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WIJDING AAN MIJN VADER

o Gij, die kommrend sterven moest, en Vader waart,
en mij liet leven, en me teeder leerde leven
met uw zacht spreken, en uw streelend 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 laat, alleen gedreven
door zoele zomer-winden in de lage reven,
en die soms avond-zoete water-bloemen gaert,
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 . . .

Zoo vaart mijn leve' in vrede en waan van dood begeeren,
tot, wijlend in de spiegel-rust van dieper meren,
neigend, mijn aangezicht uw aangezichte ziet .
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V OOR-ZANG

Het huffs 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 blaeren .
- Ik was een kind, en mat het leven aan den lach
van mijne moeder, die niet blij was, en aan 't waren
der s chemeringen. om de boomen, en der jaren
om 't vredig leven van den roereloozen dag .
En 'k was gelukkig in den schaduw van dit leven
dat naast mijn droomen als een goede vader ging . . .
- De dagen hadden mij de vreemde vreugd gegeven
to weten, hoe een vlucht van groote vooglen hing,
iederen avond, in de teedre zomer-luchten
die zeegnend om de ziel der needre menschen gaan,
als de avond daalt, en maalt in avond-kleur de vruchten
die rustig-zwaar in 't loof der stille boomen staan .
. . .Toen kwaamt gij zacht in mij to leven, en we waren
als schaemle bloemen in den avond, o mijn kind .
En 'k minde u . - En zoo 'k vele vrouwen heb bemind
sinds dien, met moeden geest of smeekende gebaren
u minde ik ; want ik zag uw kinder-ogen klaren
om schuine bloemen in de tuine', en uw aanschijn
om mijn eenzelvig doen en denken troostend zijn,
in 't huis mijns vaders, waar de dagen trage waren . . .
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VERZEN EENER LIEFDE

'K BEN EENZAAM DROEF
'k Ben eenzaam-droef, in 't geel-teer avond-dalen . . .
Door 't open venster boor '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 boor haar stille voeten gaan,
en haar zacht neuren, in den tuin, beneden .
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WIE WEET EN ZAL MIJN LIEFDE
IN U NIET DALEN, KIND
Wie weet en zal mijn liefde in u niet dalen, kind,
vreemd, kalm, en simpel-teer als de' avond om de graven . . .
Want wie, die in gelatenheid zijn tocht begint,
wie weet de vrouw die langs de baan zijn lip zal laven
met blijde vruchte' en vredig-milde liefde-gaven ?
Want zie, ik denk aan u, al zijt ge vreemd me, al staat
ge, simpel-teer, kalm in mijn geest to leven,
met stillen aem waarin geen liefde-schroom komt beven,
en zonder een gebaar dat naar mijn leven gaat
ik denk aan uw grijs oog, zacht in uw wit gelaat.
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HOE ZAL MIJN WOORD
UW STIL BEWEGEN STREELEN
Hoe zal mijn woord uw stil bewegen streelen,
mijn torve mond uw zacht-streelende daen ? . . .
- Op de effen lente-Leie zie 'k, blad-weemlend, gaan
't verduisterd even-beeld van roerelooze abeelen
om 't matte wit en eele 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 schaauwe-spelen . . .
- Hoe zal 'k uw leden streelen, ik die treurig ben
en, vreezend, in mijn leven slechts de liefde ken
voor mijn vreemd eigen-beeld, weerkaatst in moe dood water ;
('t beeld der abeelen speelt in 't zilver-gele water)
- hoe smaakt mijn torve mond den wrangen, armen waan
dat zijne liefde om uw stil wezen kunne gaan ? . . .
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GIJ ZIJT DE GOEDE VROUW
Gij zijt de goede vrouw ten drempel mijner dood, -gij die me uw oogen als een zomer-nacht ontsloot
vol wondre lichten en vol rust'ge duisterheden ;
gij die me uw leden als de rijkste herfsten bracht,
en, schooner clan een schemering, de zeekre kracht
van vredig leven en zich goed bemind to weten .
Want gij, die weet hoe iedre vreugde tanen moet,
gij mint me ; - en 'lijk een god de dood der zon begroet
met stille liefde, al heeft hij vreugde-vol geschapen
die zon : zoo mint ge in mij wat ge in u-zelf voelt slapen
en dat in mij voor eeuw'gen slaap moe de oogen sloot,
- ons moede liefde, o vrouw, ten drempel mijner dood .
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KOM, LAAT ONS GAAN
DOOR 'T LAND DER HERFSTEN
Kom, laat ons gaan door 't land der herfsten . . . Ooft-beladen
glooit, in haar 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,
zoo, 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 voor 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 staege 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 aard 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
oogen, we gaan ten zoeten dood in 't kallem aard-gedein .
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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 teere licht van late schemering gebaad,
wijl d'hemel is om tuine-groen een stil gewaad
van trage, kalme schaauwen, en de boomen dragen
een laatste vogel-stem van lang-verglooiend klagen
dat kwijnt en weere wast en weere 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 droeve schaauwen 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 schaauwen neigen,
en de avond, als een teeder 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 wrange dagen lee
voelt in zijn wezen kalmte suizen
als een slaap-zware zomer-zee . . .
- o Pijn van her-doorleefde pijnen . . .
Alleen voor ons is vrede niet,
o mijn ver kind, in 't drage deinen
van 't kallem-durend avond-lied
over de dankende avond-pleinen .
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VERZEN EENER ZIEKTE

DE LUCHTEN HANGEN VOL DAGEN
De luchten hangen vol dagen, de dagen hangen vol smart . . .
Ik zal to zwak zijn, om to dragen
wat mij de wereld tegen-sart ;
ik zal to ziek zijn, om to wezen
wat uw wil star me tegen-slaat,
o mijne dade' : alleene weezen
die door 't gewoel bang henen gaat .
Ik, die to trotsch ben om to leven
in stalen palen enklen tijd
ik zal to moe zijn om to weven
her pal werk van een eeuwigheid . . .
En mijn leede armen moeten schragen
de buischende onmacht die me tart
uit luchten, dreigend vol dagen,
veel dagen hangend vol smart .
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ZIEKTE, OUDE TROOSTERES
- Ziekte, oude Troosteres, wier woorden wegen . . .

- „O Gij, mijn zoon, die duldig leven mag
van 't glooiend denken aan een verren liefde-lath
ik zie hoe in uw oog droomen als zwanen zegen ."
- Ja, ik ben goed . Maar 'k wilde vredig zijn ...
- „Mijn Ieeuwrik ! Gij, die door de nachten heen-gedrongen,
de vreugd van de eenig-eeuw'ge zonne hebt gezongen,
draagt ge de riist niet meer van de' een'gen zonneschijn?"
- Maar ik ben moe : 'k wou in uw woorden slapen . . .
- „Mijn loome bloem in avond-water ; o mijn kind ; . . .
ik zal u sussen ; gij zult rusten ; gij ziilt slapen,
gij, die de Liefde draagt die niemand heeft bemind ."
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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 boomen in het grijs,
de goede sidder-boomen, ritsel-weenend ;
- 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 droomen,
en 't wegend wee in leede tranen berst . . .
. . .'t Is triestig dat mijn droefheid thins moest komen,
en loomen in 't atone van de boomen ;
- '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 streelen 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 haren 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 zoo luw
de' aem van uw nadering Iaat waren om mijn slapen . . .
- Ik wilde rusten ; maar ik zie uw oogen staan
zoo onbegrepen-goed met droeve vreugd belaen
dat ik voor eeuwig in uw vrede nil wou slapen . . .
Gij komt. Ge zijt de beelden van mijn zachten dood . . .
Hoe jong ge zijt ! Ik zie hoe zich uw mond ontsloot
voor 't simpel woord dat deze nieuwe vrede beidde . ..
Ik ben zoo 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 .

32

VENUS EN ADONIS
(TUSSENZANG)

ADONIS

Deze avond is gelijk een stil-verlicht paleis,
o wondre vrouw, in 't trage schaauwe-gaan der boomen . . .
- Ik ben beklemd in vreemden slaap ; hoor gaan en komen
uw stem, o vrouw, gelijk een sussend-zoete wijs
die ik eens hoorde in vader's tuinen, grijs van peis . . .

VENUS

Adonis, uw effen haren zijn als zacht-neigende bronnen . . .
Ik weet niet hoe mijn mond uw teer lijf streelen moet . . .
De avond is wijd . . . Ontwaak, en toon den doffen gloed
van uw jonge oogen, goud als mat-gedoofde zonnen . Ik weet niet hoe mijn hand uw leden streelen zal,
Adonis . . .

ADONIS

-

- Een ver, stil lied, in 't vaderlijke vrede-dal ;

het wast, en sterft, in smachtend-stille en hell're klanken . . .
- Vrouw, ge zijt vreemd ; ik vind u vreemd . Als rozeranken
om jonge boomen, zijn uw woorden om mijn hoofd
met kleine blijde wonden . . . Was het waar ? 'k Geloofd'
in vreemden slaap dat mijne moeder zacht me streelde. . .
Ik slaap vreemd . . .
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VENUS
- De avond is groot van ongeweten liefde-weelde,

nu dat mijn lijf dit jonge Iijf beminnen gaat . Adonis, als een rechte bloem is uw gelaat,
en stille vruchten voor mijn mond zijn uwe leden . . .
Ik wou de nieuwe blijheid uwer liefde lijden,
• lieve Adonis, die uwe oogen open laat
als schemeringen naar een liefde-dageraad ;
• mijn Adonis, dien ik moet . . . dien 'k wou beminnen,
• Adonis . . .

ADONIS
- Ik weet niet, hoe uw woord in mij doet angst beginners,

vrouw, daar 'k u met versta . . . Deze avond is
gelijk een stervens-huis, hoog-stil in treurenis . . .
Zoo wist ik huizen, en de vrouwen hadden tranen
in zwijgend oog, - en ik was vreemd als thans. - -

VENUS

o Wanen,
Adonis, wanen dat we zijn in eeuwigheid
de eenige liefde, 'lijk gij de een'ge lieveling zijt,
en dat we heel den Tijd in onze min doorbranden .
- Adonis, vlei mijn slapen, vlei mijn handen ;
Adonis, raak mij aan ; ik word gelijk een groot vuur . . .
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ADONIS

Vrouw, vrouw, gij maakt mij bang . . .

VENUS

- Het schravend uur
is loom van al her bloed dat liefde-menschen droegen
in zware slagen die door hunne borsten ploegen
als groote mokers . . . - o Adonis, voelt ge niet
hoe 'k, zonder uwe min, bezwijk ; hoe 't leven vliedt
van haar die mensch werd om to minnen als de goden? . . .
Adonis. . .

ADONIS

Vrouw, ik ben zeer bang . . .

VENUS

Zie hoe mijn lijf u wacht en trilt op koele zoden ;
- en deze nacht zal zijn als de' eerste liefde-nacht .
- Kom, mijn Adonis, wijd is de avond, en de pracht
van al de zomer-dagen rust in deze schonken .
Gij zult gelt:ikkig zijn, Adonis, stil gezonken
in dezen schoot, Adonis, die uw min verbeidt
en lijdt van sneller drift en noest-brandend verbeiden . . .
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- Adonis, leg uw handen op mijn heete zijden
en voel hoe ik u hebben moet . . .

ADONIS

o Vrouw, ik ben zoo bang . . .

VENUS

Zie,

ik gevoel hoe ik moet sterve' in mensche-dood
als gij niet zijt van mij, Adonis, o mijn lijden . . .
o Kom, ik moet u hebben, 'k moet u . . .

ADONIS

Vrouw, vrouw, zijt gij de Dood ?

38

V E R Z E N A A N E E N E V R O U W

GIJ DIE GEBAARD HEBT
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 slaat in mijn
vergeefs zult ge,
want, ben ik uw
gij kunt niet mij

moe hoofd uw zware zomer-geur,
als een roos, uw adem mij-waarts keeren ;
door al de macht van uw begeeren,
zijn, daar 'k om eigen liefde treur .
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WEES STIL
Wees stil ; kunt ge niet zijn gelijk een moeder is ? . . .
Uw mond is als een beek voor duizend kinder-vragen . . .
De bijen zingen bij uw diepste treurenis ;
en - heb ik niet, als gij, mijn glimlach moe gedragen ?
Wees als een goede vrouw en die geen vreugde wensch' .
Zal 'k u beminnen ? - God zal mijne dagen leiden . . .
Wees stil. De hoogste liefde is stilte . - En wees een mensch
gelijk een mensch die lfjdt, gelate' om meerder lijden .
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WAT BRAT HET AAN DEN DAG
Wat baat het aan den dag dat ik beminnen mocht ?
- De herinn'ring is een licht in laaie zomer-landen . . .
Heb ik geleden ? Zie : ik heb mijn leed door-wrocht,
en geene roos is schoon als deze noeste handen .
Ik heb mijn smart gemaakt een zwaren zomer-zang .
Ben ik niet blijde ? - Ik heb toch ook mijn pijn geleden . . .
Wees vredig, o mijn vrouw, en wisch op iedre wang
de leede en teedre traan die trage heeft gegleden .
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THANS ZIJT GE BETER

Thans zijt ge beter, daar ge vredig zijt, en kuisch,
gelijk de dorpel van een frisch en duister huis .
En zijn uwe oogen droef, zij hebben War gesproken
ik heb de doornen van uw liefde-boom gebroken . . .
- Zoo is het goed, dat ge in mijn kalleme armen rust .
Een nieuwe lent kan than om uw gebaren groenen . . .
En zoo ge nog mijn mond, herdenken-lievend, kust
gij kust een schooners dood, de zoon van onze zoenen .,
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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 rustige oogen,
en 'k weet hoe goed ge zijt
iiw teederheid, gebogen
over mijne eenzaamheid .
En 'k heb u niets verborgen
van blijheid, drift en teed,
en hoe uw plegend zorgen
me in stilte weenen deed .
Maar - 'k zal u met beminnen,
met brandend hart en brein ;
ik wil u niet beminnen
ik wit gelukkig zijn .
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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 .
En wij, die uwe gaven eten,
wij rusten in uw blijden haard,
en zien, ons teed bijna vergeten,
uw hand die stil de kruimels gaert ;
en slapen in uw teere zorgen,
en raden niet hoe, troost-gewijd,
gij, voor u-zelf misschien verborgen,
van lijde' een beetre liefde zijt .
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VERZEN
AAN DE TERUG-KEERENDE

OCTOBER DRAAGT IN VREE

October draagt in vree wie sober heeft genoten
de zomer-vruchte', in lustelooze 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 thans keeren ? . . . Mijn bezweren is to moe
dat het de laatste reize om uwe liefde doe .
- Misschien, misschien? . . . Ik voel in mij den troost bezinken
dat beiden wij misschien, gesluierd, de oogen toe,
denzelfden schampren wijn terzelfde schale drinken .
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WEES NIET DE SCHROOM'GE

Wees niet de schroom'ge, die, in loomer avond-komen,
herdenken zwijgen doet ;
ben ik de pleger niet, die met zijn eigen droomen
zijn eigen treurnis voedt ?
- Treed nader, zie mij aan, en hoe mijn oog, gelaten,
geen liefde vraagt, o kind ;
- ik heb de zeilen van 't verlangen neer-gelaten
bij liggende' avond-wind . . .
En weder teeder in uw deinend over-peinzen
van ons gescheiden wee,
zal ons vereende droom misschien ten einder deinzen
der zelfde vrede-zee.
Want, kwam nog, wijlend in uw kommrend oog gegleden
de schaduw van mijn vroeger lied, draag ik dan, rustig, 't levend leed van ons verleden
met, niet ? . . .
- - Wees niet de schroom'ge . . .
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GIJ KUNT NIET WIJKEN
Gij kunt niet wijken ; en ik zie uw lippen prijken
glans-vochtig als een vrucht in prillen morgen-tijd . . .
Gaat thans niet, schoone, onze aarzel-vrome schuchterheid
't lach-teedre doen van vreemde kinderen gelijken ?
- o Ween niet meer : we zullen samen treurig zijn
tot ons een nieuwe vreugde in stilte moog' genaken .
En hoop . Misschien wordt ons een liefde-nieuw festijn
't herdenken dat we traan aan traan gezamen zullen smaken .
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GIJ ZULT ME NIET MEER KENNEN
Gij zult me niet meer kennen, die me kende' . . .
Noch, gij, die' weet hoe 'k mijn begeeren wond en wendde
om uw onachtzaam-reede of toee schoonheid, 'lijk
een welk'ge winde rankt 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 ;
Mare, 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 oogen zaagt
van schrik om vreugde en nijd om ongeleden pijnen ;
en gij die, onbezeten-schoon, in u voelt schrijnen
spijt om verstnade, zomer-rijpe manlijkheid
vrouwen die zoenen-loom of bitter-wachtend zijt,
nu lamme zomer op naar torven herfst wil deinen,
gij zult mij niet meet kennen, vrouwen . . .
Noch gij, noch gij, die mij bemint, die mij bemint . . .
Gij weet het, o mijn vreemd en teeder-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,
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o simpel-schoone 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 zon voor mijn begoochelde oogen ;
- en thans, dat mijn gelaat, behoond en bloed-bespogen,
herdenkens-strak, naar oude heerden keeren gaat,
voelt bet de vlamme naauw die stil bet tegen-slaat .
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IK HOOR DE NACHT DIE NADER-ZIJGT

Ik
en
Ik
-

hoor de nacht die nader-zijgt, beider zwijgen. . .
voel uw hoofd naar mil' geneigd,
zal 't mijne neigen ?

Uw
in
Ik
in

aangezicht is vreemdlijk stil
't schemer-leven . . .
zie het laatste dag-geril
de avond-dreven .

- Is dit een einde of een begin ? . ..
Uw handen glanzen ;
uw bilk is als violen in
verslenste kransen . . .
- - Ach, is ons lijf voor eeuwig moe,
en onze zinnen ? .. .
Mlj faalt de kracht, to zeggen hoe
'k u durf beminnen .
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HET WEZE DAN,
DAT IK THANS WEER UW LIEF ZAL WEZEN
Het weze clan, dat ik thans 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, zoo als een vooglaar waagt
met suizend fluite' een kranken vogel to genezen . . .
Ik ben gewond ; ik heb een wonde, en die nog bloedt,
en die ik thans 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 am de vooglaars die 't genezen wagen,
met zoet gefluit, van 't vogelken, dat sterven moet .
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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 dooden lagen . . .
Wat schade aan hergenoten waan ?
Misschien zal ik vergeten
hoe doornen langs een liefde-laan
mijn lede' aan stukken reten .. .
- Ik ben zoo blij, ik ben vreemd blij,
to kunnen stil gelboven
in nieuw-aanblazend min-getij
door oud-gekende hoven .
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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 ? . . .

DE ZOON

Ach, zwijg : ge zijt een vrouw langs leege 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 : zout . . .

DE MOEDER

Mijn zoon, mijn zoon ; ik ben voor u als duister goud . . .
Ziet ge mij niet, om u zoo troostloos-droef to wanen ?
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DE ZOON

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

DE MOEDER

Bemint ge mij dan niet, mijn kind ? . . . Zie hoe ge leeft
in iedren tragen traan die in mijne oogen beeft .
Ziet ge niet heel uw leve' in mijn grijze oogen 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

Ik heb mijn wit een harder beeld gegeven ;
een andre vrouwe leeft voor mijne onsterfelijkheid .. .
Des ben ik droef, o vrouw die mijne moeder zijt .
Kin ik nog de' uwen zijn ?

6o

DE MOEDER

Helaas, de schoone dagen
om uwe liefde en vreugde in deemoed stil gedragen ; . . .
- en thans, in uwe aanwezigheid, zoo gansch alleen . . .
Ziet ge niet dat ik ween ?

DE ZOON

. . .Ziet ge niet dat ik ween ?
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ZEVEN GEBEDEN

DE OUDE GETOUWEN

De oude getouwen, en de smidse in blij bedrijf
en 't zingend visschers-lied in de arme Leie-dorpen . . .
- God, ben ik uit den kreis van uw gena geworpen,
dat ik zoo 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 loomer
in de oogen 't beeld van die in vredig werken staan . . .
-De schromple menschen gaan naar't einde van den Zomer ;
ik ben de vreemdeling die naar den Herfst moet gaan .
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KEER NIET UW OOG

Keer niet Uw oog van wie Ge in vrede leven liet,
God, die mijn dage' eens wilde als spiegel-stille meren,
met glans-getaanden gang van dage- en avond-keeren
en de enkle rimpling van een simpel-aedmend lied ;
Gij, die me in vrede lijden liet, zoo dat niet eene
haar weenen dragen kwam naar mijn verholen weenen
ten veil'gen vijver van mijn lijdzaam-zacht verdriet ;
Gij, then ik lief kreeg om Uw teeder-troostend zwijgen,
o God, die om mijn aangezicht Uw liefde neigen
en in mijn handen Uw geweten wegen deed ;
Gij, die 'k mocht vinden met Uw oogen in mijne oogen,
Vader, als de oude pijn ten schoot van Uw meedoogen,
en 't moede denken in Uw zoet verplegen wogen,
en op Uw goden-mond de woorden van mijn leed . ..
Keer niet Uw oog, keer niet Uw zegen van mijn zegen. . .
- Als de arme hoere, die, in 't maf fe bed gezegen,
haar geilheid biedt en om haar schamper leven lacht,
maar - in den koppig-loome' en langen liefde-nacht
van lammen drift en bitter-goor gezoen bezeten, de slechtheid van haar vleesch en smaedlijk lijf vergeten,
eenvoudig als een vrouw de ontvangenisse wacht
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zoo wacht mijn weiflend mee-geleef dat Uw genade,
sidderend als een nieuwe beek, mijn geest door-wade,
o God die in Uw daen als duizend beken zijt . . .
Wij zijn, die wachten, van verlangen ongenezen,
dat, louter rijzend, en het wezen in Uw wezen,
ons passie Uwe rust in de oogen moge lezen,
en 't weten van onze eeuwigheid, Uw eeuwigheid .
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ZEGEN DEZE' AVOND, GOD
Zegen deze' avond, God : ons handers rusten ;
en, kenden onze leden 't Weed der vreemdste lusten
en ons verlangen 't pad van de' ongewoonsten waan
thins zijn onze oogen moede als van wie sterven gaan . . .
- Stil-wegend staat Uw leve' op de onbewogen blaen ;
om iedren boom-gaard gaat de vrede van Uwe oogen ;
en wij, die elke vrucht in onze handen wogen
en lachten, zijn als vreemdelingen, die gebogen
onder Uw vrede en 't leven Uwer oogen staan . . .
Zegen deze' avond, God . .. In iedre voren
laat het gebaar van Uw meedoogen rustig zaad ;
uit Uwe liefde is kalm een rozen-meer geboren ;
Uwe genade laat de zon meewarig gloren ;
en in mijne oogen 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 teere 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 .
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 .
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ER GAAT EEN GOEDE BEEDLAAR

Er gaat een goede beedlaar langs den weg . . .
God, ik en weet niet hoe ik zoo 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.
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GOEDHEID, GOEDHEID
Goedheid, goedheid gelijk een zuster aan mijn zijde,
hoe heb ik u verbeid, - die ik niet vragen dierf,
sinds, kommrend om mijn vreemd bestaan, mijn vader stierf,
en uw gezoen, o lief, mijn doode liefde zeide .. .
- Maar God zal mij misschien genadig zijn, genoeg
voor 't pover horizontje heil dat ik Hem vroeg,
en goed, o Goedheid, voor wie, moeizaam en bedrogen,
wou slapen gaan met Uw gelaat in zijn moede oogen . . .
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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
weir 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 uw teederheid.
Ik weet me zoo beraden rusten,
o schoone, in ons vereenigd-zijn,
en vredig, als een veegen 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 . ..
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WIJ ZULLEN BLIJDE ZIJN
Wij zullen blijde zijn . .. De boomen blozen
van vruchten . En ons hoofd is schoon als duizend rozen,
nu we overvloedig zijn van zwenkend zomer-bloed . . .
o God, God, ik en kende U niet, en was verl6ren ;
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 droomen
zijn gaanderijen voor Uw stem . En heel mijn lijf
is 't duizel-ruischend huis en eindloos-wijd verblijf
waar Uwe zomerheen als vaarten vreugd door stroomen .
Want thans is zomer zwaar der daden van Uw Daad,
en 'k voel, ik die gelukkig ben, hoe door de boomen
bremstig Uw godd'lijk sap naar bast en blaeren slaat .
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THANATOS
E N D E V R E E M D E L I N G
(EIND-ZANG)

DE VREEMDELING
Open de deur . Ik ben een vreemdling . Ik ben moe . . .
Al is uw mond gelijk een veege 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 lippen d'heeten 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 licht 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 lach,
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

;
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uw glim-lach als een houw in uw gelaat gewreten ;
en de onverschilligheid van uwe luie leden. . .
Beziet ge mij ? Ge zijt gelijk een garden beeld . ..

