen van hen beiden die beweegt, noch spreekt.
Zij wachten ene lange wijle, en stilt
beglijdt Achilleus en zijn witten stand;
en stilte kleedt Penthesileia, daar
—
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z`e staat in donkerte. En de hoge zon
staat tussen beiden aan den knoop der lucht.
DOCH woede trilt allengs Achilleus door.

Hij heft de lange schaduw van zijn lans
in zijne vuist op hoogte van zijn oog
zó dat haar spits wordt als een derde blik.
Hij wacht, hij mikt, en daevrend gaat de schicht
Penthesileia tegen, die niet roert.
Doch klavert aan den ongezienen wand
van 't licht haar paard, en steigert, en de speer
gaat recht en vast hem in de dubble borst
ontrillend-diepe kwetsen, en het paard
zinkt op zijn knieen, en een gulpe bloeds
zwelt uit zijn borst als uit een offer-veers ...
Penthesileia blijft ten zadel staan.
Haar voeten in het dicht-omschoeiend leer
staan vast ten grond. De hoge paarden-rug
schraagt haren rug. Ook zij nu heft de lans
hoog boven 't hoofd, en 't is een ster die staat
boven den helm en effen hellem-staart.
Heur lanse zinkt haar ronde lijne; een licht
door-reist de lucht naar Achilleus' gezicht;
en deze en roert, maar voelt ineens de koelt
van 't ijzer dat zijn naakten hals beglijdt.
Zij slaat haar been over den rug van 't paard
dat zakt ineen met Ondoorjaagden balg.
En ook Achilleus stijgt van 't hoge paard
en beiden naedren matelijk elkaer,
tot waar ze staan vOor hunne beesten.
Dan

omvat Achilleus de' andren pijl. Hij weegt
in zijne hand doorwegend zijn gewicht;
hij ziet zijn lengte en tast bij glibber-duim
de snee van 't ijzer, en zijn hand-palm tast
den punt die maagdlijk is van scherpte. — En zij,
Penthesileia ziet hem: hij is schoon,
de blanke Achilleus die de waepnen proeft.
Haar nieuwe spies hangt aan haar kleine hand.
Zij denkt niet, dan dat daar Achilleus staat
die neemt zijn tijd om haar opnieuw to slaan.
Thans velt hij weer het wapen, en hij giet
zijn hoofd naar achtren, en zijn rechter-been
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treedt aan, en in het kolder staat zijn buik.
Thans wiegt de speer boven zijn hoofd dat kijkt.
Al wiegend wikt hij waar hij treffen zal.
En waar zij de essen spere naedren ziet,
en zwaar, en van haar reize goed bewust,
daar bukt ze 't hoofd, en in den haren bos
des hellems gaat het schot verloren en
't gewicht der speer rukt los haar helm, en zle:
ze staat, het aanzicht naakt, en bloost gelijk
een kind, Penthesileia...

Zij staat, het aanzicht naakt als van een kind.
En hij, hij schrikt, 'of, plots-gereze', een maan
aan hem en in zijn aa.ngezicht- komt staan:
een spiegel waar hij zich verklaard in ziet;
zijn ogen, waar de zee haar licht in liet
en deze blikken, donker als de nacht;
zijn neus, nooit van een siddering door-voerd
en deze kleine neus, van aem ontroerd;
zijn mond-hoek, als van bitterheid door-houwd
en hare lippen, als een bloeme ontvouwd.
Hij weet dat hij heel bleek moet zijn: zij bloost.
Zijn lokken schudt een woede; zij, ze koost
van lange vingeren het sluike haar
dat los-gewoeld en lenig daalt aan haar..
Hij meet zijn grootte en ziet haar kleinheid staan.
Hij heeft begrepen en ze heeft verstaan.
Zijn vuist omsluit zijn zwaard; en zij, ze ziet
in hare hand de tweede spies. Zijn heup
door-draaft het tarten van haar stillen stand.
Zij : hare spies ontvalt aan hare hand.