- 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 toonen,
en wijit, en schooner steeds haar puurheid open-luikt ;
maar, neigt de schaduw van den avond, neere-duikt,
en, voor wie kijken blijft, naauw weer-schijn van haar wieglen
laat blanken onder 't tanend plein der water-spieglen ;
- zoo was de hoop die,, kwijnend kind, ik heb gezien
en al to duldig-teeder heb bemind, misschien . . .
Thans ween ik . Want ik werd een man, en zag u dalen,
hoop, als een water-feet' 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 toen, toen zou mijn vader sterven, die me kende,
en zijne dagen gelijk spannende ossen mende,
en mijn dagen zag gelijk een jonge zon
boven zijne oogen, blijde om 't breede en blijde leven
dat iedren morgen aan een nieuwe kim begon
waarheen zijn droomen, door de bonkige akkers, dreven
'lijk spannende ossen. - Ik, die al zijn hopen droeg,
ik zag zijn daden als een goede' en trouwen ploeg
voor mijne hande', en was gelukkig en tevreden . . .
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- Zijn vingren hebben nt tteloos het hecht gesneden ;
het snijdend ijzer werd vergeefs in vreugd gesmeed ;
en vruchtloos 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 oogen 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 zweepen ;
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 trille' 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 her zwaar gebouw der wolk'ge luchten,
over het needre weven van de stee-geruchten
die schuilen in de schaauwen van het hard gelaai ;
- zoo, als een ruiter, die met eenen arrem-zwaai
de paarden temt en ment, en lacht, en laat den steden
bet snuivend razen van zijn grillig willen weten ;
- maar is 't begeeren van zijn kokend brein voldaan,
in iedren ader 't haemren van zijn dood voelt slaan,
en, lacht hij nog, zijn lath door de' ijlen deun moet
wringen
die stervens-diepten door zijn holle hersens zingen
- zoo ; als een ruiter, heb ik 't leven door-gemaakt . . .
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- 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 oogen, en uw laclr
gelijk een verre vrouw die men niet minnen mag ? . . .
- o 't Vreemd en teeder 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 haren warme vruchte-kransen hing . . .
Ik druilde, en had uw aem op mijn gesloten oogen
naar 't gaan van uw gebaar, en naar uw armen bogen
boven mijn slape', en naar her deinen van uw borst
als van een lief die schroomde en niet to 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
to weenen om een leed dat niet meer wezen mag . . .
- De erinn'ring is een huis in stillen zomer-dag
gordijnen voor de lage rame', en rustig lichten
der late zon in de ooge' en op uw aangezichte ;
gij waart mijn zuster, 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,
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hoewel een andre zon hun beider weze' omvloot
zij zinken in denzelfde' en schoonen 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 menschelijke zangen
in andre woorden weene' om 'tzelfde moe verlangen
zoo liet gescheiden leve' ons eene liefde erlangen,
en heeft eenzelfde liefde een dubblen waan genood . . .
- - Wij kwamen, en, al zijn we elkander vreemd gebleven,
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 dubbele liefde-loot gescheiden ;
eenzelfde vreugde is opgegroeid tot dubbel lijden,
en, hoe we elkander minne', 'et is geen liefde meer . . .
- Gij ziet me, o mijne vrouw, en zet u naast me near,
en wilt me troosten? . . . Neen, 't herdenken zingt het doode
ons liefde is in de laatste zee, den nacht, gevloden . . .
- Gij moet niet lachen, domme Dood, zoo 'k willig leed
was ik de leider mijner dade', en wit ik deed,
was ze niet schoon, toen ik haar wear zag, in haar
schromen ?
Ik denk aan haar, en draag de krone mijner droomen
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 droomen in een wijzer slipen moge keeren,
en mijn droeve ure' in de eeuwige ure van den tijd. . .
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- Want zie : ik sta ter deure, o Dood, met brandende oogen,
in rillen nacht die zwijgt en geene sterren voert .
Zie : 'k heb de bittre pij om 't pijnlijk hart gesnoerd,
en de aarde heeft het bloed van stap aan stag gezogen,
en 'k was niet bang toen ik uw grijnzen heb gezien . . .
- Wilt ge nog meer ? 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 lisch,
(ik die mijn lijf bied), als de lisch-bloem die de waarde
van hare schoonheid waart in scherpe blaere-zwaarden,
en, toont z'haar schoon : geen hand die hare schoonheid
raakt ?
Zoo was ik, - thans aan u : onder mijn droefheid, naakt
voor 't kwijlend reutlen van uw afgeleefd behagen .
Is het genoeg ? Ik vraag dat ge mijn lijf 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 meer ; 'k bemin niet meer, noch kan gelooven. . .
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)

MDCCCCV

AAN MIJNE VROUW

Gij spraakt : „En slaak uw vreugd, noch laat uw oogen toe
die 't dralend waren van uwe oude wanen weren
de reinste dag is zwaar van avond-zwoel begeeren ;
de blijdste nacht verloomt en laat u morgen moe .
Leef voort . Neem deze Toorts : ze is asch ; ze en weegt ; en hoe
uw kommer slenke in hoop, of hope in kommer keere
en merk heur smeule', hoe 't druilt in duistren of vermeeren,
maar slaap gerust, gij wien 'k dees schaamle gave doe .
Ten ~zoomre van uw jaar, ter zonne van uwe ure,
ter felle laaie van uw helste levens-koorts
en zal haar vonke in u meet dan uw weren duren . . .
- Maar naert de herfst die de' avond zeult : o Liefde-toorts,
niet-waar, niet-waar, wanneer hij rilt van heulloos denken,
zal breed uw vlamme zijn, die hem to mij zal wenken" . . .
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ERNSTIGE LIEDEREN

GEKOMEN MET EEN ZOETEN MOND
Gekomen met een zoeten mond
waar kindsheid been ons zingen zond
als blijde bedelaren,
was onze honger goed als brood,
en zagen we in tergloozen nood
een makker onzer jaren .
Maar 't leven sloeg, met stille speer,
in ieders zijde een eigen zeer .
Wij hebben 't bloed gezogen ;
een lath heeft onzen smart gekoeld ;
- maar w' hebben in de wond gevoeld
't geraamte van ons logen. . .
Aldus, van 't zinken wel bewust
in 't drab van onze' onzaal'gen lust,
met jammrig-nutlooze armen,
gaan we door 't misten onzer jeugd,
- barmhartig om ons koele vreugd
en lieflijk-wrang erbarmen .
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IK WAS EEN GOEDEN ZOON GELIJK
Ik was een goeden zoon gelijk
die, in zijn vaders vredig rijk,
met zoeten lach, en koninklijk,
de heerden hoedde ;
- thans ben ik als een gast, die gaat
met strakken ernst in zijn gelaat,
maar wringend onder zijn gewaad
zijn hart ten bloede .
Ik ben niet meer her ledikant
waar rusten mocht gerust verstand
en, tusschen zeekren wetens-wand,
zijn leden strekte,
en sliep gelijk een slapend kind,
tot lente-nieuwere aandachts-wind,
met blijde wenken, wel-gezind
zijn waken wekte. ..
- Mijn dag en was niet oud genoeg,
mijn hart en was niet koud genoeg,
dat zwaar de vlijme twijfel-ploeg
mijn vree niet breke . . .
Zoo schijn 'k (misschien der vreugd bestemd)
een vrouw, die, vreemder angst beklemd,
oneindig naait haar dooden-hemd
steke bij steke .

92

En 'k naai mijn eigen weifel-kleed,
zorgvuldig zoo 't mijn vreezen sneed,
volhardend : tot gelaten leed
ten zoom gerake,
of - achterwarend-zoet gelaat bij onbegrepen dageraad,
met onverwacht en blij gewaad
de Liefde nake .
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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 ?
Zoo draag 'k, - mijn eigen vreugde waard ,in naderend minnens-duister,
mijn ongenaakbare min, bewaard
onder scheuren-schoonen kluister.
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GELUK, ZOO ZEDIG EN ZOO ZEKER

Geluk, zoo zedig en zoo zeker,
als water dat in glazen beker
zijn zuivere genuchte vat
ik heb uw goeden dronk genoten,
en 't heeft door mijne lean gevloten,
als van wie nooit gedronken had .
Mijn oogen 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 meet 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 .
De kier van blijdren smart gaat open
o man, zat aan geluk gezopen,
gezel van rooder vreugden : ik !

95

ALS ZWAAL'WEN DIE BIJ REGEN-WEER

Als zwaal'wen die, bij regen-wear,
in schichfig wieken, heen en wear,
hun kriep-gefladder laag vergaaren ;
als vinken-moed, wier stervens-nood
van brandend-fellen oogen-dood
geen bang-zwaar zingen kan bedaren ;
- zoo laat, bij schiete' en henen-vlian,
de zwaluw goed haar kleuren zien
van diepe en duistere ealsteen-verwen ;
zoo klinkt de zang een jubel-zang
der vinken, die hun levens-drang
woest stuiten naar hun naedrend sterven ;
o kelen, die uw dood verbeidt ;
o kelen, die uw dood verbeidt ;
en laag, uw cier'gen boog komt toonen,
maar nakend onwear raden laat
- o mijn gezang, zoo zijt ge, en slaat
uw 6nheil toe de schoonste tonen . . .
Gij gnat, 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 .
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o Wankle zange
En toch, en toch
er gisten bronnen in u nog ;
- maar vlagen wegen op uw wieken ;
en, hoe ge vloekt uw mInd, die loog
uw wil sloot al to zeer uw oog
dat 't open-ga voor 't morgen-krieken . ..
Maar - zwijge uw roode kinder-mond ;
luik uw zwaar oog, en nijp de world
ter plaatse waar ze 't meeste bloedde . . .
Wet komt een dag, - een dag misschien dat gij, voldaan, 't geluk zult zien,
en uit uw zwijgen 't hell bevroeden .
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DE JONGSTE SATER

De
en
of
en

trage dagen van uw tanig vlak, o water,
keeren, noch en zien de nieuwe dagen met,
dragen 't staren van mijne ooge', ik jongste Sater,
deinen van mijn adem-zwellend avond-lied .

Leef ik verloren, - hoe, voor de eeuwigheen geboren,
mijn bloode 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 droomen onder zwaar geloovens-puin, ruilt mijn believen voor de diepste goden-rijken
geen eene 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 menschen-hell dees lanen ooit betreden,
geen storen wischte 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 breede' en lusteloozen vrede,
in het mid-dagen van een schooners zomer-dag .
Mijn wil en ruilde voor geen wankelend verbazen,
noch de verrassing van een vreugd, zijn wetens-moed .
Zoo weten zorg en rust, die saem de zaden lazen,
met elk ontwaken 't kruid dat heden bloeien moet ;
ioi

en, van her 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 .

Dus spant mijn eisch 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' . . .
- En toch . . ., hoe mijne vroede daen de dage' ontweken
van menschen-wake en Iijdens-glure' en durend wee
toch leidt me de avond naar de zinderende kreken
waar 'k huivren hoor den zang der smartelijke zee . . .
Ik,
aan
ik,
ik,

die mijn onverschilligheid naar wit mag meten
't driftelooze en grandioze zonne-gaan ;
die mijn eigen beet en kende geene kreten ;
die mijn eigen sarde en kende geenen 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 menschen-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 ;
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ik die mijn eigen miek mijn eige', ik, laatste Sater
die buiten 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 haar gedrochtelijke' en smart'gen vruchten-vloed ; . . .
maar ' k ril in 't tuig van mijn hoogmoedig on-vermogen,
en geene zonne broeit het bloeien van mijn bloed .
Ik, die me-zelven naar 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 voer, de landen hadd' gekleurd ;
de zonde, dat een mensche-vrouw me hadd' gegeven
den zweep-slag van mijn schoon om hire leelijkheid ;
de zonde, dat een zoen mijn droomen 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 ;
en 'k voel mijn ijzren hart in harde slagen breken
bij 't ebbend-vloedend, ebbend-vloedend water-slaan,
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• Hart ! - Maar zie hoe 't vreedzaam hangt aan iedren
heester ;
het is me de appel die bier vreedzaam beurschen mag . . .
Want weet, o Zee : ik ben mijn eigen levens-meester,
en al uw woelen stort bij 't doelen van mijn lach . . .
- En stil, wees stil : gij hebt verwonderlijke tuinen,

• Sater, die uw drift zorgvuldig hebt gesnoeid.
Gij kent, niet-waar, geen schooner roos dan die in schuinen
en welkens-rottend rooden avond heeft gebloeid .
Gij kent u-zelven, die toch zijt uw schoone zelve ;
gij weert uw kleed van 't vreemd-schakeerend 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 vasten borg gevat .
Wat bast u dan, of vloeden naar u henen wassen,
gij die uw vreeze aan uw metalen wear-stand mat?
Wat baat uw harte-kiop, gij die hem steeds mocht meten
aan eigen dulde' en eigen susse' en eigen maat ?
De zee zal geen gelaat zoo glad als 't uwe weten,
• gij, de meester van uw strak en schoon gelaat . . .
Zoo 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 l . . .
- En dat ik toch een Leve' achter mijn leven heb . . .
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LIEFDE-ZANG

Zoo gij - de luie laan der zomeren verlaten,
de kudden van uw lust naar laetren stal gemend,
en toe de vrede-deure' en stil her geerend blaten,
en 't zorgen voor her voer der morgenden gelaten,
de diepre vreugde van de winter-landen kent ;
zoo gij geen liefde zoekt in strakke dag-gelaten,
en zelfs geen luistrend oor naar duistre nachten wendt ;
zoo 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
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 ;
zoo gij - was 't brein nog vol van wonderlijke waken, uw oog naar menschlijk-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 ;
zoo gij, de schaamte van uw spijt op gloe'nde kaken,
zelf uit uw hart de wentelende hopen weert ;
zoo 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

107

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 zoo ge, zelfs then 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 mensche', 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 rustig oog den smaad om ieder licht .
Mijn lach baant u 't genot der hechtste duisterheden ;
en, draagt ge in u 't visioen der schoonste schemering,
gij zult naast mij den eindlijk-rijpen tuin betreden
waar elke beursche waan aan elken heester hing .
Mar 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 . ..

io8

Kom in mijn huis, en zie de spiegellooze zalen ;
geen hoog-moed die zijn leed aan eigen beeld verblijdt ; en zoo 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 leege vaten,
en - hoe mijn zatheid ook geen ijdlen drank gebruik',welk goden-wijn moog' stroomen langs de levens-straten :
hier wacht op volheid geen weerklinkend-holle buik .
Zoo moogt ge, o vrouw, wijl geene liefde mij zal baten,
gerust mijn' zwarten wijn uw jonge druiven laten,
en gieten aan mijn last uw laatste levens-kruik .
Kom : de assche van den haard laat geene kool nog branden ;
en zoo de huivring van 't herdenken door u gaat,
wees stil : mijn woordelooze 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-schoone stranden,
bijtend, voor ons moede oog de Liefde scheemren laat .
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DE VOOR-SPELLING

HET VERMOEDEN

Vijand van wie bemint, hoe zijn uw trage zorgen ?

DE MAN

o Zatte bekers van mijn leven l . . .

HET VERMOEDEN
En uw schijn ?
DE MAN

Ik wilde voor me-zelf een dooden god to zijn. . .

HET VERMOEDEN

Maar keert uw beeld zijn aanschijn niet naar iedren morgen?

DE MAN

Ik voel de winden die me elke morgen brengt,
en hoe de dag mij rafel-staegen regen plengt,
en 't weenen van her uur door mijne moede woorden,
en de armoe van mijn hande' . . .
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HET VERMOEDEN

En hoe de beken boorden
door 't droge en warme land dat geene rust en kent ?

DE MAN

Ik heb de kudden van mijn lust ten stal gemend . . .

HET VERMOEDEN

Onzinn'ge ! Zie : gij draagt het licht vIn alle zonnen !

DE MAN

Neen, rustelooze : ik heb het eindlijk huis gewonnen
dat 't vreemd geluk van lusteloos verwachten geeft .
Wars van mijn leven, ben 'k die van 't verbeiden leeft
dat nooit geschiedt ; en blijf, bij 't wijlen zeer gelaten,
wachte' op 't bezoek dat 't leven naar zijn doel moog lei'n . .
En weze het de Dood . . .

HET VERMOEDEN

Het zal de Liefde zijn.
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STILLE ZANGEN

DIT IS HET HUTS
Dit is her huffs 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 war er moog' gebeuren
ik ben de held die, zat, geen load en waagt . . .
- Wat baten glanzen die ten einder beuren
wien, helend duistre schatten, niets en vraagt
dan veilig zijn binnen gesloten deuren ?
Zoo kent mijn ruischend oor alleen 't geluid
van eigen stem weer-kaatst in dichte muren ; . . .
- al lichten voor mijn oog, o vreemde bruid
die wachtend zijt in duldig-duur verduren,
twee tranen van uwe oogen, die ge sluit .
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GIJ HEBT HET DUISTRE HART
Gij hebt het duistre hart der al to roode 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 assche 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 liefdelooze
die traag zijn' wil het maal der bitterheen bereidt, . . .
- - Naedring die vleiig wijit, gelijk dees roode roze
die, streels, van neige rank langs-heen mijn venster
vlijt . . .
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GEDULDIG ALS EEN DAG

Geduldig als een dag die geene daden vraagt,
maar staeg als nachten die het schoonste denken nooden ;
genadig als een lach die to elk ontwaken daagt,
maar treurend als de zoen die, zoeler mond geboden,
gebogen over werend oog, geen naedren waagt ;
gelaten en gedoogd, en als de roos verloren,
die loom een langen zomer-nacht u tegen-geurt,
en kwijnt, - maar uit haar eigen dood ter Lent' herboren,
een nieuwen avond uw genieten toe-gebeurd,
uw weere-zwoelre droom van roken zal bekoren ;
en lijk de gulpe wijns, die gul Vergeten schonk,
ter roode zaal der over-dade' u toe-gestoken,
uw gulzig lenge' in vonken gierig tegen-blonk,
maar - uit-gewoeld gejoel en brein-bezwarend koken uw hankren vreezig maakt en wijk voor nieuwen dronk ;
- als alien troost geweerde, als alien twijfel trouwe ;
gegeerd als einders die naar 't buiten-maat'ge gaan,
maar hem, van alle reize moe, gemede' ; - o Vrouwe,
o Vrouwe, ik denk aan u als in een liefde-waan,
en drale huivrend, bang voor vreugde en voor berouwen . . .
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UW MOND EN LIJKT MIJN MOND
Uw mond en lijkt mijn mond dan in zijn bitterheid ;
en, durft mijn zorge uw zorge naauw in de oogen turen :
en zie 'k er aarzel-vrome en draal'ge vrede-vuren,
- gelijk dees vuren die bij laten zomer-tijd
to langen avond laag om de aemlooze aarde duren ?
Zij leggen hunne vlamme en voeren 't scheemren door
de dompe yore van hun troostelijke gloor .
En wie zijn angst vermeert van 't knagen zijner wake,
hij ziet, hoe zwartren nacht, to heller hunne bake,
en blijder zal de morge' een nieuwen moed genaken . ..
- Nog lijkt uw mond mijn mond die de asch der
wanen smaakt ;
uw leugenloos gelaat, gelijk mijn schaamte naakt,
en zal van blik of vrage in vreugd mijn kommer keeren . . .
Maar de avond, die verzoent en zoel mijn ziele naakt,
laat troostend in uw oog de vrede-vuren meeren
en duister rijpen op uw mond de roos, die waakt .
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IK BEN VAN U
Ik ben van u, die - heel van onbegrepen vragen,
de lippen duister-recht van ongenoten dorst,
en duizel-ijl her brein van ongeraden vlagen, mijn hoofd bereidt gelijker deinen van uw borst . . .
Mijn oogen toe, die, vol van wonderlijke waken,
de reis me toonen naar mijn eigen heerlijkheid,
en meten Owe zorg ter strakheid uwer kaken,
noch aan uw adem-zoelte 'et zuchten van uw spijt .
- Ik raad u wel ; maar, al to moe naar 't Teed to graven
dat diept en schicht to wijle uit kalm uw liefde-lied,
vaart mijn betrouwe' u toe gelijk ter olie-haven
de takel-wrakke vloot die t'heure hoede vliedt . . .
En 'k ben van u, als wie de woeden zijner koortse
der bronne draagt en voelt ze in daad-macht over-slaan
mijn Kind, die neere-dompt uw wapper-laaie toortse
'dat ik de mijne alleen der vlam bekwaam nog waan' .
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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 war 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.
- Zoo lijkt een meisje dat bij peerlen-rijgen
de boosheid van een groot verdriet vergeet . . .
En 'k hadde u nooit bevroed, zoo 'k niet, ten zoome
van 't levens-meer, dat waar' mijn graf geweest,
mijn eigen grijns ten spiegel had gevreesd,
bij 't kit weir-kaatsen van mijn heetste droomen .
- Maar thans, o beelden, ken ik 't geerend schromen
van wie zijn lot in eigen peinzen leest.
Gij zijt mijn heul . Ik heb mijn troost gevonden,
gij die mijn dage' in betere uteri 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 .
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Beelden van vrede, aarzlende liefde-beelden . . .
- En ben ik binge nog, en flappert pijn
zijn Iaaie soms door doovend-oud geschrijn
ik denk aan u, ik word gerust, o weelde ;
'k vermoede, o vrouw, uw min die vroede heelde,
en 'k hoore kindren, die mijn kindren zijn .
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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,
hoor ik den avond-daauw uit zware beuken leken
en, dof geplets, de rillend-diepe stiite 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 staegen ijver,
gelijk de zang van dwalend-verren schapen-drijver .
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WAT IS HET GOED AAN 'T HART
War is her goed aan 't hart van zacht verliefd to zijn,
zijn luimen naar een verre' of naeren lach to meten,
en, to elken avond weer het kommer-brood gegeten,
weer blij to mogen rijze' in iedren morgen-schijn,
deed nieuwe liefde-lach her oude leed vergeten .
1k weet niet war geluk is ; maar uw schoon gelaat
is kalm, en maakt me blijde, en doet mijn leden rillen ;
- en 'k lach, gelijk een kind dat door een water waadt,
en, vreemde vreugde in de oogen, aarzelt in den killen
en ringlend-zilvren vloed die zijne voeten baadt .
Want ik bemin u, vrouw ; en zoo mijn dralend schromen
slechts de oogen toe uw tegen-lachen is genaakt
zoo was ik als een kind dat, geerens-blij gekomen
naar glanz'ge vruchten-pracht in loomende avond-boomen,
beducht om zooveel schoons, geen enkle vrucht en raakt .
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DE BRUID ZEGT
Hoe wordt mijn lippe week
van honig-smaak ?
- 't Is of 'k met tanden-reek
uw tanden raak . . .
Hoe zijn uw oogen klaar
van vreemden schijn
'k Zie er me levens-waar
spieglend in zijn . . .
'k Hou mijne leden, als
ware ik beschaamd . . .
- 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 Voel me zoo vreemd, - zoo vreemd
bevangen zijn . . .
Uw stille stemme fleemt
als zoete wijn .
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HOOGERE ZANGEN

HOE LEVEN IN MIJN OOG
Hoe leven in mijn oog, bij glanzen en verglijden,
als in stil-lichtend tin,
uw weifelende beelde', o leven en o lijden,
en gfj, o min . . .
- 't Zij Lente, peerlen-klaar met nieuwe zon omhangen,
tear glimme-lacht,
en 't kerse-lippig hoofdje in zoenen-ree verlangen
den Zomer wacht,
en reikt naar hem, en, liefde-ziek, op hooge teenen
to langen staat,
tot minne-moe het hoofdje op zijne lean zal lenen
en slapen gaat ; - 't Zij de verzadigd-zware Zomer, traag-gebarend,
de winden weert,
en, voor het laatst de Lente in teederheid aanstarend,
den rugge keert ;
en keert het hoofd, en keert zijn moede en smachtende oogen,
ter andre zij,
naar wie zijn lijf met nieuwe laaie heeft bewogen,
en ernstig-blij,
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naar wie niet lachend is, wier schoudren over-wegen
van 't haar, dat glanst,
en, tredend, voeten wendt in cierlijk-schoon bewegen
de Herfst, die danst ;
- de Herfst, die achter-over buigt, en hare vrachten
van vruchten torst,
en driftloos biedt, waar luikend zijne blikke', om lachten
haar naakte borst ; - tot, keerend, waar ze to elken keere weere-keerde,
zij, moede, knielt,
het hoofd ten schoot van wie bij huiverenden heerde
star spinne-wielt ;
die dekt haar toe, en met haar stille liefde-woorden
haar drenzend streelt
de Winter, die het spel van haar gespelen hoorde,
en 't niet en deelt . . .
- - o Mijne ziele, hoe, bij 't wentlen der getijden,
einde of begin
hoe leeft uw kenter-beeld, o leven en o lijden,
en gij, mijn min ;
hoe moet ik uwen wil gelijk een toortse dragen
door droom en lied,
koppige bedelaars, die al mijn vreugde vragen
en mijn verdriet . . .
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- Want thans dat ik, verliefd, maar wars van verder hopen
en vroeger spijt,
mijn denken in den vliet van uw gestreel wou doopen
Vergetelheid ;
vergetelheid, om wat - steeds boorde-volle beker 't Verleden plengt ;
vergetelheid om 't leed, verborgen nog, maar zeker,
dat Morgen brengt ;
vergetelheid, 'dat ik met vrede-blik aanschouwen
en minnen moog
de reizen van uw schoone liefde, o mijne vrouwe,
in uw rein oog ;
de droomen van uw dag, die, rijk, op zonne-zeilen,
niet stille staan,
en de eedler droomen uwer nachten, die verwijlen,
en treurig gaan ; . . .
- thans dat ik, zonder dorst, uw laven wou genieten,
o gij die zijt
de schenker die de Rust onachtzaam-blij laat vlieten
Vergetelheid
thans draag ik nog, bij schetteren van hoogst verblijden,
of moeden zin,
uw zwenkend, kenter-beeld, o leven en o lijden,
en gij, o min, . . .
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- tot ik, glimlachend-moe, mijn Twijfel blij zal leggen,
Liefde, in uw schoot,
en dat mijn mond, gezengd door Wee, met vreugd zal zeggen
uw Live', o Dood .
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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, Ow rust het hoofd bekommerd buigen doet ;
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 Weed voor de eigen oogen 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 zoo 't geweten
in hem verbeeldt Ow rustigheen, nadenkend zegt
„ik heb een grooter vrede, o vrouw, dan gij geweten" ;
o Leie, dat wie, vroed, de laatste refs begint,
geheeld door Owe 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 schoone werklijkheen, die zacht me weenen deden . . .
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- 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, wear 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 roodend zijn,
en, van ons varen uit, over uw waetren waarde
de ronde en blaauwe schaauw der boomen, van de gaarden
die schoon van ronde boome' en gouden zoden zijn,
- der gaarden die uw zoom aan beide zij becieren,
wier edelheid haar beeld in uwen vaart genaakt
en eigen staatsie in uw zuiverheid bewaakt ; toen ik, gelukkig om de rijke en stille vieren
waarvan de wang der lieve, in liefde-beven, blaakt',
o Leie, heb gevaard langs uwe leie, en blijde,
bezijden, brave paarde' en menschen op de weiden,
en voor me, 't schoone hoofd van mijn geliefde zag,
- toen heb ik, Leie, niet gedacht aan eigen lijden,
noch aan de nuttelooze 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 weenend vindt,
en, spijtig om zijn eigen vreugd, zijn weeke leden
om haar gebogen Iced, angstig-beminnend, windt ;
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en doemde in mij de liefde om troostelijke ziekte
en 't zware zelf-geweven Weed van vroegee pijn,
of 't keelen beelden-veld van vroeger drift-festijn,
wen, brallend, de ijdelheid in mijn gebaren wiekte
en 't bitter-trotsch genot zich-zelve' alleen to zijn ;
dan, Leie, in zorg-gezeul van lastige avond-gang en,
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 overhandsche zangen
die koeiers om uw boorde' elkander tegen-slaan ;
- en 'k was gelukkig, daar 'k in uw verglij'n, zag tinen
dat eigen beeld, dat ik voorheen to zoeken plach ;
glimlachend-veilig thans, als wie, door sidder-lanen
terug uit raas-geweld van nachtelijke orkanen,
zijn eigen spiegelt in een trouwen liefde-lach . . .
-- En denk ik aan de dagen die me morgen brengen ; . . .
- maar baat of deert de drank en smakelooze spijs
van daeglijksch leven, wien zich-zelven blij mag plengen
den honig-wijn van vrouwe-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 ? . . .
- Ik hoor een zoet geluid, dat 'k to elken morgen ken
ten tuine, waar, in 't ril-geblaert der linde, leunen,
weemoedig-teer, dees zuiverlijke meerle-deunen ;
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en 'k zie, langs uwe stalen waetren, glans-verzacht
door peerlig wolk-geschuif, twee schepen vredig varen ;
wen uit de meerschen, 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 zulke vreugd omluisterd,
en zulke vrede, en zulke 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 teeder liefde-lied . . .
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DE DAG, ZOOALS EEN ZOELE ZOEN

De dag, - zooals een zoele zoen
naar zwijm-geloken oogen daalt,
en schroomt, en teeder adem-haalt
om de oog-leen die, verlangens-vroom,
tril-wachten dat her zoenen koom'
- zoo 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 oogen trok,
- thans, 't doffe brallen uitgeraasd,
thans sta ik, kalm en onverbaasd,
zoo jonge, schoone goden staan
met de onverschilligheid van hun geluk belaen .
Want ben ik blij, want ben ik droef ?
- Mijn [even, 'lijk een prille vrouw
die schroomloos nader-treden zou
en, lippe-week voorbij-getreen,
u laat met heel haar jeugd om-gleen
- zoo komt mijn dag, die henen gaat,
en wijdt zijn schoonsten bilk den nieuwen dage-raad .
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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 liefde-gaard' ;
- in ons drie-eenige 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-wulpschen lust,
dat ik me uw min voel tegen-gloe'n,
als naar geloken ooge' een zoele en vochte zoen .
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TROOST, DIE MIJNE OOGEN SLUIT
Troost, die mime oogen sluit, en rustig-rijpe buiten
in mijne handen sluiten,
en in mijn hart, dat blijde als duizend bijen zomt,
uw zingen plengen komt ;
genaad'ge, wier geneur me uit mijn gezeur kwam beuren,
en sloot de buiten-deuren,
en voert mijn wind'gen wil, stil-wenkend, vrede-waart
naar kalm-blakenden haard ;
geruste, die me sust, en 't schrijnen mijner waken
verblaast met stille kaken,
en - mijn verweer gekeerd in nieuwen liefde-gloed mijn vreugde weenen doet ;
o groote zuster van mijn Lust en mijn Verbazen,
die saem uw vruchten lazen
en schrompel in uw schaauw elk gaav'-gebaar verbei'n
ga 'k thans gelukkig zijn ? . . .
- Gij wandelt, en het mantel-kleed van uw erbarmen
weegt over op mijne armen ;
gij staat, en waar het uur uw schaduw omme-brei
daar is een plaats voor mij .
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Uw glim-lach of uw trots verkeerden mijn vertrouwen ;
en 't keerend leden-vouwen
ging beurtlings licht en duisterend om mijn gelaat
als nacht en dageraad ;
maar weder to elken keer zag 'k uw gelaat verblanken
na zwarter zwenke' en wanken ;
en 't was geen enkel maal dat, falend, ik u zocht,
en 'k u niet vinden mocht,
O Troost . En kon mijn tred uw steilen tred niet halen :
ik zag u neder-dalen ;
en 't neder-ziende en zuiver wenden van uw hoofd
heeft steeds me heul beloofd . . .
- Er stierf iemand in mij, die hiet mijn eigen-zelven ; . . .
en onder de gewelven
van eigen droome' en eigen onbestendigheid
had ik zijn graf gespreid .
Hij had een zoet gelaat, - en dage' als wreede rozen,
en 't felpen-warrem koozen
van 't slepend blaeren-gaan dat om zijn slapen gleed
wierd doornen-fel, en beet.
Wel had hij oogen om de zoetigheen to peilen ;
maar 't nijdig nooden-keilen
miek, dat zijn levens-vlak en wierd geen enklen keer
als rimpelloos een meer.
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en 'k droeg hem aan mijn borst, totdat hij, stervens-moede,
zich, schamper, dood zag bloeden,
en gij, mijn Wil, zijne oogen sloot, en Medelij
hem zacht to slapen lei . . .
- Alleen dan, in de naakte blooheid mijner leden,
uit zulk verleen getreden,
en 't strak gelaat naar dagen-tallen ongekend,
niet-huiverend, gewend ;
mijn handen iii, die lusteloos in onvermogen
aan mijne zijden wogen ;
mijn treden, wee-bewusteloos, die, wankel, schreen
door moor'ge duisterheen ;
en gij, mijne oogen, in de nevelen verloren
van melk'ge dage-smooren,
die, bang, aan niemand angstig-lange eenzelvigheid
getoond hebt, noch gezeid
en wierd ik met, die, alle menschlijkheid verlaten,
hoog-moedig en gelaten,
zijn waan breekt, en met goden-mond zijn leed verbijt,
en glim-lacht, 'wijl hij lijdt ? . . .
- Maar gij, o Troost, hebt me geleerd hoe men, to leven,
zich-zelven vreugd kan geven,
wordt men gelijk een kind dat wetens sterven gaat,
en zich beminnen laat .
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en de oogen niet en luikt, maar in zijn zuivere oogen
het fleemend medeoogen
van wie het nadert, als in diepre spieglen draagt,
en geen meedoogen vr£agt ;
gelijk een kind dat sluit zijn vuiste', en zijn gepeinzen
maar geene hoop laat deinzen,
maar dat geluk als rust'ge koortse door zich voelt
die in zijn leden zoelt. . .
Zoo deedt ge, - en de eedle Vrouw die uw gelaat zou leenen,
en dook haar eigen weenen,
en sloot mijn oogen op me-zelve', en heeft gedaan
dat ik kan vredig gaan ;
- mijn eedle Vrouw . . . En aan haar zij besteeg'k de bergen
die 't troost'ge dal wel bergen,
maar borgen, wien ten pade brank noch braam en zwicht,
het rijkste ver-gezicht . . .
o Vrouwe ; en, mijne hande' in uwe zoele handen,
(onttogen lage landen,
en naar nieuwe einders 't oog, waar 't uw ten wege wees,
ontloken zonder vrees,)
zoo stegen wij, uw duistere aim om mijnen monde,
Vrouw, die me om de gewonde
en arrem-naakte schoudren, dompend, open-spreed
als vleugelen, uw kleed ;
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liet, daar ik met zien en dierf, met wimper-aaien
neigen langs me laaien,
't vegen van uw mond, die, koel en warrem, is
brand in lafenis . . .

- We stege', in zoen'ge zwoelt, tot wij, ten top gestegen,
in ons de blijheid kregen
die ('lijk de veer'ge vreugd welke in z'jn voeten brandt
van wien naar 't oudren-land,
en naar oude akkers en oud heil zijn reis laat deinen),
ons avond-schijn zou schijnen
als van een avond zonder eind : verschietend goud
dat ijvrend is, en laauwt,
en, eindlijk blij laat zijn in nijvre ruste en trouwe ; . . .
o mijne troost'ge Vrouwe
die vraagt alleen . dat, blind en vroom, als toeverlaat
vertrouwen naast u gaat
en een'ge liefde ; - en dan, uw glim-lach nieuw-geboren,
mijn lath verbaasd laat gloren
over vree-lande' ; en toont, omgloord, tege' avond-licht
uw groot, schoon aangezicht . . .
- Zoo staan we thatis : de schaauw van uwe liefde breidend
om mil, niet langer lijdend,
die, veil'gen blik in koelen schaauw, daarbuiten zie
en duur'ge zonne spie ;
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o rust'ge, wier geneur me uit mijn gezeur kwam beuren,
en mijn eenzelvig treuren
thans keert, wanneer een nacht genaak', tam vrede-waart
naar kalm-blakenden haard ;
genaad'ge, die me waakt, en 't weiflen mijner waken
verblaast met stille kaken,
en - mijn begeert' gekeerd in streev'gen liefde-gloed mijn hope laaien doet ;
o groote zuster van mijn Lust en mijn Verbazen
die, stervens-ziek, genazen,
daar gij, Vertroosting, zwijgend hebt mijn leed gesmaakt,
en zoo me heillijk maakt .
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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 loomen . . .

DE VROUW

Ik weet een schoonen droom then ik vannacht zal droomen . .

DE MAN

- Tuinen, geluide' en schuine zon, hoe zeeft gij thans

de droeve geestigheid van leeden 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 ruischt van mijn zorg, maar wordt geen

lommer-dak .
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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 zal ? . . .

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 . ..
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DE MAN

- o Vrouw, 'k heb mij met liefde omgord ;

ik word een ernstig man .

DE VROUW

Zie, hoe ik schooner word .
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ZES IDYLLISCHE GEDICHTEN

DE ROZEN WEGEN VAN DEN REGEN

De rozen wegen van den regen . . .
- Vreemd gemoed,
raadt ooit mijn rouw waarom 'k haar meer beminnen moet
om neigend weenen, dan om streelend monde-koozen,
'lijk, neer-gebogen, schooner zijn die loomre rozen?
'k En wete . . .
En 'k zie den tuin vol schuine bloemen staan,
- het huffs 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 teeder lacht . ..
- o God, dat ik nog steeds de beetre liefde wacht .
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DE AVOND, GELIJK EEN AEM

De avond, gelijk een aem aan zoelen mond ontvloten,
gaat huivrend om de ontluikende oogen van den nacht .
De winden zijn geweerd, die rusten . Stilte wacht
gelijk een luisterende vrouw die, 't huis gesloten,
koorts-dempend haren man verbeidt, en glimme-Iacht .
- Hij nadert ? . . . Zie : ze heft hare oogen, en zij blinken .
(De stilte keert. 'k En were of ik zal verder gaan .)
. . .Maar neen : de nacht is toe, en laat her luistren linken ;
en - ze is gerust, niet-waar ? En trage zinkt, ten waan
dat hij toch komen zal, haar trouwe in lager zinken . . .

Zoo blijf 'k misschien den vreemdeling, die niet en naert . . .
(De avond, gelijk een zoen, is huivrend in zijn zoelen. . .)
- En gij, ge wacht ; en gij, ge wacht, ten koelren haard,
en - zult wellicht niet eens zijn koelen naedren voelen
waar de assche van uw jeugd zijn laatste smeulen gaert .
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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 rusch ruischt van zijn zorg, die zwingelt in den zwier
van zijn bloote 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,
zoo 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 heeten .
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GELUKKIG WIE ZIJN DRIFT
DE TOOMEN HEEFT GEGEVEN

Gelukkig wie zijn drift de toomen heeft gegeven
die buigen, gracielijk, ter handen eener 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, zoo 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 regeeren thans de zekerheden meert .
Gelijke hand die ment koor mild de beste haver ;
eenzelfde wil die voert is die her vallen weert .
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MAAR NEEN, 0 SMALE SMAAD
Maar neen, o smale smaad en wijl, maar wil verscheiden ;
want meerdre teederheen 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 ;
en - thans de zonne-roos om zijne roze' ontloken, hoor 't feezlen van het sap dat door de blaeren suist .
En, staat onroerbaar-recht de stoere stam, noch roeren
de branken die zijn macht naar zulke vreugde voeren
zijn duistre dank is diep, die monkel-donker ruischt . . .
- 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 vereenigd-zijn u blijheid schonk .
Thans gonst uw vreugd-geneur een klaarte om mijne haren,
en - bleef de wade van getreur soms om me waren ik wist dat van mijn hell uw wakke lippen blonk .
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0 LAMPE

• Lampe, waar de kelk der stille vlamme ontluikt,
ter ure dat mijn moe gedoe het wrange ruikt
dat zeeme-fleemend waart der bangende avond-geuren,
- ik zie naar laatste paars de ronde schaauwen kleuren
die thans ten duistren nacht onschuivend rusten gaan ; • Lampe, allengerhand zie 'k rijp-vergelend staan
uw stille vlamme, en, om mijn moedelooze handen
die werken in alle ijdelhede', uw vrede branden,
• Lampe . . . En de oude dag zou einde' in de' ouden angst,
- en ware 't dat uw glans met nieuwe glore en glansd'
in de oogen van de gade, uit wier vergrootende oogen
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 .
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DE DUBBELE NACHTEGAAL

o Voile dag, gij weegt in 't onvoldaan verlangen
'lijk zware pere' in machtelooze 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 weere-taals,
in luttel spreke' en harte-breke' en schuw verbangen,
de schroom'ge samen-spraak eens dubblen nachtegaals .
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DE EERSTE NACHTEGAAL

De stilte regent. 't Geuren teedere anjelieren.
De lucht is iji, 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 musschen, dof . . . De mid-dag, als een meer
verevend, waar de schijn van uw gelaat blijft leven,
en hoort geen preevien zelfs van breed geblaerte meer . . .
De menschen slapen . Witte zon. De bijen beven . Ik ben gerust. . .

DE ANDERE

Ik lijd, misschien . De pijne waakt.
De stilte regent, die me wegend-eenzaam maakt .
De geuren zijn war zwaar die over de ure loomen . . .
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
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is vriendelijk geweest gelijk een teuge melk .
Mijn vrouw neeg om haar kind gelijk een lelie-kelk .
Het dorschen ronkte in 't gouden schaduwen der schuren .
Er is een zweep-geklets ten luchte blijven duren
zooals een feeste duurt die lange erinnring laat . . .
De erinnering is stil op mijn voldaan gelaat. . .

DE ANDERE

De erinnering is gulden als een schoone rijve
die de arreme assche alleen van schaemle warren draagt .
War bate dat geliefde schijnen glanzen blijven
wien de onrust geenen tol dan voile wisheid vraagt ? . . .
- De morge' is fijn geweest van kiesche zoetigheden .
Mijn druilen heeft een tonne op mijn gelaat geleden
die warrem als het vleesch van eene bezie was
en zuur . Er geurde wrangheid uit her rijpend gras,
zacht . 't Klopte blij gedorsch 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 . . .
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- 't Is Gods-feest heden . De avond zal een ver geplof
van bollen aan den tuin der bolders laten hooren ;
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 . . .

DE ANDERE

De Leie is schoon voorwaar, die, bij de blijdste dagen,
mij 't strak berusten van mijn aangezichte toont . . .
- Wear zal deze avond rustig zijn, en schepen dragen
waarin een vierkant licht van kalme liefde woont. ..
- Maar waar, bedaard, ter Lei die lichten liven blijven ;
waar nooit de wrakke vloot der troostloosheid zal drijven
(o gij mijn mis-troost) ; waar geen vreezig 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 vrea-gevlei mijn angst naar ruste warrne en koel',
o arme mensch ! . . .
- Er zullen schoone beelden komen .
De avond zal draaien over nevel-blaauwe boomen .
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 . . .
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DE EERSTE

-

Dan zal ik slapen gaan . . .

DE ANDERE

- De nacht zal 'lijk een wachter aan mijn bedde staan
als aan geschonden graf . . .

DE EERSTE

AM zwijg dan, gij, die naauwe
de zwarte vlekke ziet, welke u ter ziele boort,
der tonne die nog dan u spettrend omme-gloort ! . . .
o Blinde die, ten molmen stok van uw mis-trouwen,
alleen den klank nog van her aarzel-ijzer hoort ;
- mijn wrange broeder, bitter ik, mij-zelf verlaten
en draagt uw weiflen 't mom der schoonste hoop-gelaten,
zeg ? . . .

DE ANDERE

Hoop-gelaat ontwaakt misschien, waar twijfel slaapt . . .
- Gelijk de lezer van verloren koren-aren,
naar-mate rijkre schoof zijn hankre handen gaeren,
een blijde en blijder garf van hoop aan hope raapt,
't
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- maar, keert hij t'huis : geen zolder zwelt ; de zeemlen
gisten ;
geen zonne liet een zaad gelijk 't zijn lengen ried ;
- 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 to laat een wagen :
hij leest zijn schuchtre hoop waar geene hoop nog groeit ;
een andre, eenvoudig-wijs, genoot geboden gave ;
maar hij is die, besluitloosheid tot een'ge have,
zijn harte to armer laat naar hij zijn geest vermoeit.. .
- Mijn weiflen draagt her mom der schoonste hoopgelaten ?
Ja ! - maar geen pruime waast die felpen-paars zich
kleurt,
of de oude made heeft ze een waard'ge spijs gekeurd . ..
Wel kan 'k nog blijde zijn, als toen ons oogen aten,
die blonken, boome-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 breeder schoot gekoren,
die, wen de druive u noodt, geen ijdlen weg en gaat
mijn aarzlen heeft het pad des wijn-gaarden verloren,
mijn blanke vreeze 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 brooze beeltnis vreest .
Ik ben die, kuisch to zeer, zijn kuischheid torve minde,en zelfs mijn vrouwe is droef me als ik me droef bevinde .

i66

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-looze,
een rechtende erwte-bloem die bijzelt op den wind . . .
- o Zie de zonne stil een lauwerier omronden ! . ..
- Uw vrouwe is schoon als eene vrouwe en als een kind . . .

DE ANDERE

Ja,'k heb een schoone 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 .
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 . . .
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DE ANDERE

Ach weet : mijn wreedste smart, en die me weenen dede
en waar' de krater van de tranen Lang verdroogd,
is dat ze, o wrange mond die, bang voor woorden, loogt,
het keeren van uw taal geloofd hebbe, en geleden. . .
Ze is als een stille lampe ontwaakt nit dage-dood ;
ze glim-lacht, zwijgend, en bereidt mijn avond-brood ;
- maar beeft mijn vreeze 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, to 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,
leede en de spijt ter lippe, ontwaken zal, misschien ;
- daar ik, to goed helaas, heb 't wollen Weed geborgen
dat, duister-warm, haar din zijn weeke 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 bleeke meie-regen
die deluw doezelt voor een zoelen dageraad .
Ze is needrig als de vreugd der dagelijksche take ;
en, treurt to-wijl heur harte om kommrende achtloosheid
die geene 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 ;
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ze
ze
ze
Ze

is als de wiedster die geen nutloos hoofd zal beuren ;
weet de dolik uit het wuiv'ge vlas to keuren
kent u, schaemle, gij die buiten mate u waant . . .
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 eigenste oogen-blik .
Wie vrede wil : hij zal het vroede werk beginnen
dat zijn begeeren naar het mooglijk loon beschikk' .
Zijn tonge raze : hij, de blijde zelf-beheerscher,
hij ziet geen zon, dan die bedaard to stralen staat ;
en was zijn torve zin dan alle wolke dweerscher
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 nuttelooze 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 ;
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en wie zijn nukken lieft als leeven, is de dwaze
die, waar hij niet en snoeit, geen zware druive en kent .
Maar wie, zijn wil geknot, gedoogt dat, to eigen zoene,
de waag van 't godlijk uur zijn liefde en deemoed wikk' :
hij smaakt 't omarmen zijner vrouwe in nieuwe zoenen
en 't vriendlijk-zoete van het eigenste oogen-blik . . .
- o Gij, wiens ploegen de eelt van geen breede akkers
braken,
wiens hand geen branke van den lagen lei-boom bond
uw land is tarwe-rijk ; uw perelaren taken
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 bien, de gunste van den dag, en de' eenig-duur'ge danke
in de al-vereende vrede u-zelven blij to zien,
armzaal'ge. .. - Wijl de warig-zachte middag-vieren,
een teeder feest van rustig-ijvrend leven vieren,
en wie bemint, 'n wenscht dan, vredig in zijn lot,
zich-zelf to weten als de gave van zijn God . ..

DE ANDERE

o Snirse bijen die mijn zinder-ziele omzwieren ! . . .
Bijen ! . . .

-

DE EERSTE

De stilte regent ; 't geuren teedere anjelieren ;
- 'n hoort ge ? .. .
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VIER IDYLLISCHE GEDICHTEN

VLAANDEREN 0 WELIG HUTS

Vlaandren, o welig huffs waar we zijn als genooden
aan rijke taeflen! - daar nu glooiend zijn de weien
van zomer-granen, die hunne aemende ebbe breien
naar malvend Ooste' en statig dagerade-rooden,
dewijl de morge' ontwaakt ten hemel en ter Leie wie kan u weten, en in 't harte niet verblijen ;
niet danke' om dagen, schoon als jonge zege-goden,
gelijk een beedlaar dankt om warme tarwe-brooden ? . . .
o Vlaandren, blijde van uw gevens-reede handen,
zwaar, daar ge deelend gaat, in paarse en gele wade,
der krachten die uw schoot als roodend ooft beladen,
- Vlaandren, wie weet u en de zomer-dageraden,
en voelt geen tilde liefde in zijne leden branden
'lijk deze morgen door de veie Leie-landen ?

11 73

NEEN, IK EN FALE NIET

Neen, ik en fale niet : her leve' is groot en schoon.
Wie kent de daden, die berekend is om 't loon,
en wie, die loon ontvangt, zal zuchten om de daden ?
- At 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 roode coos der liefde wisselt, over-hande
met uwe witte, o teederheid, 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 zoelte omheen er zwoelen,
en 't wilde gaan der mensche' 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,
gereede schouders heeft ten Deemoed, hij een man,
en in de liefde van een vrouw zich junnen kan . . .
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O 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 leed ? . . .
- Want gij en kent geen minne-duur, dan stil verduren
dat keere steeds in smart wat wierd in hell bemind,
- gij die, wen ge om 't gekreun van 't pijn-gebaarde kind
de zorge van uw oore buigt en bang laat duren,
de warme weelde om mil van uw weeke armen windt.
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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 lange wissel-beurt
aan 't laatste levens-maal dat wij gezaem genieten,
en laten, uit den kelk van hunne handen, vlieten
het welkom-water, dat her stof der reize wascht,
over de voeten van den Dood, den derden Gast ;
- Lieve, o Troost mijner ooge', en gij mijne Liefde, o Leie :
dan zal mijn hart voor 't laatst 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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TWEE
EPIGRAMMATISCHE
GEDICHTEN

HANG GIJ, MET UWE HANDE'
Aan Nora de Bom

DE DICHTER SPREEKT TOT ZIJNE VROUW

,,Hang gij, met uwe hande' als spoelen, ter warande
waar geur van rijpe peren zwoelt, dees vreugd-guirlanden
om 't beeld van 'tgeen we were' een aard-gelijke Min
als de onze is, o mijn vrouw . Hier dwaalt de Vriendschap in :
zij wandelt, schuin van schaauwe, of gaat in dralig dansen,
of wijlt in glim-lach. Zoo dan : weef dees mare kransen
van roze' om 't outer van dit bie-begonsde beeld .
Hun liefde is als een aem welke onze liefde streelt ;
ze rimpelt noch en roert, weir-spieglend, de fonteine
waar 'k uw gelaat beschouwe, en gij, mijn lief, het mijne .
Aldus, o mijne vrouw die mijne liefde draagt,
draag deze schoven waar ge een-zelfde liefde zaagt ;
en dat hun roke', in dage-lach of avond-weenen,
een-groeie in bindend walme' en blijvend-duur vereenen ."
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EEN DUBBEL-LOOTGE BEUK

Aan Victor de la Montagne

Een dubbel-loot'ge beuk - twee scheute' een stam ontschoten -,
daar hij wijd-armend staat ten pronke van den tuin,
en gaert hij, hoe hij rille of wuive, bei zijn loten
tot eene blader-kruin ?
Een gier'ge winter en zijn winden moge scheiden
wat samen-zong en -kleurde een vollig zonne-jaar
vereent geen lent' het weere, en - weere-zijds verblijden
een nachtegalen-paar ?
'En koom' wat komen zal, na jaren dulde' en harden,
dat de oud-geknochte groei den dood to beurte viel,
en stoot vergeefs de bijle niet, en heur volharden,
de ineen-gegroeide ziel ? . . .
- Aldus wie, andrer branke, eenzelfden stam ontgroeien
en pare' in eender ruische' elks eigen vreugde of pijn . . .
Zoo binde ons deze dag tot 66n-geluidend bloeien
die zelfder stemme zijn .
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DE GULDEN SCHADUW
(1905-1909)

Aan
Prosper van Langendonck
Aan
Emile Verhaeren

MDCCCCX

HET GEDICHT
(BIJ WIJZE VAN INLEIDING)
(1905)

DE DICHTER

Mijn hand, der spa verzwaard, heeft 't winter-zwijn gekeeld ;
de toee stal geurt zoel en zerp van zwoele vachten ;
geschuurd de loome 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 heelt
na Mange 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 droomen 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 .
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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 gaeren,)
voer 'k geene weelden aan in de eindlijke avond-kreek .. .
- En gij, mijn zoon, die, wars van dadelijke prachten,
ter schaemle haven, waar ik nake in 't bronzend goud
des bonkende' avonds die zijn nacht-spelonke bouwt ;
mijn zoon, wiens bunkrend leed mijn aanvaart staat to
wachten
'k en brenge u meet, uit de eelste zeeen, ik, Gedachte,
dan op mijn armen moeder-zoen een beetje zout.
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DE DICHTER

Geen zomer-schaauwe is schoon als 't beeld, in voile teilen,
der welv'ge melk die ront, van roerig lirht ommaald .
Mijn schamel huffs, waar zoel een geur van peren draalt,
weegt teerder in mijn schroom dan 't heele herfst-verwijlen .
En, waar van 't winter-dak een schoone mane daalt,
'n weifelt ijl een heele lente in hare wijle,
o mijn gezoende bilk, en moe van eigen-peilen ?
- Geen zoen is goed, dan die vergeten zorg verhaalt . . .
Aldus wie zijn geluk in 't nooden van een teeken
gelijk een geurig brood meewarig-blij durft breken,
en nut de zuurste zemel-korst in heil'gen waan ;
om bij het hell dat weende en 't vreemde leed dat lachte,
en in de hoede van uw deemstren, o Gedachte,
eens, als een schoone vraag, glim-lachend heen to gaan .
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DE 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 to 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 heele dag is rein waar gij zijn wentlen doopt.
De perzik viert een vraag, dat gaaf ze, en ongenoten,
door uwe borst gelijk een zomer is gevloten .
Maar, hoe 'k voor u den angst der hoorders hadd' gehoopt
nooit gaat uw noodend woord, 'lijk, alle deur gesloten,
de kreits des avond-lichts van lamp tot lampe loopt .
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DE DICHTER

Hij die den druivelaar allangs 't gelinte lee,
Hij heeft het klaar verstand de rechte brank to breken,
al moest van levend sap de kranke wonde leken,
al krenkte Hij ter ziele toe, aldaar Hij snee . . .
- Uit elken heeten haat de vlamme van een bee ;
voor elke vreugd vergeldens-wrange pijne smeeken
om eens to 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 to elken tak doorkorven,
to voller geurde en woog ter herfstelijke korven,
naar pijnlijk was de groei ten muur der Eeuwigheid .
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DE GULDEN SCHADUW

EEN VROME, KOPER-SCHOONE WOON

Een vrome, koper-schoone woon,
en rozig als een vrouwe-koon
in schromig liefde-wachten,
is glanzig om me been het woud
van trage vagen roodend goud
ten avond, naar den paarsen nachte .
Nog staan de kruine' in winter-doem
geslagen, en door 't loom gedoem
van lammen mist omwogen ;
maar, om de stammen stille ontwaakt,
ontlook een licht dat teeder blaakt
'lijk aarzel-hunkre vrouwen-oogen .
En - gij, wien geen geliefde wacht,
maar in wiens ziel een liefde lacht
in broos en blozend beiden
uw kruine is zwaar van zorge ; maar,
van heel uw innigst wezen klaar,
zie gulden schaauwe' uw treen ontglijden . . .
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DE REI DER MAANDEN

IK BIND U BINNEN 'T WOORD
Ik bind u binnen 't Woord, o Jaar, gelijk de boom
u binnen 't harsig barsten bindt der harde schorse ;
gelijk, alnaar 't getij ze geeslen zal of schorsen,
u van zijn vloeden spoele' of keetnen komt de stroom ;
gelijk de wind u vat in 't wervlen van zijn norsche
geweld, of in den duw van 's zomers laauw geloom ;
gelijk de zon, die, war uw reize keere of koom',
in 't midden van den kreits haar toortse staat to torsen .
Ik bind u binnen 't Woord, de Mate en het Getal,
'dat, binnen 't dansen der cadans een en verscheiden,
'dat, binnen 't veeren van de rythmen en hun val,
mijn vers, o Jaar, wien 't leest en peinzend smaken zal,
treurt 't eigen kort bestaan om 't vluchten der getijden,
van 't eeuwig schoon, u, Jaar, geleend, zijn ziel verblijde .
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I . 'LIJK DE ONDERZEESCHE STROOMEN