MAAR aan zijn zijde rijst een witte schim;
een witte glimmelach ontroert zijn oog;
een hand, en: niemand ziet dat ene hand
zijn arm drukt, weegt vermanend aan zijn arm.
Hij voelt zich klein, maar plots voelt weer gerecht
zijn lengte hij, gelijk de hoge plecht
van ene schuit rijst boven-aan de zee:
Patroklos heeft gesproken...
— En hij springt,
verwoed gelijk een woud-os, naar zijn doel,
dan rechts, dan links, dan om end'om zijn doel:
Penthesileia die niet wijken durft.
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Zijn dij krimpt en ontspant van springen, licht
ontschiet het straffe zwaard dat keggen wigt
de lucht door en die schreit van elken slag.
Zijn hoofd draait als een zotte zonne, aldaar
zijne ogen blijven star op haar gericht
en op de onroerbaarheid van haar gezicht.
— „Ted ", krijt zijn hees-geschreeuwde mond.
Zij smoort
in hare keel de woede van een woord;
want nimmer heeft ze in hare borst gekend
de krenking die om haar waan-zinnig wendt
als van Achilleus. Maar gebroken is
in haar 't verweer...
— En hij, hij weet het wel:
hij weet dat nimmer zij zijn drift weerstaat:
zijn laffe vijandin die hem bemint;
hij weet ze tammer dan het offer-lam,
zij, Ares' dochter. En zijn wild geweld
rijst als de berg-stroom in het lent-gekrui.
Hij springt aan hare kele, kraakt haar nek,
stompt aan de huid van haren kin zijn vuist,
ploft in haar keel de brede en scherpe kling.
rukt uit haar keel de klinge, rood als goud.
.

GEEN zucht is aan haar mond geweest, dan de aem,
die beet blaast haar gelaat, van Achilleus,
ZO zacht is zij gezonken in het zand
dat zelfs geen klank aan hare waepnen was.
Doch hij is neergeploft alover haar;
zijn neus blaast aan haar naauw-verbleekt gelaat;
zijn blik door-blaakt haar ongesloten oog;
zijn vuist betast haar vuisten...

— En hij rijst
en nieuwe zon is aan zijn scheen-plaat. Breed
welft aan zijn goed-doorstroomde borst de lucht.
Heeft schrik bevangen ieders benen, en
het rijke bloed der maagd hun mond gedroogd:
de mannen willen naderen ter hulp.
Maar een gebaar van zijn gerechte hand,
een wenden van zijn hoofd is klaar bedied
dat alle hulp hem last en toorn moet zijn.
En waar zij merken hoe hij bleker werd
binnen zijn ogen en aan beide wang,
en hoe geen bloed zijn mond to bloeien maakt.
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dan wordt het of zijn zege rampe was,
en gaan Achajers en Trojanen elk
buns weegs, en roues is hun beider borst.

EN als Achilleus is alleen met haar,
Penthesileia, van zijn hand vermoord,
dan bukt hij, en met tere zorge torst
hij 't warme lijk op zijne schoudren.

Traag
gaat hij zijn verre tente tegen. Zacht
schraagt achter-aan 't bejammrens-waardig hoofd
zijn hand, en vlijt de dij zijne andre hand.
Hij schrijdt. Het glazen nand kraakt aan zijn zool.
maar geen geluid dat siddert in de lucht.
Hij nadert, waar de hoge graf-terp rijst
van zijn Patroklos. Maar hij aarzelt niet:
hij legt zijn last over Patroklos' graf,
Penthesileia, en die vrouwlijk geurt.
Hij kijkt met langen blik hare ogen in
en sluit hare ogen met een zachten duim.
Hij haalt haar kleed over haar naakte leen.
Hij breidt heur haar over de kelen wond.
En dan — zinkt hij ter knieen, en een vloed
van tranen rijst, en snikken gaat de lucht
van de overdaad der tranen...
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