'Lijk de onderzeesche stroomen
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 vreezen
to dieper ben 'k berezen
der dagen, die me omvlien .
Geleund de rijz'ge rugge
ter steile duinen van mijn leed,
- naar 'k mijn gelaat verstuggen,
mijn strakke wang verstarren weet, voel 'k aan mijn kele kloppen
de vlijt van een naauwkeurgen dood,
en 't stootend bloed aan 't kroppen
der gloe'nde vinger-toppen
die zwellen in mijn schoot.
Ik zit ; en voor mijne oogen
daar rijst en dijst her dage-licht ;
her duister, diep of hooge,
brandt open mijnen blik, en dicht ;
de vadsige Binders kweeken
het broeiend tij van liefde en haat ;
ver hoor 'k de sluizen breken ;
- maar niemand ziet verbleeken
noch donkren mijn gelaat .. .
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'Lijk de onderzeesche stroomen
zoo voel ik, lamme, laffe Maand,
mij dreigend-traag doorloomen
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 .
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II. AL STAAT DER ZOLEN PAARSE SCHAAUW
Al staat der zolen paarse schaauw
alleen op 't zon-bezochte blaauw
der sneeuwen aard to keeren ;
al staat, aldaar ge treedt, alleen
de malve schelp van teen aan teen
ten glinster-grond'aan 't veeren
mij gaat aan 't aarzlend-toe gezicht
de witte schemer van uw licht
groot, voor gesloten oogen ;
en, waar ik niet ontwaken wit,
klopt, tred aan tred, me aan 't harte, stil,
der voeten veer'ge bogen . . .
Ontwaken ? - 'k Heb me neer-geleid
waar, voor het daagt, een sneeuw-tapijt
mijn slaap zou tegen blanken .
En zie : deze eele, teere droom
dat uw gestalte, schromig-vroom
me in oog en hart komt wanken ;
het lui gelaat me bleeker maakt
der weeke sluier-waas, ontwaakt
of dijzend, naar uw gangen
verwijdrend of mij naerend zijn,
en maken zoete of wrange pijn
van Teed of van verlangen ;
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• Maand ; - o keer'ge zolen-schaauw ;
• veeren, vei, door 't sneeuwen blaauw
gewelfd uit schelp'ge teenen ;
• dichte, verre maagdlijkheid
bezoek dat, naar het beidt of scheidt,
me juublen doet, en weenen .
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III . EEN ENGEL HEEFT,
VAN VOOR ZIJN VROOMER AANGEZICHT

Een Engel heeft, van voor zijn vroomer aangezicht,
de loome vierk gelicht ;
en, uit zijn blik geboren,
die in het deemster van de veeren vleeren 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 oogen-paar
zijn dubble beeltnis schrikken .
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IV. NAAKT IN DE POORT DER GROOTE BOOMEN
Naakt in de poort der groote boomen,
die duister op her paarse woud
haar pijlers en 't gewelf der wuiv'ge kruinen houdt,
April, hoe zijt ge naakt gelijk een maagd gekomen,
gelijk een maegre maagd die, ijvrend van begeert',
van voor hare oogen 't rag der loome Karen weert ?
Zij staat in 't zwarte huis der poorte,
voor 't duister-levend woud-geweef
waaruit ze een donz'ge lent de zonne tegen dreef ;
zij huivert in haar hoofd van nijvre drift-geboorte
en spant ; en . keert heur oog waar vroom heur droomen sliep :
heur oore is reikend waar een hunkre stem ze riep .
En 'k zie heur rechte, ranke dijen
door-reden van een huivering,
en om heur flanken, die een zaal'ge smert beving,
de heil'ge deining van ontvangens-ijver glijan ;
- tot waar z'heur harde lean alover de aarde legt,
geboden, en heur borst ten zuren hemel recht . . .
- April, April, o lichte woede !
Er brandt, als bramen brandend zijn
van tergend knage' en machteloos-bemind geschrijn ;
o pijnelijke roes, o blijde geesel-roede
er brandt me . April, die door mijn leden gilt en schreit,
een toomelooze drift van bronst'ge maagdlijkheid .
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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 heerschens-helle lichten
ons oog in ijver vroom ontviert
thans draagt g' herdenkens solfer-kleed, uw leden dragen
her solfer-genstrend eel-gesteent
dat blekkert door 't gezeul van mijne norsche dagen
en door mijn hunkre nachten weent ;
en staat ge, daar 'k u zie, bij 't zonne-wiel to stampen
dat spaken-veel den hemel kerft ;
- waar 'k ligge, ontdaan van nieuwen drift, in de
avond-dampen
een jonge god, die huivrend sterft .
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VI . DE STILLE STRENGELING DER VUISTEN

De stille strengeling der vuisten,
en 't sterke staan van knie aan knie,
en de armen die elkander kruisten
o schoone jeugd die 'k worstlen zie,
de Juni-morgen vei begonnen
in 't zijdig vloeien van een zilverende zonne . . .
De dag beweegt van gulden draen,
waar de eerste strale' in draalgen wemel
van haeprend lichten, stille op staan
doorschijnge sluier om den hemel,
en groen-doorzoende wade om de aard
waar 't zeven, vonke aan vonke, van peerlen daauw op klaart .
- Zij staan, en worstelen . . De weie
is van hun naakte lijven blank ;
van lagen nevel paars hun dijen ;
van goud, bij tragen hemel-gank,
hun schouder-vlak, naar 't welvend drijven
der zilverende zonne om hunne naakte lijven .
Zij staan . Hunne ooge staart in 't oog,
aanminnig, van wie zelfde geerte
des blijden kamps het voorhoofd boog
en 't strenglen van de vuisten leerde .
Zij staan, en worstelen . Zij staan
als wie van plotse liefde elkaer omhelzen gaan . . .
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- En roereloos als blanke beelden
omvloeid van zilvren zonne-zij
zie om hen been de rilde weelde
gesteld, der bleeke maagden-rei ;
aldaar ze, van hun bloozge konen
die aarzelen, den moed der schoone kampers loonen .
- - o Vrede, wien geschonken is
en zoelend vloeit door kille leden,
gelijk een lange lafenis,
uw zoete en breede en stille vrede,
o Juni, en zijne armoe weet,
maar in uw beelden-weelde 'et naakte peinzen kleedt .
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VII .

WAAR 'T SPAARZELT VAN 'T GEWELD

Waar 't spaarzelt van 't geweld en klaverende stooten
en plonzend stromplen van de daverende pooten
der paarden, in de kneep der kneuz'ge vuist gekneld,
staat telkens weer her meer in muren schuim gesteld .
Het zuigt naar kolken-diept ; her staat in zon to stuiven .
Naauw wijlt bet huivrend vlak van hijgend adem-snuiven
een wijle, of weere 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 her 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, g,-lijk 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 stort een stilte ineens, die 't woest beroeren stuit,
alover 't water, en de galmge verten tegen .
De zeven koppen staan, die nimmermeer bewegen,
dan norsch van oog-geloensch en huid die krimpt van koorts .
Daar midden in : de vaste vuist, gelijk een toorts .
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Zoo 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 hoor, daar gaat alwear een lange daver aan .
Wear is de lucht naar alle verten aangedaan
van 't schaterend geschal der druischend-luide kele .
En 't gaan de waetren wear 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 heerelijken stoet .
Want, - heel thans uit het meet gebuiteld en gerezen,
gebult van zon die roert, naar 't stel van spiere' en peezen
al roerend 't gulden lijf, en glimmend, hooger 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 beenen stappen, zon-beknied . Waar to elken helft
der borst als een rondas de hooge tepel welft,
beweegt en schuift een zon bij 't hijgend adem-halen.
Waar de oogen draaign, ziet men draaige zonnen stralen ;
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en in zijn haren hangt een natte zon, al waar 't
gedruip van diamant uit lokke' en jongen baard .
Hij stapt. De hooge 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 oogen, op mijn lippen branden komt
- o Juli, die naar uwen wil mijn onwil kromt . . .
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VIII . GEZEGEN MIJN GEZOENDE MOND
Gezegen mijn gezoende mond,
gedrenkt mijn angstig dorsten,
- o Gij, die wear uw gordel bondt
onder uw borsten ;
gij die, gerezen wear in 't starre dag-geweld,
alboven 't koren-meer de vlam der Karen stelt ;
die, 't Weed geregen, 't lijf gedoken,
geen zwellende' aam nog brieschen laat,
en draagt, het roerloos oog geloken,
zwaar, uw gelaat ;
zwaar, waar ze onroerend zijn, de rechte en strakke konen
die fangs hun fellen mond hun matte muren toonen
ik, - bonzend in mijn zomer-hoofd
uw zoene' als verre klokken ;
de geur, als beurschend avond-ooft
zwoel, van uw lokken ; uw heete geur om mij, lig 'k, smachtend-moede, near . . .
Gij staat, de vlam van 't haar alboven 't koren-meer . . .
- Alom is de ongerepte weelde
stom als een ongerepte dood . . .
- Gij, die mijn hijgend leven deelde,
Oogst, in uw schoot ;
Oogst, gij, die schonkig-schoon in 't mommen der gewaden,
staat onbeweeglijk weer na de eeuw'ge scheppings-daden ;
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waar 'k ligge, Oogst, mijn gezoenden mond
gedrenkt van alle lusten,
(Oogst, latend, waar ge uw gordel bondt,
uw borsten rusten,)
waar 'k ligge, Oogst, van uw weelde en van uw woen belaen,
- mijn grondelooze ziel met dooden-schrik bevaen .
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IX. GETAAND HET DAG-GEWELD

Getaand het dag-geweld,
- waar 'k vredig-traag verdroome
mijn dadelooze lust in schaauw van koele boomen, September, zie 'k uw schoone en moede jeugd, gesteld
ter roode en paarse pracht van 't laaiend hemel-veld.
Gij staat; uw luie lokken
zijn duister uitgespreid
op uwe schoudren en de huid van eene geit ;
alwaar ge spraakloos voert aan 't heuvlig kimme-nokken
uw kudde en schoonen stoet van geite' en geite-bokken .
Gij 'n roert ; en uw gezicht
is als een blonde pruime ;
waar 't zonder eengen waas van hoegenaamden luime,
naar geen begeeren hoegenaamd in de ijlt gericht,
vaal duistert tegen 't wijd-omgloeiend avond-licht . . .
En 'k ligge ; en - buiten peinzen als gelend elpen-been
zie 'k, waar ze keeren gaat, uw schitter-matte scheen,
en, daar de dage-strale' allengerhande deinzen,
belichten van een zon die te' einde ligt to veinzen .
- En lusteloos als gij,
September, o beminde,
verdraagt mijn moede zin, ter schaauw der koele linde,
den bleeke' en strakken ernst die, 'lijk een dooden-sprei,
een witte schemer op mijn aangezichte lei .
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X. OCTOBER, SLOOPER VAN MIJN STREVEN
October, slooper van mijn streven en mijn hopen,
uw moker is van lood
die weegt ter loome lean me en houdt mijn nek gestopen .
October ; en uw aam, mijn lammer lijf beslopen,
October, maakt mijne oogen groot .
Van alle spel geweerd de blijde zomer-kieten,
en to aller rust gekeerd ;
verlaten alle luste' en die me zelf verlieten,
October, - als een kaan in roerlooze avond-rieten
ten zwoelen avond zwart gemeerd
zoo, van uw trots bevaan en eigen slaap geslagen,
ligt lam mijn leven thans ;
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' ontvlia ;
terwijl, van eigen dood gedoopt tot eigen gloren,
verstard, mijn breedere ooge' 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 ;
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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 looden moker moede onder uw heete handen,
en in uw aem-gesnuif het huiveren en branden
van 't aller-laatste zonne-goud . . .
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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 bleeken kamer-schemel ;
want daar ontwaakte uw schaauw, en rees
gelijk de maan ten hemel .
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XII . DE LADDER EN DE KOORDE

De ladder en de koorde ; 't stroo ; 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 doover dan een sneeuwen winter-nacht .
- De ketel is gekuischt waar zwoele draf fen brasten,
en 't beest is buiten . Logge en wijze vingren tasten ;
de zeuge rilt ; hare oogen loenschen . . . En de dag
is als een doode vrouw die 'k niet beminnen mag . . .
- De dag is ledig . Floor ten stal de peerden stampen .
De dag is ijl ; de holle kerste-klokken tampen . . .
Mijn God, ik was het hoofd waar Ge Uw gena beweest.
Zij wisten 't . En zij voedden mij, gelijk dit beest
dat hun begeeren 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 . . .
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HET HUIS VAN DEN DICHTER

Aan

Lodewijk Ontrop

I.

HET HUTS OP DE VLAKTE AAN DE RIVIER

Sinte Martens-Laethem, 7905 - Boschvoorde, 1909

I. DE TERUGKEER
(FRAGMENT)
o Vroomheid, dat het weer mocht zijn ;
dat weder, als weleer het was,
gelijk een geule gouden wijn
in 't brooze 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 veerend leven leeg
het oog van genster-glans beroofd ;
de droge lippe veeg
zoo ligge ik, trage ontwakend, waar
me een trouwe ziekte waakt, in 't bed
van bleeken morgen aarzel-klaar,
daar 'k de ooge-schalen, licht-gebet,
ontsluite, en, druilend, staar .

223

En alle leed, en elke pijn
die gulden door het droomen priemt,
uit broeigen slaap tot nieuw geschrijn
ten nieuwen dage ontkiemd
daar veegt me weer, en lijze ligt,
opbleekend 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-schoonen 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 . . .
Zoo lig 'k, in naauw-ontloken dag,
van at mijn lijde' onaangedaan,
en lache van den glimmelach
die kranke' alleen verstaan ;
- - als plots geschoten, voor het eerst
na lange tijde', een tonne-straal
de laauwe, graauwe kamer dweerscht,
en, als een jongen zegepraal,
mijn wezen over-speerst .
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Plots, door her dralend licht-gedruil,
van jammrende ure egaal doorkreumd
een straal, gelijk een schuine zuil
waar heel de dag aan leunt ;
- een spake van bet 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 ;
- 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 frissche zoelte klopt, aldaar
de harde wrok aan 't haemren was ;
en wijd wordt ooge en oore, als 't waar'
dat zong aan 't zonnig venster-glas
een zinder-zieke snaar .
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En 't brooze 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 .
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II . FINDERS
DE STILLE ZONNE DAAR IK ZIT
De stille zonne daar ik zit, voor mime woning,
in de oude lijste van een groene en roode veil ;
van al de bloemen op mijn mond de milde honing,
en in mijn hart van al de dagen 't vrome heil ;
een witte roze aan mijne krage, en voor mime oogen
de weiden en de Leie in lagen zonne-brand ;
van mijne vrouwe in mij het zorgend mededoogen,
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 . . .
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IN 'T BOSCH EEN LATE BIJLE

In 't bosch 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 .
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GEZAPIG ALS DEN WEN

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 haar met perelen gepint .
En zonder roeren, dan to voelen hoe mijne oogen
vergrooten, naar me uw peerlen-weelde zonne-wijdt,
sta 'k als een smalle bruid, tot weenens toe bewogen
van vreemd verwachte' en wonder-zachte zekerheid .
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BERUST IN DE AVOND-PEIS
Berust in de avond-peis, berust in de oude wanen,
o mijn gepeinzen, die deze avond droever maakt.
En ben ik als een meer waar 't roerloos beeld der zwanen,
wen alle bloemen duike', als schoonre bloemen waakt ?
Ze rechten rank den nek waar alle hoofden loomen,
o wake zustren van de luisterende rust ;
en 't water-diep bewaart hun weder-beeld, als droomen
waarvan het oud gedenke' een nieuwen kommer kust .
En, naar, bij 't moe geleef van lager dage-tanen,
al dieper de avond in het duistrend water daalt
zie, hoe in klaardren schijn hun blaauwe blankheid
straalt,
- om mijn gepeinzen, roereloozere avond-zwanen . . .
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WEER RIJST HET

Weer rijst bier uit den diepsten grond
naar 't holle duister van mijn mond
en streeft naar nieuwen luister,
gelijk naar nieuwen bloesem streeft
de knop die teer in daauw-licht beeft,
en stralend uit den boezem leeft
der aarde, diep en duister .
'k En durf to spreken, waar ik wou
het woord bewaren, dat ik hou
ten troost van doode wanen,
o Deemoed . . . - Maar ik zie den dag
veel schooner dan 'k hem immer zag
van zeven-kleurig goud, door 't rag
der wimpers, klaar van tranen .
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IN ZILVREN DROOMEN ZOEL GEHULD
In zilvren droomen zoel gehuld,
half waak in luien morgen ; . . .
- o roozge zon die rijzen zult
in nevelen bleek geborgen .
- 'k En wille niet ontwaken gansch .
En, in mijn weigren verloren,
voel 'k over mijn gelaat een glans
van stijgenden dag geboren .
En lengerhande, aldoor mijn droom,
dit beeld, in gulzig begeeren
door 't waazge van een zilvren doom
een mare, bronzen pere .
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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 meet der blonde schaauwen
de schemer van mijn haar 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
wijlt over 't glooiend dal der pleinen
en, bleek van schromende' ijver, zwijgt .
En lippen, waar geen 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 - eenig streven - wijd mijn oogen
ter nok, waar sterren schiete' en vlien,
ten duizel-diepsten hemel-bogen
hun lenge' en lieven, droom-omtogen,
in wanke en wissel, waren zien . . .
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- o Nacht-eele, onbegrepen lichten

die de eigen weelde en wee me zegt ;
waar leed verkeert of vreugden zwichten,
het stralen, in uw vergezichten,
of 't schaad'wen van mijn blikken legt ;
die wenkt, en, van uw dwalend wenken,
langs ongeraden-eigen paen
het moer'ge roersel van mijn denken
naar meren van geluk leert zwenken,
en aarzlen vroom naar hopen gaan ;
Tangs paden waar mijn ziel, verloren
in dage-druk, haar vree hervindt ;
- ten heil'gen zomer-nacht herboren,
die om mijn breede en brooze glore
de wierook van haar reuken windt;
- aldaar ik sta, bij roerloos staren
in eigen roerlooze eeuwigheid
o Nacht, die, in uw draaiend waren,
om 't hoofd me uw sterre-kroon laat klaren
en - 'lijk een schoone vrouw me zijt
die, ernstig naar mijn angst gekomen,
mijn zeuren bij heur zoen bedriegt,'
heur aaien om mijn koon laat loomen,
en op heur rijpe borst vol droomen
mijn droom naar heuren adem wiegt .
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WEN 'K ZITTE, WACHTENS-VROOM

Wen 'k zitte, wachtens-vroom, (en heel de schoone dag
beeft, bij het beven van mijn vromen aarzel-lach,)
en, Vrouwe, uw handen, als een lage, leenge krone,
al mime slapen langs traag dalen aan mijn konen,
en week hun noel gevlei naar wak mijn lippen glijdt ;
- wanneer, o Vrouwe, uw hande' en teere vinger-toppen
meedoogend wijlen waar de moede slapen kloppen,
en dralen langs 't getril der levens-strakke wang,
en vredig wegen, en verzoelen, en verweeken
ten beker van uw zoen, ten krater van mijn zang ;
- o Vrouw, wanneer ge voor mijn schroom'gen blik
laat bleeken
den schemer van uw hand die trage daalt en beidt
't is of mijn huivren wilde in hooploos weenen breken ; . . .
waar mijne duistre min, heur eigen vrees gewijd,
'lijk nachtelijk een roos heur blaeren 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 verweeke,
om - mijne vrees ten slaap geleid van mijne beidende eeuwigheid
en van mijn vreugd to spreken . . .
Als de oogen van mijn eersten zoon
is aarzel-diep de herfst, en schoon
van roode October-rozen ;
- waar blij mijn zwijgend liefde-lied
ter ooge 't leed verbleeken 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
zoo, dat wie 't oog ter aarde gaat
dra 't oog ten hemel beure ;
voelt bloze' ; en zwijgt ; en tallemt ; waar
een late zon is in mijn haar
en eeuwig-wreede lijnen
van Leie en land en vote en gracht
als naar het hart der streke, zacht
naar mijne lippen deinen . . .
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- o Vrede, die gezeten zijt
in mij ; gij, die me uw zegen breidt
als weide' om lage klingen ;
gij, die me uw vreugde zoo verkondt
dat in mijn holle' en wonngen mond
als duizend bijen zingen ;

• vrede die, waar de avond daalt,
van bevend-streelend licht bemaalt
mijn schuchter-schoone glore ;
die - to eind mijn eigen trots berooid uw purpren weelde toe me glooit
uit Leie, en land, en yore ;

• vrede als de oogen van mijn kind,
als de armen die mijn vrouwe 6indt
om 't vreemdst van mijn gepeinzen ;
• blijde-blijvend avond-ruim,
dat de einders, naar mijn wentel-luim,
laat naedren en laat deinzen ;

• borgen van mijn eeuwigheid
die teedre eeuwigheden zijt
• melk ter gele teile,
• stekel-bezie zoet en zuur,
en, op den fulpen-roozgen muur,
• roode en paarse veile .
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TEN TRAGEN HEUVEL-FLANK

Ten tragen heuvel-flank waar trouwe schaauwen 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 vermeeren ;
gemeerd is alle zorge. ..
- En 'k leun ten deur-post aan
daar binnen al mijn hoop, mijn liefde en mijn regeeren ;
bier buiten niets, o nacht, dan in uw schoot vergaan . . .
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DEN DUISTEREN SCHACHT VAN ELK VERLANGEN

Den duisteren schacht van elk verlangen
den schat ontdelven van een schuld ;
niet weten, dat van uw geduld
de perelaars vol vruchten hangen ;
de waarde van een spaarzaam brood
en liefde om ieder leed to leeren
uit elk aanblinkend levens-geeren
den luister kennen van den dood ;
blij near to zien naar de arreme aarde
als fonklend al de sterren staan ;
en in den donker slapen gaan
om donkren dag in vreugd to aanvaarden .
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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 om getal
die slaan door 't werkend lijf en de aarzelende tonge ;
om de aem, bij zang en arrebeid, der Bubble longen ;
om vreugde, om zorgen, om al ;
en danke, God, om deze rust, en Bat mijn geest
als mijne Teen Uw vrede in 't avond-uur mag smaken,
en slapen mag, om blij gelijk her zaad to ontwaken,
dat monkelt als het keest .
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BETOOVERING ! ALWAAR IK GA

Betoovering ! 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, alw£ar 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
• schoonheid en o vreugd, in dezen toover-kreis
vermenigvoud to staan in praal van zon en ijs !

• Wonne ! - En breekt een breedre dag
't gestraal der zeven verwen,
- mijn glore, die niet schittren mag
dan om in ijlt to sterven, hoe zoude ik klagen dat mijn weze' in water vlie,
ik die me oneindlijk thans en wijd verheerlijkt zie?

• IJzel-welige ijzel-wa
ter rijz'ge spergel-branken ;
• flonkring, waar 'k to flonkren sta
in eeuwigheden, danke !
- Want wien in eelder beeld Natuur weerspiegeld heeft,
laat hem de dood genake', o broos bestaan : hij leeft .

24 1

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 aard, maar die to bonken staat,
alweer van botten rijk, waar berstend samen ronden
uw jongste krachten, eeuwig zaad ;
- o dat ik, schroom-geweerde uit dagelijksche feesten,
van alle hope wars, van alle min gemeen,
moog' sterven, om als gij voor de eeuwigheid to ontkeesten,
en elke nieuwe jeugd in schoonheid toe to treen !
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III . HET AFSCHEID
(FRAGMENT)

Vaarwel. - Dit is de tijd, en 't ademen, en 't geuren
dat naauw nog 't oog van de' ouden Zomer loom ontsluit,
dat noode 't lamme hoofd zijn lood-gelaai zal beuren
en 't beursche lijf, getast, gaat slapen op zijn buit .
Het is 't getijde, 'et is de wijl, dat to aller schure
de diepe en duistre Herfst de klare schoven beidt . . .
Vaarwel, o paarsende aarde in blakende avond-ure,
• blankre Leie, o blakkre landen : 't is de tijd. . .
- Als 't weeke vloeien van omwiekend vleugel-zoeven
wiegt moede een zoete wind verwijlende om mijn haar ;
de geur der grassen komt me streelen en bedroeven ;
en 'k zie 't gestraal van mijne tranen, waar ik staar .
En, van mijn blik gekleed in trane-stralend gloren,
waart traag de schare van uw weelden om me heen,
• Leie en land, voor 't laatst ge~vonnen en verloren,
en droef van mime liefde, en schoon van mijn geween .

• Lage Leie ; - en 'k zie, bij 't zilver-zingend rechten
der riemen, 't donker beeld op fonklende' avond gaan
der maagden, onbewogen-pal ten platten plechte,
en 't monklen om haar blank-bebronsde kone staan .
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Zij varen . Om haar neigend haar zwijgt trage 't gonzen,
dat tallemt op haar mond, van 't schrompel avond-lied ;
zij zien me, en 'k zie de lijn der kone keerend donzen,
waar, grooter dan haar oog, m' haar bleeke blik bespiedt .
Tot waar ze, op schemerende scheen aan wal gestegen,
een hoogere einder van haar rijzend beeld bevaan,
en, schuin de kruiken die ter kromme heupe wegen,
al wiegend naar de late rij der maaiers gaan .
En dezen, 't nijvre lijf den donkrende' oogst ontrezen
geweldig, en den dubbel-welv'gen romp getoond,
al wisschend 't gouden zweet dat glimmert op hun wezen,
staan wijlend om den zuivren dronk die 't werken loont.
Daar glijdt een lange zilvren geul naar gloeiend dorsten .
De maagden wachte' ; en waar, gelaafd, een kele hijgt,
gaat zwellen in haar long, en deinen door haar borsten
een eender hijgen, dat ten zwoelen mond haar stijgt .
Haar treden dralen . Maar, de rij alree gebogen,
slaan ijzig, schove aan schoof, de nijd'ge zeisen wear .
Dan gaan ze, trage, en om haar schale-sluitende oogen
daalt dubbel de avond-trans in blankend glanzen near .
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II .

HET HUTS AAN DEN VIJVER BIJ HET WOUD
Boschvoorde, 1907-1908

I . DE DELLING

Gij daalt aan beide zij naar waar mijn leden wegen,
o dellende eenzaamheid, in trage deining neer .
Daarboven dreigt her zwart geboomt der hooge wegen.
Maar bier, daar 'k ligge, dood voor liefde en voor begeer,
bier treedt als zoel gezoen mijn moede lippen tegen
de zon, in lage vegen .
Hier, dat her bleeke gras me 't diepe leger spreidt
van wuivge pluimen, die mijne oogen tegen wiegen
het weven van het licht en de' adem van den did ;
waar als naar strijd ten hoogen zoom de boomen tiegen :
bier streelt me, hoe mijn pols zijn eigen zwijgen beid',
bier streelt me een eeuwigheid .
En hoe ten hemel de evenwijdge lijnen dreigen
der dreven daar des dages krank gekreun door zucht :
mijn loome 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 teekent,
en wijit ter diepte, en stijgt, en hoog de boomen raakt,laat elke schaduw, naast een veeger licht verbleekend,
laat beurtlings elke schaauw, bij middag-zonne ontwaakt,
van zon mijn wezen naakt ;
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en naakter, naar ge weekt, gewaterd-teere wade,
o wissel-keerig 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,
to schooner naar ge zwijgt, gij, ongenood, Genade,
en gij, Troost, lang-gesmade. ...
o Lang-gesmade Troost, o tuk-gelegen pijn ;
- en 'k voel mijn bleek gelaat gelijk een moede roze . . .
En toch : en is 't, of heel dit vredig dal-gedein,
of 't weeke zon-gezoen, of 't wimper-streelend kozen
van licht en schaauwe 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-hopelooze 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 nooden van twee kalleme-opene armen ; en naert, ter diepte waar naar strenger stilt verschoot
de dubble glooiing van dees dalende avond-barmen ;
en naert me, aldaar ik ligge en hoop-moede oogen sloot,
een reiner leven, Dood ?
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o Drif ten, lang bemind, en thans voor goed gemeden,
o bekers, gij die de' eindelijken droesem draagt
thans strek ik ter vergetelheid mijn loome leden ; en toch, en zie 'k, aldaar ze komen, ongevraagd ;
'n voel 'k me, roerlooze, 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, hangt to dijzen, 'n voel 'k een wake, uit aarde en hemel saem, gespreid
om u, Vergetelheid ?
Vergetelheid ! - En aarde en hemel, saem-gekomen,
mijn laag en bleek gelaat gekozen voor hun zoen
ter kelk der Jelling en ter diepte van mijn schromen
voel 'k beider goedheid in een kozen samen-vloe'n . . .
- Terwijl 'k daar boven zie het rustelooze loomen,
het dreigement der boomen .
De boomen . '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 rond,
en die nooit ruste vond .
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Ik zie ze gaan, verwoede en koppige kohorten,
hun kruinen noensch 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 to eenren einder neder-stortten,
uit de' andren einder torten,
en gaan, en gaan . . . - En 'k weet hoe mijn begeeren ging
gelijk de oneind'ge tocht der schrikkelijke boomen ;
het masker van zijn trots om elke liefde hing,
aan elke liefde ontrukte 't masker van zijn droomen ;
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 near .
Maar thans ook voel 'k, Heelal, u zoel ter ziel me vlieten
als duizend bronnen in een roerloos avond-meer;
gelukkig to verstaan hoe schoon de schaauw'ge rieten
om mijn gelaat verschieten . . .
Want wie, zijn lean ter eindelijke rust geleid,
van alle lijden moede en moa van alle denken,
zijn lijdlijk leven lustloos heeft vergian gewijd
hem laat ge uit uwe woon, o Vrede, een lampe wenken,
en staat van uwe hand een wonder maal bereid,
o Zelf-vergetelheid.
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I I . DE

GLOEIENDE ASCH

LAAT ME, VIJVER, WAAR GE ONTWAAKT
Laat me, vijver, waar ge ontwaakt,
- daar, ten dagerade aan 't rozen,
naar uw nacht de morgen naakt, laat mijn aanzicht, week en naakt,
eigen bleekheid tegen blozen .
o, 't En is een scheemlen maar ;
maar, in 't stijgend morgen-scheemlen,
zie 'k ten vijver, minder klaar
maar to dieper naar ik staar,
schoonren hemel dan ten heemle . . .
- Nog van nachtlijk aarzlen bleek,
maar gerezen uit de nachten ;
blozend naar 'k me schooner bleek,
- voor de glore om zelf-betrachten
laat me staren thans, gedachte,
waar ten vijver, naakt en week,
diepre schoonheids-weelden wachten . . .
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TOEN ZEI ZE : ,MEESTER"

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

'k Ben zwaar en moede, heden . . .
o Verleden
dat hebt gewogen in mijn zwoele hand
als koelend water ; maar, nog voor ik dronk,
door mijne ondichte vingren hebt gevloten
gelooft ge mij, gij die to schoone blonk
om lang van mijne hand to zijn omsloten,
Verleden, maar dat van uw koelen brand
nog troostend zijt wien zwaar en moede is, heden ? . .
Gij waart het stille na-jaar, goed en goud. . .
Thans leeft de lente en 't duizendvoudig weven,
om 't knop-gekriel vol rillge tinteling,
der prille zonne in zilver-groene droppen.
En - 'k huiver, o Verleen ; want ben ik oud ?
mijn lijf, dat krom van winter-koortse hing,
voelt van uw leven, Lente, alleene leven
't gebroei van zijn gezwollen vinger-toppen .
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DE ROZEN DOOMEN EN DAAUWEN
De rozen doomen en daauwen
ten avond, vredig-vroom ;
er waart een paarsere schaauwe
om den kastanje-boom.
De vijver blankt in dampen ;
de troostlijke nacht begint .
- Ontsteek, ontsteek de lampe
mijn angst ontwaakt, o kind.
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O ZOMER, DIE ME WEER KOMT VINDEN

o Zomer, die me weer komt vinden
in 't huis waar ons herinnren woont
ben 'k al to lang dan uw beminde,
dat gij geen nieuw gelaat mij toont ?
Met de eendere eenzaamheid in de oogen
die 'k, eenzame, in mijne oogen hot,
staat voor mijn vraag uw hoofd gebogen
als van wie, treurend, scheiden wot .
De zwarte druive', in zware schalen
onaangeroerd, ten liefde-disch ;
op uwe lippen geen verhalen,
in uw gevlei geen heugenis ;
geen huiver in uw mantel-slippen ;
geen hart-slag, die uw Weed beweegt . . .
- En dood het smeeken op mijn lippen,
en in mijn borst de pijn, die leeft. . .
En
't
de

'k leze, in uw gelaat geronnen,
dood-schoone van uw eeuw'ge jeugd . . .
Daarbuiten schiet de schelle zonne
pijlen van haar zomer-vreugd .
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ER BRANDT - ALWAAR DE LAEGRE ZONNE ZENGT
Er brandt - alwaar de laegre zonne zengt
die, spaken-rood in 't paars, aan 't daver-wielen,
de lamme schaauwen van de boomen lengt, er brandt iets in mijn torve ziele.
Gelijk een toorts die, vuur in de aard geduwd,
heur vlamme dooft, maar walmt in roetig rooken :
zoo sta 'k, mijn zin met duisterheen omgruwd
en alle min bral toegedoken .
- De zonne hangt, die doof-halsstarrig kookt,
de nevel-lange, oneind'ge wei to broeien .. .
Begeerte in mij, van eigen dampe' omsmookt,
is, gloei-wit staal, mijn ziele aan 't schroeien .
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IK HEB, HET BREIN VAN SPIJT DOORWOED

Ik heb, het brein van spijt doorwoed,
ten wingerd, waar de herfst verbloedt,
gestold in bol-roode 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 blaeren-rag,
weent vaal thans om me henen . . .
- o Schoone droom, verloren 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 .
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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 nit de drasse duiken.
Soms komt, voor diepre schoonheid borg,
me een water-roos heur blaere' ontvouwen . . .
o Knagen van mijn harde zorg ;
- maar 'k heb een kind, en 'k heb een vrouwe .
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NIET WAAR ? EEN SNEDE VLEESCH

Niet waar ? Een snede vleesch 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 schooner 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 lescht .
Ik min u, vrouwe ; ik min u, kind . Gaat slapen . 'k Blijf,
want 'k voel hoe verzen, barens-reede, mij bewonen . . .
- o God, mijn toch betrouwde God, gedoog to loonen
dees wankelende ziel in dit doorhunkerd lijf . . .
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GEREEDE WEELDE

Gereede weelde, die het Weed van onzen disch
ontstraalt, o mijne vrouw, to dezen lente-dage !
- Wat baat de kommer van den nacht, wat baten vragen,
wien deze schoone zekerheid geboden is
dit versche brood to dezen morgen, mild en frisch,
en dezen zonne-zoen die bibbert aan uw krage ? .. .
- Bezie me . Al gaat ons hoofd van meen'ge zorge loom ;
al is, misschien, dees heerlijkheid als de ijle doom
die broos in gulden waas omwaadt den morgen-vijver
dit versche brood is goed, en deze zonne is blij,
mijn vrouwe, en wij zijn nederig-betrouwend, wij ;
- en hem is heil, wie weet ?, die rijst in dankb'ren ijver.
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O GIJ DIE STIL GEBOGEN ZIT

o Gij die stil gebogen zit,
en naar de gulden transen
uw rustige oogen 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 wear verdooven ;
tot ze achter paarsen einder loom
gedaald, geheel zal duiken,
en zonder vreugd ge, en zonder schroom,
uw zonlooze oogen zult luiken ; . . .
- gij die, gebogen, rustig blijft,
dees dood in uwe oogen geborgen,
en hope 'n voedt, noch zorgen ;
- o, onrust die steeds me uit den avond drijft
naar den nieuwen angst van een morgen .
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IK LIJD . . . - GIJ DIE, GEDWEE,
MIJN LUIMEN HEBT GELEDEN
Ik lijd . . . - Gij die, gedwee, mijn luimen hebt geleden
en om uw eigen teed dees ijdel hoofd bemint;
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 zoo gansch alleen me, en met dies teed 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 teeder 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 uwen boezem zijn . . .
Gij glimmelacht . Gij plooit, bij lampe-licht, het linnen .
En - geene liefde in mij, dan eigen teed to minnen,
en geene lente, dan herlevend smart-geschrijn . . .
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MIJN HARTE, 'LIJK HET WUIVIG PLUIS
Mijn harte, 'lijk het wuivig pluis der dichte vachten,
op de ure dat moede avond neigt naar bleeken 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 to Uwen wille als een geplukte yacht ;
- maar laat me voelen, dat een warme stal me wacht . . .

263

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 droomen,
staat, kroneloos en zonder een gezang,
onroerend in den rilden lente-drang,
een rechte kreits van bleeke boomen . . .

Mijn hart is rijp gelijk een zomer-vrucht,
die schromend in den vromen avond-lucht
een lavende' adem hangt to wachten
o kalme levens-zoen, o teederheid ; . . .
- en gij, die me al to trouwe makkers zijt,
o bleeke broeders, eeuw'ge doods-gedachten . . .
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GIJ DRAAGT EEN SCHOONE VLECHTE HAAR
Gij draagt een schoone vlechte haar
allangs uw lage leenen . . .
- Het is een trage dag voorwaar
van weiflen en van weenen.
Het is een lengende avond van
mis-troosten en mis-prijzen .
't Is of de dag niet sterven kan
en of geen nacht kan grijzen . . .
- Gij gaat mijn duister huis voorbij,
verlangenloos en rechte ;
ik rade uw naakte, maegre dij ;
ik zie uw donkre vlechte .
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ONS LUST, VAN DUBBLEN DRIFT VERLAMD
Ons lust, van dubblen drift verlamd,
klopte aan de poort met moede vuiste ;
en 't oude huis, van rouw beklamd,
verwonderlijk-ontwakend, druischte . . .
Ons weemoed dan, ten boom gegaan
die 't laatst-verdroomde heil behoedde
zie, beider naam, ter schors bevaen,
was eene blijde wonde, en bloedde . ..
o Vreemd begoochelende klem
om harten waar de liefde duistert
ons stem heeft in een meisjes-stem,
verwonderd, vroegre vreugd beluisterd .
En 't gore, roerelooze moer
waar droom na droomen hooploos zegen,
- o norsche erinnring, teeder snoer
van peerle aan peerle aaneen geregen. . .
- Toen hebben wij ter hardste rots
het beeld van beider spijt gedreven ;
en zie : ons wrevelige trots
herkende 't keerend beeld van 't Leven .
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GIJ LENGT UW SCHADUW UIT

Gij lengt uw schaduw uit, die reikt ten hemel, waar
de laatste vuren van de veege zonne branden .
En de onafzienbaarheid der lage lente-landen,
o duister woud, hoe wijd mijn kommer-ooge staar',
ligt in uw schaduw-wade allengerhand to 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 heete leden wegen ;
mijn hoofd is tobbens-zwaar : zal ik nog verder gaan ?
Her 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 aardsch geneugt dat u gevangen houd' .
Er is geen beter bed om eigen min to omklemmen
dan de eeuwen-oude nacht die davert door her woud . . .
Me-zelven 't bitter woord van mijn ontgoochlen zeggen ;
mijn krachten meten aan de boome' ; en dan, misschien
mijn schaduw op de lage landen mogen leggen,
en 's avonds, heel alleen, de zonne sterven zien . . .
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III . WIJSHEID
(FRAGMENT)

De gore kroeg geslote' en dood de kaars, die blaakte . . .
Wat schaadt u, gij wiens rust geen veeren bedden mat ;
wien 't daeglijksch zeuren als weldadige assche smaakte,
en zure zeemlen u tot brood gekoren hadt ?
Wat scha, wiens Iuie lust de schaemle lamp verzaakte
die van zijn heul en hoop, ter laatste wieke waakte,
hem, die van duistren trots een last'ge zon vergat ?
Wat schade of baat? - De kroeg is toe ; het was geslonken,
het woeker-spelen om het leven to eind beleefd . . .
- Maar lang op slot is 't hart . En baat een laatste vonke,
wien bij zijn eigen brand ten smaad gezwegen heeft ? . . .
- Gij zijt gereed, die keerde u-zelf, en honk bij bonke
liet, blijder pijne, in u de nijvre vlegels ronken,
en 't kaf van gier'gen drift, een stik-walm, buiten dreeft.
Gij zijt gereed, o gij die, sticht-vertoon der dwazen,
u 't ijzer van 't Ontkenne' in 't effen voor-hoofd drukt',
en, voor nog snoevge wonde en bralle koorts genazen,
die wegen naar uw ziel met distelen hebt gesmukt . . .
- De kroeg van 't Leven toe ; de kaars der Drift geblazen. . .
Oh ! dool clan, waar de wind des nachts om u moog' razen
die, sterkend, van uw romp de laatste lompen rukt . . .
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De broeiend-zware wijn gedikt ter gift'ge schalen
gelijk een zon die, moede, in eigen bloed verront ;
de erinnring voos ; en rijp de walg der avond-malen
en 't killend aaien van een laatsten liefde-mond
gij sloot de deur u-zelf ; gij doofdet 't licht . .. - Oh,
dwalen !
De eerbiedge duisternis en zal om u niet smalen
die, naakt uw vlijt, 't volwaepnig geeren noest verwont .
Dool ! De ijz'ge nacht is goed die ijl om u zal waren
en u de fierheid van verholen huivren laat .
Wat raakt u, dat geen dag uw zuivring zal bestaren ?
gij krijgt uw schaauw tot trouw en needrig reize-maat . . .
- 't Bedaren is een rote in 't nachtelijk bedaren .
En wilt ge een heugen aan uw week verleen bewaren
bewaar op uwe wang het teeken van zijn smaad .
Dwaal ! 't Wakend sterre-licht volstaat, wien zijn gepeinzen
ten einder van den kreits der ijdelheden gaert .
En rill' de kilt : to beter laat vergeten dijzen
to sintel d'harde kool die wallemt in uw haard ;
uw ziele-haard, wiens tong zijn bronstig rood vergrijzen
en naar aanminnge stilt zijn snorren liet verpeizen
en de eindelijke spijs der vraatge vlamme u spaart .
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o Wijze . . . - Want wie Stilte als stemme heeft gekoren,
hij leert to lachen om al noodeloos gegil .
Een nieuwe morgen worde om zijn gebaar geboren
zijn oog verbangt om elk herboren dag-geril .
- Te beter ! . . . De aarde zwijgt en event alle spore;
maar wie het donker peilt, hij weet hoe diep to boren
naar 't eindlijk borrlen van zijn eigenst ik : zijn Wil. . .

271

'

ZEGEN DER ZEE
TOT UW EEUWIGE LIJNE GEKOMEN
Tot uw eeuwige lijne gekomen ;
tot uw eeuwigen drift bereid ;
met ons diepst-bewogene droomen
en den kalmen trots van ons spijt ;
en open voor alle troosten,
en dankbaar voor elken smart
zoo staan we voor 't goud van uw oosten
en voor 't grimmende wester-zwart .
Zoo, onder her 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 brooze golve-gebouwen
en sterk van nalevenden wind ;
gestrekt als een schaamtlooze vrouwe,
en naakt als een schuldloos kind ;
o Zee, die in aarzlenden morgen
to wachte' en to 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 drootnen
en den kalmen trots van ons spijt . . .
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IN 'T BOLLE ZEIL DE ZON

In 't bolle zeil de zon die, rond en bleek, ten luchte
bij weifelenden dage een trage vaart begon,
gaan - vlear-onroerend meeuwen-heir in schuinen vluchte de booten schuin naar ongezienen horizon .
Naauw glijdt om 't ziltig zand een zilvren zonne-glore ;
van waar ten strande een talmend water wijlt en wijkt,
welft in een wijde wijl van ongescheiden smooren
de zee die, bleek als melk, ten bleekren hemel reikt .
Zoo, roerelooze vlerke' in ongerepten morgen,
de vloot die, smooren door, naar 't ongeweten streeft ;
- en, in mijn ziele ontwaakt, wear de aarzelende zorgen
naar 't onbekende doel dat duister is, en leeft . . .
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UIT ZUCHT-GESLETEN SCHEMER
Uit zucht-gesleten schemer, hemel-waarts
plots de oogen, naar den daverenden avond
waar steigren, paars op goud en goud op paars,
de wolken, wolk-bedravend .
Maar even gaauw in de oude boeken neer,
het flitsen uit van duizelenden luister .
Geen gloor misschien, maar innig-gloeiend, weer
her fijn-vertrouwde duister .
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ZOO ALS EEN ROOS

Zoo als een roos, een groote brooze roos,
de blaeren laag gezegen, roereloos
en bleek, ter rijz'ge lijn der glazen lijze
- zij legt, als teer-dooraerde schelpen, traag
haar zijgens-reede krone-blaere', en vaag
laat de oude dag zijn licht er dralend dijzen ;
- want, waar om alle wezen deemster week,
is daar, dat dralig-keerend, diep en bleek
her kallem schemer-duister talmde en marde
- zoo, vreezig haast van vreemde en zaal'ge vree,
de roerloos-bleeke en welkende avond-zee
in 't duister wachten van mijn aarzlend harte.
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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 loenschende oogen, nek gebogen, norsche 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 ;
zoo, klaverende hoef en daevrende achterpooten,
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 brat geweld ontstellend ; - waar, ten strande,
in dunne lage aan laag, heur bare laat belanden
een peerlemoeren zee die wijkt, en keert, en wijlt . . .
- 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 als een bronze' en zilvren schild, de zee, aan 't tanen
in 't valend avond-licht, dat uit den horizon
langs stijgend Binder-plein zijn trage reis begon ;
het dralig licht in bronze' en zilvren water-lanen ;
en, achter 't steigrend paard met zwarte wapper-manen,
het roerelooze rood der rustig-ronde zon . . .
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- - Zoo, als een heete hengst, die raezrig tucht-gebeten,
voor de eindloos-vreed'ge zee onmachtig klimt en kraauwt,
zoo slaakt ge, o braam'ge geest, uw machtelooze kreten
ter doove stilte, die hare eeuwigheden bouwt .
Maar welke bate, daar ge u belgt en staat to 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 wreeden drift kleineeren,
zoolang ge aan hare maat geen waardgen tucht moogt leeren
en uit uw eigen smart to beter zelf-regeeren,
o matelooze geest die loochent, en die lijdt .

28o

NACHT . - AAN HET OPEN RAAM

Nacht . - Aan her open raam waar mijn begeerte huivert
van pijnigende weelde en blij-doorpriemend wee,
hoor 'k, in her wind-gewuif, van dag-gebroei gezuiverd,
gescheurd en moe de kreet der ongeziene zee .
Ik luister . En 't geschuif der zuiverende veegen
van flodder-wind, die hijgend-blij 't geluchte wascht,
voelt zeulen in zijn Joel en door zijn woelen wegen
de stem der zee die kreunt en wijkt, die huilt en wast . . .
- o Vreugde-winden, die mijn pijnlijk-open oogen,
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 norsche toomloosheid, in koppig-taai weerstreven,
voel ik mijn rouw in mij gelijk de zee gebreid
flog wilder, waar ze in zich voelt huiveren en leven,
o Zee, het weten van haar wreede oneindigheid .
Want, hoe ge mijnen kreet in eigen grol mocht smachten,
o Zee ; hoe 'k eigen drift om eigen trots verbeet
nog dieper clan mijn rouw bijt, sterkend, de gedachte,
dat gij mij niet en kent en ik uw grenzen weet .
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DE LOOME VLERK GEBROKEN
De loome vlerk gebroken,
en, tusschen bei bevaen,
de nacht to voelen spoken
en 't leven voelen slaan . ..
- Maar hoe de wonde bloede,
o meeuwe, moede en wrak
de nieuwe lent' bevroeden
die u de vlerke brak !
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HIER, WAAR HET GIEREN ZWIERT

Hier, waar het gieren zwiert, ter glinster-klare hillen,
van woelig-joelgen wind die wuift en wapper-waait ;
hier, 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 eveningsche luimen
de schuine flanken van dees dorre duinen slaat ;
bier, o mijn God, to staan, mijn oog in 't •f elle lichten
waar alle zonnen rolle' op 't hollen van den tijd ;
bier, tusschen lucht en zee, bet schroeiig aangezichte
als eene sterre in deze dubble oneindigheid ;
en alles overzien om alles to vergeten ;
misprijzend de einders om to rieme' in eenen vaem ;
- de leden schrijnig wel van vlijmge distel-beten,
maar op den mond, o God, de bete van Uw aem !
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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 hijschen . Lamme heemlen staan en zwijgen,
alleen van meeuw-gekrijsch de bange stilt gestoord ;
en over 't water, waar hun naedre schimmen dreigen,
waart als een dooden-wade een paarse wijle voort .
Zij waren, zwart ten lucht ; de waetren over varen
hun schaauwen, paars . Maar hoe ze wegen, zwaar van wee
gelijk een blijden boon zingt hooger 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 vreezen,
ziel, schater-zee die zelf-geschapen schoonheid kent ? . ..
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VAN IJZER ZIJN, IN IJZGEN VOORJAARS-DAG
an ijzer zijn, in ijzgen voorjaars-dag,
de grijze grassen bier, uit zout gedegen ;
aan flarden, krijscht en wringt de flapper-vlag
des winds den rooden avond tegen .
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, war 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 . . .
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'T 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
trotseerend rechten in het wind-geweld ;
die, naar ze in sterkren wil 't geklir der takken beuren,
- o zee-gesterkte ziel, in scheppings-drang bevaen, van rijper sap doorjoeld, to feller-walmge geuren
bedwelmde heemlen wuivend tegen slaan .
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DE MORGEN, 'LIJK EEN PREVEL-BEE
De morgen, 'lijk een prevel-bee
om eene doode schoone,
de morgen kwam de bleeke zee
met nevelen bekronen .
Ben groote peerlemoeren schaal,
is lucht in zee gevloden ;
het duistrend groen van broos opaal
laat paarsend blaauw er rooden .
En straks, nog voor een rijpre dag
den gouden einder nake,
zal in de schale 't schoon gezag
van Venus rijzend ontwaken . . .
- o Sluimer, in wiens sluimren dijst
het beeld van alle gebeuren
nog voor uw dag ten dage rijst,
zal Schoonheid 't voorhoofd beuren .
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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,
her land in groenen zoom then gouden mantel naakt,
wijlt, als gestilde glore uit staeg-bewogen gloren,
wijlt warend, in het wattig schrijn der avond-smooren,
een lage lijne licht die weifelt, en die waakt. . .
Zoo, kozend als een kus van minnend mededoogen,
het goud der trage zee gestold om de aard gelijnd .
- En 'k smake aan 't hoorbaar hart, op baren-aem bewogen,
als eenig wezen, ziel, dees troostens-reede logen ;
als eenig leven, dezen schoonen dag, die kwijnt . . .
- Op peerlemoerig zee-geweef de gouden draden ;
en bier, op 't land, hun glans, in eene lijn bevaen .. .
- - In mij, bij vredig spel van vriendelijke daden,
bezonken ruste ; na 't bewuste dag-versmaden,
de troostge werklijkheid van sch6on ten onder gaan .
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DIT IS MISSCHIEN HET LAATSTE LIED
Dit is misschien het laatste lied,
en deze trage reven
die, zilt-doorzilverd, zon-bedreven,
mijn dijzende ooge 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 ;
clan, grensloos, hemel-zeeen .
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IV. HET HUIS IN DE STAD
Schaarbeek, 1908-1909

STEDELIJKE EENZAAMHEID
OVER ALLE DAKEN
Over alle daken
bloeit mijn bleeke wake ;
alle sterren toe
reikt ze, strak en moe .
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 . . .

293

DE MORGEN WAS IN STRALEN NIET ONTLOKEN
De morgen was in stralen niet ontloken ;
naauw wies een rillen uit den zwoelen nacht . . .
Gij gingt voorbij, maar hebt geen woord gesproken,
en - 'k heb geen siddren op uw lip verwacht .
Naauw was een schemeren om uwe schreden .
Met duistre en kuische plooi in uw gewaad
zijt ge mijn weifelen voorbij getreden ;
en 'k zag noch ernst noch lach op uw gelaat .
En - minder dan een roos bij welkens-neigen
welke in heur zwaarsten geur haar zijn verslenst, heeft uw verdwijnen-zelf, bij 't morgen-zwijgen,
mijn nieuwen dag geen trotschen dag gewenscht .
- Toch, is aan niets me uw nadering gebleken ;
zoo zelfs geen droom u noensch herleven zag
er is een stille stemme in mij aan 't spreken
als een meelijdend-ongeloovge lach.
Er is een blij gedoende in mijn geheugen
van kalm bereiden aan een passend leed . . .
- Maar heb 'k den troost dan niet, me to verheugen,
dat ik niet eens uw lieven naam en weet ? . . .
- - Wees dan gerust, o wankle levens-wijze .
Kent gij den wrok van oude liefden niet ? . . .
Er is geen spijze, dan de kloeke spijze
van 't zelf verzonne' en ijdel liefde-lied .
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0 GIJ, MIJN VREEZE EN MIJN BEGEERT
o Gij, mijn vreeze en mijn begeert,
die naar mijn duisterheid u keert
zooals 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 weere gij dan, goed en wreed . . .
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GELIJK EEN BETE VAN UW TANDEN
Gelijk een bete van uw tanden
ter wonde van een lamme vrucht ;
gelijk blij wuiven van uw handen
bleek in den moeden avond-lucht ;
gelijk, op weigre hoop gedreven,
to scherpe vreugd door vreezend Teed ;
- o pijne : een leven-strekkend streven
door 't strakke plooien van mijn kleed . . .
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O 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' genaderd
een moede wingerd, bloed-dooraderd,
die lenkt naar nieuwe October-roos ;
een arme, bibberende schaauwe
die duister om uw schoonheid rilt ;
- - o norsche min, die danken wilt
noch durft to rouwen . . .
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HIER IS DE DUISTERNIS GEGROEID
Hier is de duisternis gegroeid
gelijk een donker-bloedge roze ;
beneden spettert, walmt en gloeit
her felle licht des boozen .
Hier geene 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, to pletter toe,
in 't voile leven domplen .
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DE ZONNE STAAT ME IN 'T AANGEZICHT

De zonne staat me in 't aangezicht
al heel den dag to 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 laat ze alleen
een draalgen naglans leven
nog zal ze, als in een edel-steen,
op mijne lippen leven . . .
De zon beblaakt me heel den tijd
met onverwoestb'ren luister. . .
- Hierbinnen weegt voor de eeuwigheid
het duister .
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ME IN UWE VREE TE MOGEN STORTEN
Me in uwe vree to mogen storten
uit al de steilten van mijn trots ;
to blijder 't hart naar heftger horten,
to vreugdger bons naar hardren bots ;
me uw teederheid to durven toonen
in 't armlijk duister van mijn kleed ;
en in uw oog om 't eigen honen
den spijt to lezen, dit verweet . . .
o, Schaamler in den duistren schemel,
her wrokken van een zonne-vorst ! . . .
- Daarboven licht de diepste hemel
welke ooit een mensch zich droomen dorst .
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IK BEN TEN HOOGSTEN BERG GESTEGEN

Ik ben ten hoogsten berg gestegen,
waar 't oog den breedsten kreits omvaemt ;
waar 't hoof d, van alle licht omzegen,
van elken aem der wereld aemt ;
waar lage mane-waden duren
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 pallen 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 onder 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 ;
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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 mime steilte,
arm kind, dat eigen liefde tart
o wist ge, in deze goden-ijite,
hoe zwaar me weegt mijn menschen-hart . . .

3 03

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 teeder licht,
en Teed in u zie dalen . . .
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K HEB U DEES HEELEN DAG GEWIJD

'k Heb u dees heelen dag gewijd,
al weet ik dat uw mijmer-lach,
dat uw verlangen, dat uw spijt
vergeefs mijn glanzge komst verbeidt,
lees heelen dag.
Ge zult me alleen in 't keeren zien
der luim op 't eigen schoon gelaat
ten spiegel, en waar de oogen spien
hoe bleek de deemstrende uren vlien
ter wijzer-plaat .
Gij zult me ontberen, droef en stil,
lees 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 droomen gaan,
trilt in een traan . . .
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AAN U, VAN U DEES STILLE DROOM

Aan u, van u dees stille droom
Bat, met het broos-ontloken oost
gereze', uw vreezig wezen vroom
mijn bleek ontwaken naart en bloost,
en dat uw aam mijn aanzicht koost .
Ik zou, ter zoelte neargeleid,
die me al to wreede zonne weert,
van uw gebogen somberheid,
- verteederd van wat u verteart,
den dag aanvaarden, then 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-keerende oogen 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 Bubble schaauwe lengt .. .

Zoo, van een nieuw-ontloken oost
- o droom ! - gezaam de gave aanveerd,
tot waar de zaalge dag verbloost
en beider oog naar 't westen keert ;
- o droom, die nog 't ontwaken koost
dat wear me de arme waarheid leert. . .
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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 loover,
voel 'k, in den donkerenden toover
van licht en schaauw door 't trage rag
der blaeren, 't sterven van mijn lach .
Ik wacht . Ik heb de stille pijne
dat ik den heelen dag u wacht .
En, onder 't huivrend avond-kwijnen,
voel 'k om mijn mond de strakke lijnen
waar, wijl ik nog to hopen tracht,
her sterven van mijn hope in lacht . . .
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WEEN AAN MIJN BORST

Ween aan mijn borst den schat der tranen
die rijk me maken van uw leed,
ik die van wankelende wanen
als gij het talmend smeeken weet ;
ik die, mijn kind, op andren schouder
om eendre vreeze heb geschreid,
maar van elke onmacht oud en ouder,
weer om een nieuwe hope lijd ;
ik die het goud van alle transen
voor de asch 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 . . .
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NOG VOOR AL OCHTENDLIJK GEBEUR
Nog voor al ochtendlijk gebeur,
nog voor een glore de oogen bet :
de slachter in zijn donkre deur
die de ijzge messen wet .
Nog voor bet weer-geboren woord
om nieuwe hope en vreeze 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 .
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DEES HEELE LIEFDE IS HEEN GEGAAN

Dees heele liefde is heen gegaan
gelijk een veege morgen-maan ;
gelijk na doode 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 veege morgen-maan . . .
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Blankenbergen, Zomer 1907

o Scherp ontwaken uit den schoonsten droom . . .
In grijze schale van stil-glanzend tin,
bewaasd van 't lager licht des ouden dags
wiens stervens-monkel donkert om den mond
der veege zonne die to veinzen ligt
daar-buiten ;
- in de kamer is her moe
het licht, in 't melkig raam der vensters blind
en zonder straal, het welkend-lage licht
is moede en roerloos als een jonge vrouw
die weeuwe is, en een koele glimlach heeft
vol treurenis ; mat glanst in 't zwart gewaad
een kreuke ; blankend-grijs is de effen schoot;
om 't voorhoofd is de duistre schemering
in schaduw van de sluiers en hun schaauw ;
maar 't witte wezen en de moede lamp
des glim-lacks ; en de vraag der aarzel-hand
die niet clan smeekend en weemoedig blankt
en zwaar gelijk een peer in avond-licht
aldus, bij 't dichte duistren van het huffs,
in 't grijs-bewaasde zilver-geel der schaal
(o schoone, vrome droom,) het waken van
een zware vrucht die zwoel-weemoedig geurt
en treurig-wulpsch, en die niet sterven kan
van verwe, in 't veege lichten . . .
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En, plots, ontwaken . ..
Door 't oogschalen-goud
dat, stil bewogen van een roer'gen gloed,
eerst aarzelt in het strak en zwart gelaat
waar de oogen, sluitend op een feller licht,
nog nauw gelooven aan een nieuwen dag ;
tot ijlings heft'ge zon de wimper-zeef
door-priemt, de schalen angstig krimpen doet
en dichter nijpen, en ze toch beweegt
to ontsluiten, weer to sluiten, en to ontsluiten
weer : aan het rag der wimpers perelt licht
in dauwig tranen dat het oog ontspringt
van broei'ge zonne-klaart door reet aan reet
bij 't zoete roeren der gordijne' ; en zie
op 't witte dek zijn zonne-schijven, en
't geschuif, dat Avert, maakt, dat elke schijf
is' als de brooze en peerlemoeren peul
der plante Judas-penning, die ik noem
om 't schoon geneucht een bloemen-naam to noemen. . .
- Ontwaar aldus, bij 't eerst ontwaken reeds,
een werklijkheid, die zoet is ; en uw droom
(die deinst als de einders van een land aan zee,
bij vromen avond in een doom'gen herfst,)
weemoedig nagestaard aan de einders van
den zoelen slaap, waakt even nog, verkleint
om hard-verduidelijkt to staan een wijl,
en dan voor goed to wijken, - daar de glans
die speelt in schuiv'ge schijven, waar ge ontwaakt
in heerlijk blijden morgen, als de schijven
zijn, van de plante Judas-penning . . .
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ADAM ZEGT :

I
De dagen, - waren 't dagen ? . . .
't Schrijdend uur
dat als een tragen kogel aan de stolp
der glazen heemlen naedre moeheid merkt
of 't nieuwe spier-bewegen van even vreugd
die, pas ontwaakt, zijn veer'ge schoonheid meet
aan 't schieten van een helder-bloed'ge ree
of gouden vooglen, tuimlend door den lucht ;
- merkt zoo het uur dan dagen, als ge slaapt,
door-zond gelijk een groote, late vrucht,
alleen om 't slapen dat uw leven ciert
van dubbel leven, en dan weer ontwaakt
wanneer de zon, verouderd, donker maakt
de roode roos en klaar de witte roos,
en dat ge stille staat, en niet en roert,
to zien hoe traag uw eigen paarse schaauw
om u gaat keeren als de duistre stang
des zonne-wijzers aan een hellen muur ;
totdat, geheel gezogen in het paars
der acrd, ze zwijgt, en ge u t een schoone geert'
de heemlen tegen staart, waar sterre aan ster
rijt broos het snoer daar duizend perelen
zijn reizend op een ongezienen draad
en teeknen beelden, en verbreken weer
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hun beelden ; en uw pijl is weder ree
die schiet de glazen sterren stuk (daar kriept
een vogel, 't woud is zuchtend van uw schot,
een zoete wind gaat wuivend door uw haar,) ;
tot weer een open zonne zijgt ter kim
en blanke, dauw'ge vruchten dag-bemaalt
voor uwen honger, en uw oogen zien
de nieuwe blijheid aan het duin-gedein,
ge hoort opnieuw in eigen harte-slag
vernieuwd de zee die naar de zon beweegt ; . . .
- o, zijn het dagen, als Been uur belet
dat ge aan uw lust den gang der dagen lengt,
en geene daad van weerbaarheid of moord
uw spijze pepert met haar slecht bedrijf,
en dat geen arbeid van uw wrochtend lijf
bereidt de pijn van slapen en van droomen ? . . .
- Te staan, gebroken van den kreun'gen smart
die rugwaarts uit uw moede lenden rijst ;
to weten, dat geworgde onnoozelheid,
dat wil'ge boosheid of de wrange lath
van wie zijn macht tot eigen martlen dwingt,
nog de een'ge spijzen van uw walgen zijn ;
in pijne de aard to scheuren, en er niets
dan 't eigen gruwlijk graf to vinden ; 't lijf,
dat leelijk is, to striemen van een tucht
de geesel die u leert wat leven is ;
en geene sterren meet, dan als 't verwijt
der uitgeworpen schoonheid ; en geen vrucht
dan als den spot der eens-gesmaakte Vrucht ;
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en geene slaap, o God, en geene rust
dan na de foltring van een dag, die nooit
dan met een zucht een nieuwen dwang bereidt ; . . .
- o dagen, wrake der verloren eeuwigheid !
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II

Zoo stond ik in den klare' en donkren keer
die kleureloos, weer kleuren broeien laat
uit elk verrijzen van de zonne-kim,
om to vergaan bij kim-verdoezlen, - in
de wentelende eeuwigheid, die nimmer-meer
me ontroerde, zelfs om 't roeren niet des lichts .
o Rechte schutter die zijn mate en kent,
noch vreugd, dan in zijn spieren, om zijn schot,
noch zijn begeert berekent op zijn buit .
Was ik de meester ? Onverschilligheid
van wie regeert, en 't niet en weet, en lijdt
noch lacht om de ongevoel'ge meesterschap
die, buiten 't zijnde en toch versmolten met
her zijnde, hem geen wil zelfs leeren zou !
Geen kou noch hitte die me deeren kon
dan met een verre nadering die stond
alsof ze wachtte op dreigement of min,
of weigre nuk of lokkens-zieken grit ;
geen aarzlen, geen verbazen, geen verdriet,
geen vreugde-juichen, geen verlangens-snik,
geen loom genieten na de schoone daad,
zelfs niet den ernst die weet wat werd geboon
en, dankend, vreest den last van zulk geschenk
of zijne schoonheid . ..
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In deze eeuwigheid,
die sterk me maakte van onfeilb're lean,
van onbetwiste schoonheid, en 't geweef
in heerlijk hevelen van zuiver bloed
en goeden zenuw, - in deze eeuwigheid
die daalde in duisternis, om wear in dauw
to ontvonken bij den nieuwen klaren dag
een mensch ; - een mensch ? Een wezen dat geluk
noch smart verkende op 't enkelvoudig raam
der ongeweten ziel ; waar 't snaren-stel,
ontroerd door schoonheid noch door hell gebroken,
en waar geen zang geboren werd, zelfs niet
uit jeugd . . .
- Thans weet ik : dat de wereld goed kan zijn ;
'k proefde in den druif den gouden, zoelen wijn ;
ik weet : 't ontwaken heeft mijn oog gebet
met zoete kitten op mijn loover-bed ;
de vrucht des middags keende door mijn mond
en mijne keel gezoenden dorst ; doorzond,
to later ure, in gulden zonne-feest,
zullen mijn lean als amber zijn geweest ;
en 's avonds, als de-n avond paarser daalt
was 't blauw der ooge in dieper paars bemaald,
o weelde, schoon to zijn !
Maar zulke vreugd,
niet, dan een hooger slaan des bloeds, en nauw
aan 't hijgen van de borst to meten, of
aan 't heete van den pots of 't koele van
de slapen ; om geen daad een dank, een spijt
of een verrassing of een innig loon
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o dat ik later slechts vernemen mocht
hoe 'k was, wat ik verloor, - toen ik to weten zocht! . ..
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III
Een ztheid ?
- Zie, hoe alles weder blij,
hoe alles nieuw voor 't weer-gezuiverd oog,
na 't schroeiIg staren op een arrebeid
of 't angstig mijden van een waarheid, is . . .
Ik heb vandaag den heelen, langen dag
gestaan in 't kluitig braak-land, dat 't houweel
niet brak clan bij schril griffen van het staal
door steen aan steen, door peez'ge peeen, door
't weerstaan der taaie russchen . Mijne hand,
der Belt al lang gewend, kent nieuw gekeen
dat brandt als onder gloeiend ijzer ; strak
gespannen en van zindering door-vlijmd
staan op mijn arremen de spieren ; 't zweet
kent de oude groeve van mijn voorhoofd ; fel
nijpt in mijn nek de moeheid, - nu ik rijs
en wil omhooge zien . . . Maar hoe verruimt
tot wrang genieten mijn verkropt verdriet ;
hoe weegt de matheid haast tot troost-genot
in mijne leden, waar de pijne waakt
alleen nog als een moede erinnering,
als een weemoedig-moede erinnering
nu 'k op zie, en de gulden avond glanst
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van straalloos licht, waarin de zwerrem danst
der muggen, die gelijk de mompel zijn
ten mond van menschen die gelukkig zijn ;
de aarde ademt paars ; de lage roken gaan
en wijlen grijs in 't goud, dat aangedaan
van zoet-gewiekte duive' is, en de maat
die de oude krekel in de grassen slaat ;
de wijdte wacht ; mijn aarzlend weten wacht .
Is dit de zeeg'ning niet ? na drenz'ge klacht
de wijze vinger op uw weigren mond,
en 't koele water-stroelken op een wond ? . . .
- o, 'k Weet : ge en slaapt dan na 't door-beulde lijf ;
uw kind bespuigt u ; 't opgetuigde wijf
dat uwe vrouw beet, heeft haar schoonheid veil ; . . .
--maar iedren avond deze droeve vreugde, een wijl . . .
En toen : een zatheid ? . . .
- Eens, in het hooge 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 beden, duizendvoudig aangetreen
van tusschen alle boomen, uit de diept
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des wouds bet bloedig gluten van hun oog,
bet bogend wippen van hun sprong, en hier
in achterdocht'gen ronde-gang, hun gaan,
met blikken, wrokkig naar me toegekeerd,
die in bet midden stond . Een lange zweep
aan korten steel, slierde over 't bultig mos ;
tot ik ze hief, mijn arrem, als een toorts
die bet 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 groote beesten en hun nijd'gen bek .
De zwepe zwaaide in duizelend gezuig,
zwiepend de naaste boomen 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
bet binnen-welven van den buik, bij 't gaan
omhooge van de ribben, waar de hals
op steunde aan veer'ge zuilen, - dit gevoel
dat een gevaar misschien me dreigend was .
En 'k was verheugd, als geene vreugde ik wist,
to zien hoe, (daar mijn zwepe aan hooge vuist
cirkelen schreef die zongen als 't gehuil
van meeuwen wen her 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 alien, plots in woesten draf gegaan,
de norsche bloed-blik vlam-doorschoten, recht
op mij, en 't hooge pooten-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 orn 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 oogen 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 . . .
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IV
En toch : geen zatheid
- Als een hooge baak,
een licht fel, over zee, den zeeman zoet
die, in den nacht her voile net gehaald,
naar ronde haven waar de bare breekt
bet zeil zet en bet roer duwt, en zijn oog
ziet hoog de baak en haar fel lichten staan ;
- als honderd booten, met een-zelfde hoop
op trade-ring en neerstig zeil-gezak
en de armen van de vrouw, na 't avond-maal,
zoel in de koetse ; . . . hoe de zee moog' zijn
zwart als bet slijm van de' inkt-visch of 't gezuig
der kolken waar de stroomen samen-woen
daar is de hooge baak - al weet ze 't niet die schoone rust en 't witte lijf bediedt
der moeder van de kindren . . . - Als een baak
stond ik in 't midden van bet Paradijs .
Wist ik me schoon ? Ik had het stil gemak,
aan 't ondervinden van een ongedeerd
bestaan in 't ongevraagde neigen naar
mijn lusten en mijn nood van plante en dier,
- ik had het stil gemak geleerd, to staan
gelijk de spille waar de dag om draait .
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Wist ik me schoon ? Er was een nadering
gestaeg, als van een aarzelende wacht
die om het blinken van mijn lichaam stond
en talmde, of ik van al to streng gebod
mocht krenken hare liefde ; - er was 't gedraai
in donkren kring van al 't bestaande om mij .
Week was ik van mijn teere lean, en bleek .
Toch sterk, daar ik geen vreeze kennen zou
om 't wentelen van aarde en zee en wolk,
van woud en water, duizlende eindloosheid
der einders waar de vlakte heemlen schraagt,
voor warrel-vogel en voor dier-gesluip,
voor visch noch slang, voor draak noch wan-gedrocht,
noch om de zon, die 'k blijde tarten mocht,
zij de aller-sterkste, daar geen macht ze raakt
waar ze eigen-willig sluimert en ontwaakt . . .
Ik stond, ontving in onbewusten dank
hun hulde, daar 'k ze wisslen zag naar tijd
en wijle dat de hooge zonne schrijdt
door ure en dag, door Par en eeuwigheen .
'k Verkende aan veer en pels, die dieren kleen,
't seizoen dat naar een duffelsch wintren gaat,
en nieuwe lente aan hun vernieuwd gewaad .
Ze zagen toe me, daar hun tred me ontweek .
Zij waren sterk, mijn leden tear en week,
maar de oogen waren vriendelijk en zoet,
hun neuzen nat, die knufflen aan hun snoet ;
en ik, ik kende ze alien, en 't gevlei
dat mijne hand glad op hun voorhoofd lei,
glansde in hun haar . De kring der vooglen wond,
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al waaiend eene koelte om mijnen mond,
en in hun oogen, daar ze schuin me aanschouwden, zag
'k de diepste zonne van den hoogsten dag .
Ook kroop, naar 't hitsend spel der hand de spijs
hoog-wiegend hield bij lok-gefluit, 't gerijs
der slangen op den scherpen schubben-staart
al wankend, ooge-krimpend, spijze-waart.
Hun platte kop was naar mijn bleeke borst
een kegge ; doch, daar ik ze nooden dorst
ten male uit mijne hand, was hun venijn
gespaard me, en 'dat ik hun een vriend zou zijn . . .
Zoo waarden ze alien om me, in stillen zwank ;
om hen de groote honden, die hun flank
bezwieren met een schoonen, sterken staart .
In hunne hoede al dieren van deze aard .. .
- Van ongeweten zorge om eerbied, was
me goedertieren hunne hulde ; en hoe
'k me duchteloos vertrouwde aan tand en klauw,
hoe dorst naar bloed van 't schriklijk oog-geloensch
geen vezel in mijn borst to siddren bracht ;
't ontziene lichaam, mijn geliefde blik,
't genijp der oogen en de platte kop
onder mijn vleien, - zie, ik was wie geen
hoogmoed en kende, maar 't vertrouwen had
der onschuld die gevaar noch vrees bevroedt
en eigen eere in eigen eenvoud hoedt .
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- Zoo stond ik, blankend in mijn dieren-kring,
in 't stille draaien van den kring der landen . . .
Gelijk een huis dat teeder opgeklaard
in de' avond die de muren paars berijst ;
- bij dage staat het vierkant in het blij
geweld van 't licht dat, feller dan bet wit
der wanden, aan het randt en ketst
op hoek en lijn, en schampt op glazen glimp
der ruiten, en bet belle dak ontgloeit
en schettert ; maar ten avond is 't alleen
dat bet in eigen blanken schijn ontwaakt ;
de velden zijn in rust ; de moede lucht
gaat donkeren ; geene kim dan die verzwijgt
allengerhand de broze schakeling
van schrompel dorp aan lijne-golvend woud,
en, waar de duinen zijn, bun laten glans .
Dan, eenzaam als een roereloozen droom,
gaat stil de gevel en het bleeke huis
leven een schoone schemering, alleen
in 't duister. . . En zoo de avond dieper daalt
en doezelt, wijl aan wijl, de witte woon
in dieper paars : weldra bedompt de nacht
ook deze klaart ; dan, waar de ramen zijn
gaat rozig nieuwe klaarte op, als een blos,
en vredig glanst ze, lange en roereloos,
voor ze naar sluimer te' eindelijken nacht
haar weemoed en haar weelde zoete luikt ; gelijk een huis ten avond opgeklaard
in 't dieper duisteren van lucht en aard,
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en, wijd, al-over weide en heide heen,
dees vriendelijke, weeke wake alleen . ..
- Ik weet : een vreed'ge luister was mijn lijf,
al-waar ik woonde en 't waren om me heen
der landen was . Zij lagen stil en blak ;
ze en roerden ; als een wolk-beschoven schijf
in licht en schaduw, naar den horizon
die 't groen verwaasde in malve en zilver-geel,
en ze in zijn ronde reize schreef : een schild
dat naar zijn rand-lijn glooit in eelder stof,
waar teeken-beeld van woud en berg en diept
't geschieden van de wentlende aard verhaalt
om 't midden, dat een palle zon verbeeldt
zoo stond ik als een vreed'gen luister in
her midden, op den heuvel waar mijn woon
was om het schoon verglijden dat de dag,
van morgen tot den avond naar den nacht,
in schijn verscheiden, leidde om 't deinend vlak
der hille, waar de plante bere-klauw,
de plante distel, en de zurkel zijn
die zuur is, en hun vormen griffen in
het licht, naar 't uur dat aan den hemel wacht . . .
Zoo, 'lijk een zonne, stil in 't midden van
een schild, zoo stond mijn zachte glore daar,
en zag den horizon en aan zijn lijn
den vorm der card, haar plaatse in 't hemel-stel,
en ik haar vreed'gen luister, stil en hel . . .
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Maar als een rotse die in harde zee,
van scherp verweer omkant en sterk gezet
in diepre gronden dan de zeeen-diept,
doorkamd van hunne kammen : schuim-beschampt,
bejoeld van schater-vloeden, ebbe-moe
verwaterd van een pinkend kleuren-spel
'lijk zon door wimper-tranen, staat ze schoon
to glanzen, hoe geweld en fel misbaar
ze striemt van licht en vlokkig schuim-gespat,
of zoetere ure ze aai-omglijdt en speelt
met stille glimmen op haar kant'gen romp .
Zie, ze is gelijk den muur waar elke ram
der norsche zee zijn stormen deuken komt ;
ze is als den zetel waar de weeke vrouw
der zee haar amber-lijf bezonnen laat ;
ze is de onontkomelijke last en lust ;
ze is vrede en wrok ; ze is ziele van de zee
die woede en wonne wint en weert, om wear
van wonne of wee bevaan, steeds schoon to zijn
van schettrend schuim-bevlok, of vloedend licht
dat watert in der tonne zeven-kleur .. .
Aldus : de scherpte van mijn schittrend zijn,
onwrikbaar-recht van bolle ribben, 't fel
gerecht der beenen op gestrekten wreef,
de heupen mager van geholden buik,
het vlak der boven-borst een berd van licht
en geene ster groot als mijn aangezicht ;
bejoeld van schater-vloeden, ebbe-moe
verwaterd van een pinkend kleuren-spel,
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d£ar, als ik was aan 't kruis-punt van het kruis
der vier rivieren die hun vier'ge vuist
hieven tot mij, to stompen of to vlei'n
en als getuigen van mijn kracht to zijn .
Ik was de vlamm'ge rust der meeuwen, 't licht
dat visschen lokte naar mijn scherpe scheen,
de onraakbre ziel van nijdig-zoel gezuig
der waetren en den toren van hun toorn .
De longen nimmer loos van water-lucht,
vierdubbel uit de vier gewesten aan
op de adem van de vier rivieren sta 'k,
en weet niet, of ik blijde of droevig ben,
en weet alleen dat ik niet wankel . Zoo,
gelijk een scherpen spijker, die het licht
vierhoekig gaert in 't midden van een kruis,
zoo gaer 'k in 't midden van het kruis der vier
geweld'ge stroomen 't laaiend zilver van hun stroom,
die, naar de vier gewesten van mijn blik,
als uit een wondere gena me ontvloeit
en als een wraak me rammend tegen-groeit . . .

- - o Dagen, die van dieren zacht omspeeld,
me 'lijk een late lampe leven lieten
als de einders donker wierden, en me bron
en doel der stroomen maakten . . .
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V
Een zatheid ?.. .
- o Verfoeibre wetenschap
van wie geen vreugd dan aan zijn smarten kent ! ...
Neen, hoe 'k eerst later heb geweten wat
her deugdlijk heil van eendre dagen was ;
hoe 'k geene schoonheid aan me-zelven wist,
geen dank bevroedde om 't onbewust genot,
geen heerschzucht om mijn willoos heerschen, geen
geluk om mijn geluk dan aan mijn hart
dat in mijn kele klopte en aan mijn pols
een blauwren gloed liet slaan : o breede stroom
van milde gaven aan wie denkt noch weet,
gelooft noch loochent, en wiens handen zijn
geen schalen waar 't geniepig nood-lot legt
gelijke vrucht aan rijpheid en gewicht
gij weegt ze in iedre hand ; bij beurte gaat
uw oog van de een naar de andere ; en ge ziit
de weifelende zieke reeds, die zwijgt ...

- Gelijk een kind to zijn ; gelijk een dier ;
gelijk een schaap dat kille of heete plant
van zijne tonge proeft of ze ongeroerd
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met ongeroerde blik ter zijde laat ;
o schooner : zelfs geen vrees to kennen om
een sterker wezen, en zijn overmacht
gebruiken slechts tot weldaad, onbewust ;
het kind, het dier, de jonge god to zijn
die 't goede keurt in koele onachtzaamheid,
het slechte weert, en niet en weet waarom,
die sterk en schoon is, en geen trots gevoelt
o zoel herdenken eener werklijkheid
schoon als den schoonsten droom . . .
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VI
En dan : mijne Eva .. .
Zij was het witte dierken dat, een dag,
naar mijn gelijknis aan mijn zijde lag
bij mijn ontwaken . . .
't Blankte een bleeke 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 ;
daar rees ze weer ter borste, en mijne borst
rees ; eene zoete geerte, en die niet dorst
naar haar geloken oog to 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 .

33 8

Zoo was ze ineens voor 't oog me, toen 'k ze zag,
verbaasd, en met een aarzelende hand
ze noodend, nader aan mijn zij to zijn .
Ze schoof me naar, gelijk een dierken, rond en klein.
Ze had een zoele zijde ; hare lean
en raakten, strekkend naast-geleid, me teen
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
to slapen, en ze sliep : to ontwaken, en
ze ontwaakte 'lijk de bloem der winde die
heur blaan ontwentelt, in 't gekuischte licht,
onder den zoen der zonne, week en naakt . . .
Zoo was ze week en naakt voor mijn begeert,
en in hare onschuld, die 't begeeren leert .. .
- Ze was mijn vrouw. En toch - ze was alleen
van mime lenden, ribbe van mijn lijf,
duw van mijn duimen 'dat zij buitlen zou,
zoen van mijn mond die heure haren viak
in 't bed der varens hield, en 't lang gedein
uit schouderen naar knieen in de hand
van mijn verlangen . . .
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VII
Toen 't zou geschieden, en de ban me trof
om mijn vergrijpen . . .
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VIII
- . . . Maar een looden dag
dat loomre vloek als onverschillig woog
ten nek, en kopp'ger wil tot weten dwong ;
- mijn nagelen gescheurd voor 't schaarsche voer
aan wortelen ; mijn oog to 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 slechte bood, heb ik mijn doel gekend . . .
Ik was gebogen . Toen was hire stem
een zilvren stemme ; en ik heb op-gezien . . .
- o 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 to vordren in
mijn dwalen en mijn smeeken om gena;
O Strenge, die mijn Vader zijt, en wilt
dat ik Uw goedheid koope met mijn vreugd . . .
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- Toen zag ik op . Naakt stond ze, en week voor mij
de looden avond had een loomen vloek
ten nek geleid me, die tot weten dwong .
En toen, o God, - zou het een straffe zijn ? toen 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 geene kende nog
(o God, een straf, dees zuivre schoonheid straf ?)
dat Eva, in haar slechtheid, S c h o o n was. . .
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Uit :

DE KUISCHE SUZANNA
Boschvoorde, Lente 1908

0 LEVENS-VREES

o Levens-vrees ! . . .
Gelijk een distel in
her dorre duin dat glimmert in de zon,
- gestarde baar die hel to blinken staat
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 trotschen mond, en lokt en lacht
gelijk een schoonen 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
to lokken, 'lijk een schoonen mond, en als
een al to trotschen mond to 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
her dekken tegen schroeiend zon-geschuif ; . . .
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- her bloeit een blauwe krone, en 't is zoo schoon
dat, zoo ge 't zaagt, een zachte teederheid
u zou vervullen als een zoeten nijd
o mijn vriendinnen, 'dat geene enkele ooit
zulk blauw in de ooge, en zulken zeed'gen blik
mocht toonen . . . - Maar her bloemken ziet ge niet,
her bloemken veronieke, of eere-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 her dorre duin ;
gelijk her bloemken veronieke : aldus
mijn acme jeugd . . .
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EEN MAN DIE, MOEDE EN LEVENS-MAT

Een man die, moede en levens-mat,
en liefde-leeg, en zorgen-zat,
zijn avond-maal bereidt
hij roert de melk, en breekt het brood,
waar hij van leven of van dood
verlangen kent, noch nijd ;
- hij ziet den gulden hemel aan,
en voor zijn stoep de sparre staan
waar 't laatste licht in straalt
een pooze nog, een waar'ge poos,
'lijk in zijn hoofd het leven, broos,
een laatste lied verhaalt ;
- dan eet hij 't karig avond-maal ;
in hem versterft het stil verhaal ;
hij glimme-lacht en zucht ;
en voor zijn doovende oogen zijgt
de duistre schaal, 'lijk 't welven neigt
des nachts ten vaalren lucht ;
- - gelijk een man die, moede en mak,
in vree zijn avond-korste brak
en dan de ruste beidt
zoo heb ik, aller vreugd ten koop,
mijn eenig heil, mijn een'ge hoop
den dooven nacht gewijd .
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Ik keer mijn rug de dagen toe ;
to blijder vroom, to zaal'ger moe
naar elk gebeur verstomt. . .
Maar flog en slaap 'k, of daar ontwaakt
mijn angst, dat nauw een nacht genaakt,
of reeds een morgen komt .

34 8

UIT ZOET-WEEMOEDIG SLUIMREN

Uit zoet-weemoedig sluimren, schel
dit pijnelijk ontwaken ;
- en 'k voel het woeste zon-gerel
rood in mijne oogen blaken . ..
Tot aan de boorden aangerand
des afgronds van mijn wezen,
sluit ik voor d'hachelijken brand
de poorten van mijn vreze .
Ik 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 mime arme schalen nijp,
daar blijft bet 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 . . .
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- - Helaas, en vlucht de dagen niet,
al gaan ze uw leven ontwijden .
Ontvang het Teed ; wie leed ontvliedt
zal dubbel lijden . . .
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EN TOCH
EN WAS 'T EEN SCHOONE LOGEN NIET
En toch : en was 't een schoone logen niet,
de vreemde logen, die mijn gansche jeugd,
en flog mijn dagen, en mijn traag verdriet
verheugt ? .. .
Ik was een kindeken, en had een Broom .
Het was een boogaard, en er stond een boom,
nog voor er zon is, 'lijk een duistren tuil
in 't melkig scheemren van den morgen schuil .
Nog grauwde 't gras van sluiers smoden smoor.
't En brak geen licht den gelen hemel door
noch wind, tenzij het wachten van den wind . . .
En 'k was in dat boogaardeken, een kind .
- Ik. dwaalde . Ik voelde wit me. Ik glansde wit
gelijk een tortel die in 't duistre zit .
Ik waarde. En waar ik staarde, in zoeten schroom,
zag ik in dat boogaardeken then boom .
Hij stond, omwaasd van deemster, roereloos
vol grijzig-rozen bloesem, schoon en broos ;
een stille klaarte daalde van zijn kruin
en dompte naar den grauwen nevel-tuin
omlage, zoo, dat waar 'k ze dalen zag,
al-over de aarde een blauwe schaduw lag .
En 'k stond, to bleeker in de nevel-sprei,
dat daar die boom zijn blauwre schaauwe lei . . .
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Toen, daar 'k bewondrend zag en zinde, vroom
om 't brooze blozen van then schoonen boom,
toen kwam, in 't bleek geweef van bloeme' en blaen,
de toover van een wonder teeken staan .
- Och weet ik ? . . . Eerst . een aarzel-traag beweeg
als van een twijg, die zwaardren bloesem dreeg ;
toen maakte een heller licht dat plaatsken luw ;
een heimlijk kreevlen dan, een vreemd gestuw,
een oopnend duister dat naar binnen boog
en reeds uit zonloos zwerk een tonne zoog ;
een wachten ; o, dat teeder wachten toen ! ;
een moeheid dan, als 't wrange van een zoen ;
en, - lam, vier bloeme-blaadjes in den lucht
als tuimlen van een moeden vlindervlucht .
En. . . 'k zwijmde : een over-schoone morgen rees,
die star mijn oog de toover plekke wees,
waar, grootsch, op hoogte van mijn wakken mond,
in-eens het donzen van een pruime stond . ..
o Droom . . . - En was 't dees schoone logen niet,
de vrome vreugde van mijn traag verdriet ?
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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 loover .
- En 'k zie de wereld in, o vrees, het deinen over
der boomen van de loome boomen, kruin aan kruin . ..
- Daar is de dag ontwaakt als in het woud een rote .
B1ij staan de daken in hun wazend paars to blozen ;
er hangen droomen nog ten blonde' en blauwen lucht ;
er is een lage, roode en witte, duiven-vlucht
ten hemel, waar de zon haar witte schijve teekent ;
op 't vijver-vlak, een spaan de gladde glijding brekend,
zie 'k stil de zonne schuive' en op en neere 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 to zengen
gelijk een zwaard, dat naar den schoonsten zege gaat ;
o sterke zegen van begrepen dageraad. . .
Maar...
- 't Halve duister hier der kamer .
- Oude boomen
zijn, die me 't felste licht tot schemeren verdroomen .
Geen morgen, en geen nacht : vereenigde eenzaamheid. . .
- Daarbuiten wast de dag die schatert, en die schreit .
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0 SCHOONE BOOM

o Schoone boom die, branke aan branke,
uw Ioovren 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-blaeren
van trossen hoog gebloemt bezwaren
en zwoel van reuk omwaren voelt,
en ziet hun zon-doorzegen zijde
van teeder-streelig 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 teeder,
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 schoone stoet van vreemde beelden
in vroome zuiverheid door-vaart ; -
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o Schoone boom kastanjelare,
mocht ik de dagen tegen-staren
als gij : in heerschende gena ;
- ik die, tot zelfde schoon geboren,
met eendre liefde en eendre glore,
zoo moederziel-alleene sta . . .
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MAAR NEEN : GIJ ZULT HET NIMMER WETEN
Maar neen : gij zult het nimmer weten,
noch in mijne oogen, klaar en wijd
en straalloos als een stalen Lethe,
o man, meet clan herdenkenlooze eenzelvigheid
en, peilend, duistren angst om eigen liefde meten. . .
Waarom, gelijk een felle toorts
van distlen in uw heete 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 nooden ;
maar 't woord dat ik me-zelven spel
vergeten ! wrang genot, o man, en wreeden bode,
van al mijn vreezen 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 . . .
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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 wear alien, alien been,
hun kreevlen en rumoeren ;
en 'k voel voor mij geheel alleen
een teedren avond roeren .
Voor mij alleen, de zoete koelt
die neigt den avond over,
aldaar ik sta ter laatste zoelt
die huivert in her loover.
o Schoone 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 mijne deur
met traag geblaart omwinden. . .
- Ik ga mijn wrang, mijn vroom getreur
terugge-vinden .
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O ROZEN-REGEN OM DEN DOREN

• Rozen-regen om den doren
die, waar de luide lente lacht
door wuiv'gen wind, zijn rozen-vacht
verstuiven ziet in ruischlend zonne-gloren ;
• rozen-regen vleeren-zacht,
die schoon den bodem kleedt in rooz'ge rozendracht
geheel van speelsch gebeef omgeven
al-langs de lange dage-reis ;
of morgen krieke, of avond dijz'
zijn eigen leven door de zon to weven ;
door 't gouden licht een roos-gerijs,
- en zelve zwart to staan in ongeroerden peis ;

• 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 IK ? . . .

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 Been zekerheid, dan mijn verdriet. . .
Ach weet ik nog ?
- Her was to schoonere avond,
dat ik, gesponnen uit gelatenheid,
een kleed van vrea had om mijn lean geleid.
Wat bate, een vroom-geboden rust to 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 toover van een tuin
die, ver van alle reiken, t'hooger 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 . . .
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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 pommel
hij stoot zijn hoofd, hij slaat zijn vleug'len stuk
ter glanz'ge venster-ruite, op 't lamp-licht tuk ;
en pet 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 wear-glans van 't gewijde zelf-vergeten ;
tot ik, nog voor mijn blik de plekke vond,
me nader water tegen voelde koelen,
en 'k trage, allengs de woudelijke poelen
- ach, staage erinnring ! - en hun zwijgend bad
weer tegen-trad. . .
Daar wist ik, verst van alle mensche-naaren,
een kleinen vijver, daar pet ijvrig gaaren
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 droomen van de wijze kranen,
daar bloeide, in wakke woonste, al-waar ge ziet,
van tusschen pijl-blad, katte-steert en bramen
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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 heete mallewijten,
en bittre maldegeer - die 't harte bijten
of kil of beet, 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 freeze . . .
Gevangen in het veie kreupel-hout
van rooden eik en lage beuke-loten ;
gewaard in jonge rust ; in vree gesloten
van heel het ernstig duister-diepend woud
dat hooge een rond-gesneden hemel toonde,
die, zoete monklend, dezen poel 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 . . .
Zoo lag dat vijverken, in 't dichte bosch .
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 weer-spieglen kon. . .
- En daar. . .
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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 .
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0 Gruwbare eenzaamheid van wie to schoon zich weten .
- Ik daalde langs de heuvlen neder, door den avond
van Chios. Roer'ge nevel-lagen voeren traag
gelijk een wentelende krans van melkig licht,
in traag gedein van scheidens-reede en wear vereende
en sliertig uitgevloste vlokken, om de klingen
van Chios, en de wingerd-stokken, tear-omkarteld
van zwarte blaeren ; en zij reisden, onder-wogen
van 't sulfer-geurend pulver-goud des zwaren druifs ;
- ik daalde Chios' wingerd-rijke klingen neder,
toen lang de dag de heimelijke prevel-bee
der maagden die de druiven lezen, of hun zang
gekeerd had in her zoel gefluister, waar hun monden
den mond in vinden van den huiverenden minnaar ;
- ik daalde Chios' heuvlen veer, als to elken avond,
naar de oude kreke, waar mijn zwarte en bleeke kaan
in 't oog Orioon's, zwart en bleek, geketend lag
die mij zou leiden, waar ze telken avond leidde . . .
- Ik was geen lezer van de peers-omwaasde druiven
die me iedren dag hier brood en voedzame uien won ;
ik was een knaap nog, als het langer knaap-zijn heet
zich-zelf mistroostig om een schoone vrouw to wanen . . .
Ik had een kaan, een oude, zon-doorreten kane,
en voer, van 's morgens, toen een bleeke dag begon
aan 't licht to wijden 't raden van mijn luikend oog,
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uit Lesbos af, door de enge zonne-strate henen,
die 't blanke schittren van de zeven-kleur'ge steenen,
waar Lesbos steun in vindt ter deukens-staage zee,
vereent aan 't lage rijze' en traag omhooge-schieten
van Chios' heuvlen, waar, bij vonken, trossen schittren
als duister eel-gesteent bij drillend morgen-licht . . .
- Had ik een doel ? 'k En had geen doel, dan droef
to luistren
hoe 't fluistren van Sirenen-zang, uit wijdten, waar
de wuiv'ge wind me 't aan zou blaze', of, vreemd en weiger
verzweeg, in kalm beruste' of rekenenden ijver
me tegen-woei, en weere-deinde, en pijnlijk miek . . .
Zij waren verre ; en 'k was een knaap maar, die me ziek
aan hunne liefde wijdde en eigen dood zich wijdde . . .
- De dag begon . Een duidelijkre zang begon
aan de' andren oever, waar, langs Chios' weeldrig deinen
de druive' een zilveren wa van morgen-dauw omwaast .
En 'k was verbaasd, zoo gauw de verre, vreemde zangen
waarin Sirenen, lippe-lokkend, onvoldaan
en moede toch, in keeren wear en wear verglijden,
mijn lippen wilden nacre' om wear mijn mond to mijden,
en mijn gepeins alleen een droef geluk to zijn ;
- ik was verbaasd, bij broos-gerezen dag-verbreeden,
hun zang, (gelijk het aaien haast der oude kwene
die eens uw voedster was,) verdrietlijk aan to voelen,
en hankrend naar de stem van 't maagden-heir to staan,
die Chios' blauwen druif al zingend plukken gaan . . .
- Ik was, die de Sirenen minde, en deze vrouwen . . .
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Hoe vaak, nog voor mijn boot de vriendelijke kreke
belandde, heb ik, spaan geheven, mogen zien
hoe zij de heuvlen neder-traden, naakt hare enkels
waar-boven pril de lijn der schene in teeder licht
loosde ter plooien van de wolke-dunne chiton .
't Gehijg van stijge' en overijld dan weer to dalen,
bewoog haar borsten die de breede gordel bond,
blonk in haar blikken waar wel duizend flikker-zonnen
stonden weer-kaatst, en droogde van verluwde adem
haar wakke lippen, open op' haar schitter-tanden .
Daar waren, die op 't hoofd, in zacht-geronde lijne
uit heup naar schouders en den broos gehoekten arm,
de kruiken droegen, die van melk en honing-drank
haar dag en lange arrebeid verkwikkend lesschen
en koelen wellust in haar harte plengen zouden .
Zij daalden blank en wazig tegen 't paars der wouden
die de einders met een lijn van deemstre duisternis
begrensden ; en ik zag, het leven in me bonzend
dat stokkend in mijn kele rees, en kil me miek
en warm bij beurte ; - ik zag, terwijl zij naedrend gingen
haar naedren ; en het naedren van haar wissel-zang
riep in mijn boezem huiver-weeke schoonheid op,
nog schooner dan de vrees om zingende Sirenen . . .
- o Dat ik thans, onnaakbaar-eenzaam, zinne en weene
ik die Sirenen kende en elke vrouw genoot . . .
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Zij zagen, waar ik stond in lagen, wrakken boot
en staarde, mijn verlegen oogen, en mijne armen
die zwaar van weemoed en verlangen, moede hongen
allangs het lichaam dat zoo nietig-wrang ik wist .
En zij, de maagden, schertsten, en zij loechen ; ,Ziet,
is dan Aktaioon wear in menschelijken lijve
gerezen, en de honde' ontsnapt, dat hij, de Nymphen
in al to dringrige aandacht gade-slaande, zoekt
nieuwen gedaante-keer en herts-geweide op 't voor-hoofd?"
- ,Neen, het is Charoon die, op veege zielen uit,
zich-zelven geeft vergeefsche moeite !" - ,Heu ! Narkissos !
gij zult uw leelijkheid in geen' der onze erkennen !"
En zij besloegen mij met rijpe trossen druif
warm aan en, dof geplets, uitspattend om mijn lichaam,
zoo dat het sap me langs de leden gleed, en 'k, woordloos,
beschaamd van mijn gelaat nauw 't kneuzig oof dorst
veegen. . .
- En toch : ik bleef soms ganscher dagen, om den luister,
die zelfs van hunne spotternij geen schennis kende,
to smaken, in mijn vroom geluk, het schoon vervlian
der uren, die hun weze' of blake' of welken deden,
gelijk de bloemen, die naar gulden zonne heeten
en, keerend, in de zonne reis hun reize zien . . .
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Ik bleef ; en zag hoe de avond naar een bleekre zee
de dage-vuren leidde, en breidde aan welv'gen hemel,
waar stuivend goud nog dralig hing der aarzlende ure,
allengerhande 't paars der strakke weeuw-gewaden .
Toen zweeg het zingen, en een zinderende mompel
waarde als het verre zommen van voorzicht'ge torren .
Een korte lach nog ; stilte plots ; - van verre, langer
dan aangehouden adem-haal geblazen door
den hollen riet-balm van een-toon'ge herders-fluit
,,'t Is ure !" . . . En trage zag 'k gestalten rijzen, de eene
na de andere, en verkende aan elke leest de maagd,
Oinas, Oinope, Oinone, of, de aller-schoonste, Opora,
naar wijze de armen reze' uit duistere aarde, en tegen
de diepe klaarte van den hemel lage manden
vol trossen hieven die den zoelen lucht door-geurden . . .
- Toen klom in-eens, rood als een barstende granaat,
Selana hoog, in wijden ring van licht, ten hemel . . .
- En 'k mocht vernemen het verwijderend gebed
der benden, en haar stijgen in de kilre klaarte,
en hoe ze, de een na de andre wear, in blauwe waas
versmolten, naar de bosschen traden, en de zoenen
van hunne minnaars . . .
Toen, ten avond, dorst ik soms,
armzaal'ge knaap die om zijn eigen aarzlen wrokte
en proefde aan eigen angst de diepte zijns verlangens,
aan land to stappen, en, de rijzend' heuvlen op,
de bosschen toe to rennen, en . . . - wie weet of eene
niet wachtend was, dat ik haar liefde naedren dierf ? . . .
o Wanen ! . . . 't Stil gezoef der beuken om me henen
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alleen, en in mijn hart wat diepere eenzaamheid . . .
- En weire ging mijn voet de heuvlen near, en raakten
mijn vingeren de druiven die, van avond-dauw
beklamd, daar honge' als wakke vrouwe-monden, rijp
voor wie ze plukken wilde en aan zijn lippen persen
tot blijden wijn . . . Doch ik en gaf hun nooden toe,
weemoedig en bevreesd omdat ze wak als monden
me waren, en mijn hart geen laving kennen dierf . . .
Ik daalde dralend van de nevelige heuvlen,
en poosde, en zag bij mane-licht de gele zee
en mijne bleeke en zwarte kane die me wachtte,
en - dacht hoe ginds, aan de' anderen kant, zich vrouwen baadden. . .
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Het waren, wist ik, - en ik schrikte bij mijn weten, hetairen, die, voor 't feesten van de nachtlijke uteri
begon, daar waar de stad langs breede marmren trappen
rees uit de zee, de tilde schoonheid van hun leest
den wateren vertrouwde' en 't kozen van de mane .
Ze waren schoon ; ze waren blauw-beschenen zwanen
in nachtelijke vijver-rust, en niets en stoort
de stilte, dan hun vaart die door de baarkens voort
aldus de schoone vrouwe' op Lesbos, daar ze baadden .
- En 'k zag ze, waar ik keerde uit Chios, to elken avond,
en vond ze, daar ik schuil in schaauw van hooge rotsen,
ze ga mocht slaan, als Nereus' dochtren spelend, blij
om 't rillen van den vloed hun dijen tegen, die
al spoelend op her vlak der stille waetren stonden .
Een schaetren soms om onverhoed besprenklen van
een schalksche hand ; en : ,wacht uw gading, lieve Erinna!" ;
en 't vluchten ging, om weer to keere' en weer to vluchten . . .
- Een stond, en bond, met opgeheven armen, 't haar
dat los-gewoeld haar schoudren plots met rouw omkleedde ;
een wiesch met kozend hande-glij'n heur fijne leden ;
een ander dook in angst'ge haast heur prille borst
die een vriendin to nijdig-pramend kussen dorst ;
een andre wear ontrees den vloed, en zou 't niet lijken
aan Aphrodita, zoo ze uit waetren werd geboren ? . . .
Zoo was hun dartel spel, - tot schorre roep kwam storen
van : ,Kom, mijn duifjes, 't maal is klaar, en gasten zijn
die uwe aanwezigheid verlangen to betalen . . ."
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- Toen, in de' onroergen val der vale mane-stralen,
toen rezen ze een voor een, de lean van water glad
en glimmend, uit het paars- en goud-doorglinsterd bad,
en stonden als godessen schoon in 't nachtelijk lichten . . .
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En of ik deze vrouwen minde ? . . . o Moe gedenken ;
o smalend-wrang gesmaakt geheim, dat, hard en koud,
mijn leger, en de oneindelijke wake houdt . . .
- Zoo reigde tot een krans van eendre rozen, 't leven
mijn dagen, en het wasse' en dalen van mijn drift ;
tot de eindelijke dag mijn hopelooze ruste
kwam breken, die mijn gruwzaatn lot beslissen zou . . .
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- Het was een avond dat ik langs de heuvlen neder
van Chios daalde, en langs zijn wingerd-rijke klingen,
toen lang de dag de heimelijke prevel-bee
der maagden die de druiven lezen, of hun tang
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 bleeke kaan
in 't oog Orioon's, zwart en bleek, geketend lag,
die mij zou leiden, waar ze to elken avond leidde,
en 't badend spelen der Hetairen pijnlijk lokte ;
- toen, neer-gehurkt in 't oever-riet, en nauw to scheiden
uit schim-gewemel, dat van tronk- en heester-schaauwe
de grond belei met duisterheen, een oude vrouwe
ging aarzlend rijze', en, stokke-tastend, toe me trad,
me toesprak, schuchter als een koulijk bedel-kindje,
en vroeg : „'k En heb geen geld, o vaar-man, u to loonen,
maar blieve 't u, me in uwe kane thuis to brengen
op Lesbos, 't zal voorwaar den goon behaaglijk wezen,
u goed to zijn, zooals mijn spoed'ge bee moog' vragen ."
Ik weder-voer, en lachte : „o Vrouw, hoe oud ge ook
zijn moogt,
ge en zijt der dood nag niet, - al-evenmin als ik
zou Charoon wezen, wien de obolos schuld is, wil
men veilig in her rijk Persephona's belanden ."
Ik trad ze nader toe, en nam ze bij den hande
en hielp heur in to 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,
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geen schip-breuk noch den last van zinken ooit to vreezen!"
- „En toch, wie weet, ge draagt misschien de zwaarste
vracht,"
zoo sprak ze, en loech . En ik : ,Oud-moederken, ge lacht ;
aan jaren zijt ge zwaar, ik weet her, en aan deugden ;
maar naar den lijve l . . ." 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,
naakt, daar ze staat en lacht, en in mijn aangezicht
to leven, 't blanke lijf door-straald van hemelsch licht .
Zij, Aphrodite, en ik alleen, omringd van duister . . .
- En sedert then . . .
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- 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 asch 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 to weten
van 't schrikkelijke beeld dat glim-lacht in uw borst .
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IK BEN DE SCHOONE ROODE VRUCHT
otov To y'Xuxuµa)'ov &peuas-rau axpgq en' ua&p
Sappho

Ik ben de schoone roode vrucht
die, in den gulden avond-lucht,
gelijk een veege zonne prijke,
en die mijn rijpe zomer-zwaart'
den menschen wijde, en aarde-waart
de volte mijner weelde reike .
Toch, waar to hoog mijn schoonheid loomt
geen, die van de' eedlen zege droomt
en 't loon, mijn bieden naer to komen ;
en, waar 'k aan taaien twijge weeg,
ten avond, aller winden leeg,
zoo blijf 'k, in voile zwaarte, loomen .
En 'k hange, 'lijk een veege zon
vanwaar ik niemand naedren kon,
en niemand, niemand en bekore ;
terwijl 'k, in roereloozen schrik,
een bleeken worrem, tik aan tik,
me voel den rijpsten wand door-boren .
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DE RIEMEN, ZWAAR VAN WIER
"ETVoc, pocxr, 4pt>oc, ZZU'q, yoyyua%c . . .
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 wear d'avond-monkel weeft .
Zij zijn ten disch . De stille, vriendelijke spijzen ;
de slaap van 't kind, die moede en blijde, 't ruim doorweegt ;
de linzen en de visch ; de rozige radijzen ;
en van hun vrouwe de aam die hare borst beweegt .
Zij zullen vredig rusten gaan na dage-take,
de vrome zomer-nacht gedeeld in liefde en slaap . . .
Voor mij ? De moede troostloosheid der looden wake,
en loomende eenzaamheid die timmert aan mijn slaap .
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IS HET EEN DROOM

Korinna
Is het een droom ; is het, in deemsterenden sluimer,
een vreemde en teere erinnering die wijlt en waakt ? . . .
Van alien schroom bekrope', en toch zoo weeldrig-ruimer,
voel 'k hoe me een schoone vrouwe nadert, wit en naakt .
- Een Broom ? - In late schaauw van gouden avondboomen
zie 'k om heur duisterend weze' 'et haar me tegen-vloe'n ;
is 't slapen ? - en ze neigt, en laat mijn slaap omloomen
de zwoele en aarzelende bete van een zoen,
o huivering . . . - Maar neen : een braam heeft 't hoofd me
omwonden
met geure' en doornen-pijn die kneust mijn zeur'ge slaap . . .
- o Wrange vreugd : mijn eenzaamheid terug-gevonden,
en deze zekerheid, o Goden, Bat ik slaap . . .
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GELIJK EEN ZWERM VAN KOOPREN VLIEGEN

yxai ~ v ~tui7v 8-~paac0
Carm. Popul .
Gelijk een zwerm van koopren vliegen,
waar mijne moede droomen gaan,
me tegen-tiegen
en randen aan ;
- 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
- Zoo, 'lijk een zwerm van koopren torren,
mijn wankelende droomen door
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 . ..
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- - o Hopen, die mijn smart vermeeren,
gij die mijn wit vergeefs bestrijdt,
hoe 'k wake en were
uw heerlijkheid !
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IK WILDE, DAT IK WAS ALS DEZEN ZANG

y)ox 8i ,Lc aei8wv .
Korinna

Ik wilde, dat ik was als dezen zang . . .
- In de' avond, en de lage loovers door

der schoone herfst-kastanjeboomen, waar
een gulden lucht om wazem-duistren gaat,
- en 'k ware langs de droeve dreve en zie,
bij 't gaan van de ure allengerhand verbleeken
mijn schaduw, sprakeloos vertrouweling ; in de' avond, daar ik ware en wachte als zou
een ongeweten vrede er toe me treden,
daar welt in eens, en huivert daar hij welt,
en wast, en huivert weer, en wijfelt, - waar
geen luistrend blad to roere' of wuiven waagt, tot alien 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 eens een zang, een manne-zang
vol vrome blijheid en den schoonen ernst
van wie her 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 hooren moet
en die niet weet dat ooit ik u gehoord heb . . .
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- o mocht ik, eenzame, eene roeren die
me hoorde in onbegrepen melodie,
die 'k nooit ontmoete, en nooit me kenne, maar
zich afvroeg : ,Wie ?", een enkele wake maar . . .
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HET HUIS
WAAR EENS MIJN ROUW DOOR HING
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Carm . Popul .
Het huis waar eens mijn rouw door hing,
en mijn aarzelen, en mijn vreezen,
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 schaiuwe er danst
der hooge zonne-bloemen .
Maar stonde aan stonde, en straal aan straal
wordt her al van nieuw licht beslopen
de ramen, in rooden rozen-praal,
en de duistere deure, wijd-open . . .
o Noodende huis, dat schoon kunt zijn,
ontwaakte, ontwaakte gedachte,
deuren open op morgen-schijn
ben ik, ben ik de verwachte ?
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GIJ ZIJT ME KOOZEND TOE-GETREDEN
IIo:%8a Pov 8£))(,)6a cpi1acs &yx&aa,s zixea8au,
Korinna

Gij zijt me koozend toe-getreen,
met reikende oogen,
de mond vol lieve teederheen,
en hande' omhooge .
Ik heb in d'hoogmoed van mijn spijt,
uw zoen gemeden ;
en 'k ben in koppige eenzaamheid
voorbij-getreden.
En, kindren, gij zijt heen-gegaan
met leede blikken. . .
- o Hart, onwilger trots belaen,
dat breekt in snikken . . .
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MIJN OOGEN TOE VOOR 'T DAGE-LICHT
xAa8a ypuaeo :ca.P7tov
Fragm . Mel . Adesp .
Mijn oogen toe voor 't dage-licht
waar al to schoone droomen 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 kweeke,
is 't plots, alsof een tranen-vloed,
'lijk sneeuw-gezwollen lente-beken,
ont stuimig rijzend, uit wil breken .
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GELIJK EEN ARME, BLINDE HOND
06X O T8 , OTTL OEW . 01)0 ~AOL TOE vo'LLOLTOL

Sappho
Gelijk een arme, 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 hond gelijk,
door dralige lente-roken,
mijn hart van alle liefden rijk,
mijn hart van liefde verstoken .
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VERZOENENS-SCHOONE VREDE
yaurri s' p' ,
naou To o'tLpa (3p0 To%,

W

Fragm . Mel . Adesp .

Verzoenens-schoone vrede, o vragen, en - o schromen . . .
Uit dijz'ge wolke van den rijzende' avond-mist
leekt, daar ik luistrend sta bij duister-zware boomen,
'lijk tranen, trage dauw die mij 't gelaat verfrischt .
Ik huiver . Moe-gestaard . zie 'k duizend gulden stippen
in stille gloor ten hemel voor mijn oogen gloen ;
- tot plots, o wee, o weelde, een dauw-traan op mijn
lippen
plet wild de sparkling van een heete' en killen zoen . . .
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WILDE EENDEN SLAAN DE LUCHTEN IN
' Hpos &v8e~oevTOs e7raiov

&p otLEVOVo

Alkaios
Wilde eenden slaan de luchten in ; wilde eenden wieken
de slaande waetren uit, ten blonden horizon
waar, in de wemel-wi van 't aarzlend morgen-krieken,
de rijzig-rooz'ge reis der blijde, brooze zon
haar tragen vaart bij wilden eenden-vlucht begon .
De blanke en gulden dag, at wanke'en sluimer-wegen,
zijgt uit de heemlen als een bleeke, weeke roos ;
van weifel-lente is heel de vijver luideloos ;
- tot plots wilde eende', in rauw gekwaak, hun kele leegen
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-varen .. .
Maar goon ! voor hem, niet waar, die 't eigen hopen ducht,
die nauw zijn aarzel-schoon begeeren aan durft staren,
al waar 't met rauw gekrijsch, zijn lent' to mogen naeren . . .
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NOG NAUW EEN VINGER KLAARTE
8&r-TUaos &p.6pa
Alkaios

Nog nauw een vinger klaarte, en om de ruige rotsen
die duistren tegen draal'gen dag, een luie draad
van licht . .. Het is her uur dat de avond dalen gaat
uit paarsre luchten over 't blankende aangezichte,
het bleekend aangezicht der zee die, naar de dag
zijn luikende oogen toont, vertoont een schoonre lach ;
de zee, die, - naar 't krystal der rijzende avond-luchten
geen glimp van licht nog in zijn effen welven gaert, de schoonste glimpen heelt, en speels, bij zachter zuchten,
uit elken glimp van zon een teeren perel baart . . .
En 't is het uur dat ik uit eigen diept wou telen,
als avond-teere peerle', al wat ik zelve hele,
ik die niet minnen mag, aan liefde ; ik die, to schoon,
me schame voor de vrouw wier 'k mijne schoonheid toon,
o laffe trots, - o pijnlijk-weigre teederheden ;
o kwel'ge drift . . .
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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 visschers . Hoort : 't gesleep der netten roert de
russchen .
De riemen rechten zwart den hemel in . En tusschen
den zwaren manne-tred drift waaksch de hond, besnuift
het teer-doek dat den schat der visschen over-huift,
en volgt, een genster licht in 't oog, de voile korven . . .
- De dag is als een aem op veegen 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 visschers naeren . . .
Er weegt mistroost'ge vrede uit de onbewogen blaeren .
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EN 'T IS HET UUR VAN HOOP MISSCHIEN
En 't is het uur van hoop misschien . . .
- Ziet : elke deur
gaat open op gekweel en heller-slaand geneur
bij naeren van de marine' 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 to 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, streelend, 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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OP-EENS : DE VREED'GE NACHT ONTSTELT

Op-eens : de vreed'ge nacht ontstelt : de luchten duizlen .
Her is een kreevlen van geluid dat wast, een ruischlen
van trillig tonen-spel in klank-gevlok dat rijst
en zwijmt, een verre golf die juicht en krijscht,
een tuimlen van krystallen belle' in sneeuw'gen luchte
ver heen ; her is van gul gelach en koortsig zuchten
een luchtig weven over 't bevend nacht-stramien .
En wear heb ik den stoet der vrouwen naedren zien . . .
Zij naedren door den nacht . Hun stampend spel, hun
schaetren
zijn nog alleen, die reize' en door de nachten naedren .
Maa dra, waar draal'ge smoor de blanke lande' omwaadt,
is 't of een bleekre mist door 't smooren lichten gagt ;
en 't wordt een tear gespeel van peerlemoeren weelde .
Dan, of de mist in dichtre wolke' opnieuw zich deelde,
gaan scheiden in geschuif van onderscheiden schijn
de sluiers, blauwend groen of paarsend karmozijn
of naar de kleure' als geuren door elkander strenglen .
En 't zijn als waas'ge nachte-bloeme' op wuiv'ge stenglen .
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Zij naedren, en 't geschal is naedrend van hun treen.
Zij zingen, en hunne stemme schatert, op 't geween,
dat rilt en huivert, van de twintig cither-snaren
waar-door hun vinger bijt of lijzig heil laat varen .
Hun trapplen naert, al-naar hun voeten dansend gaan
of vluglijk loope', in wissel-tred of rythmisch slaan
ten doffen grond die bonst en jonstig mee-geeft . Beven
als kreeklen-zang, waar ze aan hun hits'-ge polsen leven,
gaan koopren schijfjes, en als dwaze hommels zomt
hun stoet die zwijmens-reede of raetlend nader komt.
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TOT PLOTS ZE VOOR ME STAAN
- Tot plots ze voor me staan, en bral om mijn verbazen

de keten wervlen van hun fleemen en hun razen . . .
En 't is me in-eens of d'hemel breekt in teer gestraal
de neevlen door ; al-waar hun reie, kraal aan kraal,
stil voor mijne oogen glanst, als van een snoer de kralen
die glanzen in het glijdend licht van mane-stralen .
- Hun drift? . . . Mijn vreeze was 't die brandde, toomeloos .
Hun woeden ? . . . Ziet, gelijk een groote, witte roos
gaat voor mijn oog hun wiege' en 't zwijmlen van hun neigen .
En hun gezang wordt pijnlijk-diep, gelijk mijn zwijgen . . .
Ze gaan voorbij . - En nauwlijks is voorbij-getreen
de laatste, of weder : hoort, bij 't schril geween
der cither, is hun wilder lied aan 't gille' en schaetren ;
weer hekelt door de' onrust'gen nacht hun wrev'lig snaetren,
dof ronkt de dommelende grond. . . - En huilend jankt
een bond ze na, waar de allerlaatste stem verklankt .
- En, weer alleen, smaak ik de diepte van mijn treuren . . .
o Wreede en wrange pijn, o vreeselijk gebeuren
hun naderen to vreeze', en, blijde waar ze vlien,
hun schoone aanwezigheid met smachtende ooge aanzien. . .
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EEN WAS, DIE AAN ZE VOERDE

Een was, die aan ze voerde, en vreemder scheen me . 'k Weet
hoe, toen ze toe me trad, heure armen om heur kleed
ter hoogte van haar borsten praamde' . En z'heeft gezwegen .
Ze en heeft gezongen, waar de zang der andre sloeg
als vinken ; maar heur hand, die geene cither droeg,
heeft ze in een moe gebaar traag naar heur hart gedregen .
Ze heeft me, weet ik, lang aanschouwd, en zei mijn naam .
,,o Phaoon !" sprala ze . En is, met haar vriendinnen saem,
ter zoev'ge zee gegaan, waar wondre lichten hongen .
Haar stemmen stierve' al-naar ze naerde' ; alleen de zee
hoorde ik ter rotsen breke' en leeken langs de ree
waar ze om de keien klotst .
- En toen heeft zij gezongen .
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CIERLIJK-TROON'GE ONSTERFELIKE
APHRODITA
ZIJ ZONG

,,Cierlijk-troon'ge onsterfelike Aphrodita,
Zeus-kind, loklist-vlechtende, 'k bidde, 'k bidde u
wil door walg noch schaemlike daen me temmen,
machtige, 't harte ;
doch kom naer, 'lijk eerder ge placht to doen wel,
mijn gezang door-voelen, en, los-gebonden,
's vaders huis ontsnapte, me tegen-kwaamt ter
guldene karre
onder juk-span voerende schoone en vlugge
musschen, naar zwarte aarde gezwind de vlerken
wervlend, lucht-tin uit u geleidend door het
midden des aithers .
Naer dan ijlings kwamen ze, en u, o zaal'ge,
ging een glimlach over 't onsterflik aanzicht,
waar ge spraakt : ,Kom, welk is uw lijden ; kom wat
,,hebt ge to vragen ?
,,Hoe me in moed-wil, kwaliker-wijs, gevallen,
,,drift'ger borst ? kom, welken bij over-reding
,,brandt ge in minne u tegen to voeren, welke u,
,,Sappho, ten last is ?
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,,Want ontvlucht : wel spoedig vervolge' u zal hij ;
„uw geschenk ontzeid : hij beschenkt met andre ;
,,mint hij niet ; wel spoedig bemint hij, waar ge
„'t liefste verweest hebt !"
- Kom me wear thans, kwalike zorg-gedachte
binden los ; 't geen 'k brenge ten einde, wat me
't harte door-voert, breng het ten einde ; sta me
zelf in den strijd naast !"
(Sappho; edid . Ed. Hiller, fragm . 1)
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IK KEN ZE
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Sappho

Ik ken ze. Een dag, dat van bet gulden loover
de sluimer daalde in wisslend wiegen over
bet hoofd der menschen en de loome rust
van 't voile vee, vond ik, van zon gebluscht
door 't zilvren preevlen van een belle beke,
de wade van een kringelende kreke .
Ik wilde bade' en knoopte 't kleed al los ;
toen uit de waetren rijzend, malve en ros
naar schaduw schoof of zon heur zoende, en rilde
een vrouwe rees, waar ik mij baden wilde.
'k En weet niet of ze schoon was ; van haar leen
zag ik de malve en rosse kleur alleen,
waar plots ze kwam den wateren ontrijzen,
en al mijn bloed wear naar mijn hart deed reizen .. .
Maar 'k weet : zij was bet ; want een schoone lach
deed dat ik schaamde, en niet meer op en zag ;
en - straks heeft ze gelachen ; en, o goden,
een zelfde schaamt' heeft plots mijn oog gesloten .
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DE SCHOONSTE NACHT EN IS ZOO SCHOON
ocp8a~uo~, 8e

pELl

vvutio5 ac~poc

Sappho
De schoonste nacht en is zoo schoon
als duistre vrouwen-oogen . ..
In nachtlijke eenzaamheid, o goon,
heb ik me-zelf bedrogen .
- Ik dwale en drale en rijze en dijs
in 't wentlen van uw duister,
gij nacht ; en veeger zonne-wijs,
om-veegt me een woel'ge luister ;
en 'k denk : o macht der eenzaamheen,
mag 'k een dan met u wezen ?
Maar in me weent : ,ach neen ge, neen !"
mijn dubben en mijn vreezen .. .
en
Ik
en

40
0

Toen zag ik weer, wier adem aait
alzoo schoon kan spreken.
weet wat in de nachten laait
wat geen nachten ontsteken .

GOON-GELIJK SCHIJNT DEES ME TE ZIJN
TOEN ZONG ZE WEER, EEN NACHT .

Goon-gelijk schijnt dees me to zijn, de man die
over u zit, dichte geschoven, welke
zit en, waar zoet zingend ge zijt, her mag, uw
zang to beluisteren,
'wijl ge lacht, drift-wekkende ; zoo dat 't hart me
gaat met flap-wiek vliegen ter borst, hetgene
doet, dat, daar 'k aanschouwen u mag, ik plots geen
woorden en vind meer.
Want geheel mijn tonge verlamt, subtijl gaat
ijlings vuur door 't lijf en alonder huid mij ;
waar mijn oog niet langer en ziet, en de oore
zwijmt van her suizlen.
Water vloeit leen-over me ; beven tact mij
ganschlijk aan ; nog greener dan zoden gras, zoo
ben 'k ; en 'k schijn mijn eigen alsof ik reede
ware to sterven.

(Sappho ; edid. Ed. Hiller, f ragm . 2)
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ODE
(1914)

Van uit een bleeken morgen
het blozend avond-uur genaard ;
aan 't voorhoofd alle zorge
gezengd bij zuiverende klaart' ;
ter lean (alwaar ze 't stoeien
en 't hijgend worstel-spel van de' arbeid kwam vermoeien)
ter lean den milden gloed der rust
zoo treedt de groote zon Ge tege', in trager trippen,
die, naauw-gekloven abrikoos, Uw rooz'ge lippen
tot eene kleine en trippend-trage zonne kust .
De dag schoot Uw gedachten
met lichte en schicht'ge draden door ;
de olie der zilvren vachten
doopte Uwe hand in gulden gloor ;
van spinne-wiel en kaarde
die snorde aan Uwen voet of nit Uw vingren schaarde,
trilt rechtend en verschiet Uw leest ;
nog kromt tot kroon de garve Uwe armen, die ze torschten ;
de sikkel die ze sneed en rond is als Uw borsten
is nimmer onder 't werk zoo flitsen-rijk geweest .
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Maar - plots-ontwaakt verbazen thans staat Gij gansch van last geleegd ;
geronne' uit de avond-wazen,
Uw aem een zinder-vlam beweegt
de zoete zinder-vlamme
die klimt aan iedere kim en loopt aan alle kammen
en vlak ten lagen dale vloeit
aldaar Gij treedt, aldaar Ge wijlt, aldaar ze Uw dijen,
de koele, Uw kuiten langs, met glanzen komt beglijen
en naar den hollen boog van Uwe ribben groeit .
En, zwaait de nacht heur huive
de curve uit van haar wijd gebaar
als glinstrend gruis gaan stuiven
de sterren om Uw duister haar ;
als snoeren-rij'n, als booten
slaan om Uw pals, slaan om Uw polsen hemel-klooten ;
terwijl de schacht van beide scheen
rijst in het mane-licht tot dubblen stam, tot schrage,
tot levens-boom die klaar de hemeL kruine drage
waar de openbaring bloeit van Gods verborgenheen .
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Aldus uit iedren ochtend
dien 'k met een nieuwen zucht ontrees ;
mijn moeden dag doorwrochtend,
de vrage toe der avond-vrees ; aldus zijt Gij verschenen
mij schaemlen, aan den tred van Uwe hooge beenen,
o Schoonheid, als her hoogste loon .
En, bleef 'k U onbemerkt ter donkre venster-ramen .
Gij bondt tot dank-gebed mijn dunne vingren samen
wanneer Uw naedring werd de lampe mijner woon .
Gij komt . Uw gitten oogen
gaan wimpren to elken harte-slag ;
mijn kaken zijn gebogen
van 't wachten op Uw glimmelach
en 'k heb Uw dag geraden,
den geest die wemelt en de zeekre greep der daden,
aan 't gouden aedmen van Uw mond ;
ik heb Uw ronden schoot in 't ronnend licht zien gloeien
en dien ontrees de leen'ge leest bij 't rijzig groeien
tot de eele zuil die de aard' den hemel tegen-zond .
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Zoo kwaamt Ge, aldaar mijn duister
als bleeke bloesem open-ging,
zoodra her van Uw luister
den wear-glans huiverend ontving .
En ik - in mijne klearen,
als in een pij van boete en wrokkend-moa begeeren,
van knagende eenzaamheid gepijnd, ook ik, door Uwe klaart' betokkeld en bedropen,
ging als een trage kroon van late rozen open
en rees, van wondren schroom bewogen, overeind .
Zal 'k rijzen ? - Mijne wangen
verstrakken van een recht geweld ;
'k weet om mijne armen hangen
licht-kranze', als een gekroonde held ;
van Uwen schijn gaat wassen
mijn dubble borst, als 't spannend welven van rondassen ;
een gordel houdt mijn buik gebeurd ;
mijn dijen hardt een gloed gelijk ivoren spoelen ;
en 'k voel mij rustig-rijp zooals zich nimmer voelen
die Gij niet tot den kus der kennis hebt gekeurd .
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Gerezen . . . - o Mijn handen
Uw zwoelte toe, zoo lang gezocht ;
to mijner kele 't branden
der strooming van Uw adem-tocht ;
aan U gerezen, Vrouwe,
en van mijn donkerte Uwe klaarte to overschaauwen
maar van Uw klaarte woelend-licht ;
in mijne lendnen 't kloppend hart to voelen zindren .
Uw flanken toegevoerd, van de ongeschapen kindren
waaraan zal blinken Uw gezicht in mijn gezicht
ons kindren : - zie, ze ontstellen
een stonde Uw breed-bewogen schoot,
maar door de tij'n vertellen
ze Uw gloor, na mijn geloonden dood .
Want, Schoonheid, ik zal sterven
en weet het, en mijn mond zal Uwe zoenen derven
lang voor ik een'ge zatheid smaak ;
doch : ga mijn stof in vuige vormloosheid verloren
zoo 'k - teeken dat ik werd een wijl van U verkoren ter blanke rei vari onze kindren weer ontwaak . . .
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. . .Aldus mijn heet verlangen
Uw weelden tegen, onverheeld .
- Helaas, ik hang dees zangen
ten voet van een gevallen beeld . . .
De dagen zijn verglommen,
en de uren die mijn stem verstrammen en verstommen
zijn nakend . Is mijn zomer been ?
Gij zijt aan mij voorbij die waart mij toegekomen,
o Schoonheid ; en ik treur, want in mijn vroomste droomen
voel ik mijn harte koud en hard gelijk een steen .
Ontwaken ? - Ach, otwaken . . .
De droom en is niet uitgedroomd
of 'k sta, gedoofde bake,
in 't land waar zwart mijn avond koomt .
Wie heeft het licht geblazen ?
- Her leven loont geen waan met eeuwigheid, gij dwaze,
en zelfs geen dood en loont een waan .
Wie docht zich weer-schijn van de Schoonheid ? Heur
gewaden
zijn dik en dichte wien Heur naaktheid durft to raden,
en gij blijft met den smaad der eigen naaktheid staan .
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Ontwake', en - geen verblijden
wien ijvrend U to naedren zocht,
dan 't schamper onderscheiden
van wat aan leelijks hij vermocht . . .
Hij zal U niet verkrachten,
o Schoonheid, waar Gij zelfs hem min-ziek mocht verwachten ;
zijn dorheid won het laatst gewin
dat hij den avond peilen mocht met nuchtere oogen,
van alle liefde wars en alle mededoogen ;
alleen, alleen, met de eigen-walg en de eigen-min .
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DE LATE CHARITEN
(1914-1919)

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 to Blijde .
Gij zijt gedrieen die mij vergt,
die mijne weigeringe tergt
gij Zwijgende, en gij Luide,
gij, Rinsche als lente-kruiden .
Gij, gloeiend als uw haar van goud ;
gij, die uw bonzend harte houdt
onder uw heete handen ;
en gij, die hel kunt branden
gedrieen gij, gezustren gij,
die huilt, of de oogen 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 .
417

- Gij, die van al to blij geduld
to 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 to late .
Want . . . ik ben mijde, en luid geweest ;
'k ben blijde als lente-kruid geweest .
Waar zijt gij toen gebleven ?
- Adieu, 'k heb niets to geven . . .

418

AAN U, DIE 'K HEB BEMIND

Aan u, die 'k heb bemind om 't water van uwe oogen .
fontein die zindert in de zonne van den smart,
- gij die het martlen kent van 't dorre mededoogen
en 't hunkren naar de liefde in hoogmoed uitgetart ;
Aan u, die 'k heb bemind om 't vlammen van uw handen,
- o vleiin om het vleesch dat als een beek vervliedt ;
o reiken van 't gebed dat slechts in de ijlt' kan branden ;
o wegen in den schoot then 't leven wepel liet ; Aan u, die 'k heb bemind om de urne van uw lenden
to zuchtend vol, helaas, of al to huilend ijl ;
om uwe lean die 't leag bedrog der reize kenden ;
om uwe borst die leed de pijn van voedend heil ;
Aan u, aan u vooral, die buiten zelf-misleiden,
uw star vermogen mat aan de eige' onroerbaarheid
schoonste, dewijl ge zelfs om schoonheid niet zoudt lijden ;
hoogste, dewijl 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 .
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MARTHA GIJ, EN MAGDALENE

Martha gij, en Magdalene ;
derde, die geen naam en voert,
maar van alle drie de alleene
die me rijk ontroert ;
de eene sta zich of to slooven,
de andre schrome om de eigen schroom
eene slechts, die kan beloven
leven van een droom . . .
Melk de geiten, kneed de brooden
gij, gij de andre, zing een lied
dat tot liefde of leed me noode ;
derde, roer u niet .
Laat den brand der bruine steenen
van uwe oogen roerloos staan
ik vooral en moet met weten
dat ze mijwaarts gaan .
De arme zal Been nacht doorwaken
waar geen winste uit wassen mag.
Zal ik zeekre rust verzaken
voor onzeekren lach ? . . .
De eene moog' de schort omsnoeren ;
de andre zing' heur hanker-lied .
Gij, gij moogt u niet verroeren .
Ik verroer mij niet .
420

GIJ ZIJT ALTIJD DE NAAKTE
Gij zijt altijd de Naakte en de Verzaakte ;
gij zijt, die spijt bewoont en vreeze wenkt,
o gij die klaar me maakte alvoor 'k ontwaakte
en wier gedaant' mijn donkre droom gedenkt .
Waar is de hulk, waar zijn de wollen kleeren
die u verduiken voor ik u begeer ?,
gij, trouwe dienst-maagd des geniep'gen heeren ;
ik, wrokk'ge meester die uw kuischheid weer .
Want gij zult nooit van mij de schennis weten
die u verhef fe tot gesmade vrouw .
Mijn leven is tot op den draad gesleten,
uw lijf to rijzend voor to jongen rouw .
Ga heen dan, gij de schoone en no6-getrooste,
gij zondares met de' al to reinen blik .
- o Smadelijke bronst om uwe brooschte
bewaar uw zorg den ongeboren krooste
die 'k nimmer zie gedijen, ik .
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GIJ MOOGT NIET HEEN
Gij moogt niet been : nog ben 'k geheel van u bevaen .
Uw ongebonden knie en uw gebonden lippe
hebben mijn arrem hart met bitterheid begaan .
Met bitterheid . Geen woord en zal uw mond ontglippen ;
maar gapend-donker roept 't verschiet van uwen schoot
met de onafwendbaarheid van kolken en van klippen .
En gij zult gaan, omdat vergeefs ge uw schoonheid boodt,
die nimmer hebt gedurfd me uw schoonheid aan to bieden,
gij van begeerte bleek, o gij van schaamte rood ;
- waar dit mijn hard gelaat, gebijteld tot gebieden,
maar norsch ombonden met her masker van den dood,
weet dat geen argelooze liefde zal geschieden
Hem, die geboden liefde als een verbod ontvlood .
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VERZEN AAN ZEE EN IN EEN TUIN
(1924)

IK BEN NIET MINDER
DAN WIE MET EEN STERK GELAAT
Ik ben niet minder dan wie met een sterk gelaat
de ijlt' en de guurt' van nacht en ochtend tegen-gaat .
Ik ben niet meer dan wie op holt van schuine schuiten
zich-zelven vaart to buiten .
o Dreigement van een ontstellend-stuursch gebaar
'k vergooi me-zelf, mijn God, en 'k weet : 't en is niet waar.
Ik ben de domme en luide zee, die slaat de dijken
en nadert, om to wijken .
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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 teeder 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 wensch 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 schaauw 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
de
En
de

Gebladert' staat verdiept ; de dag verzaadt het loover ;
zomer rijpt de stilt' tot een voldragen vrucht .
slechts 't gewieg der zee doorzucht den vrede, alover
trage boomen 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 .
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EEN STER : EEN KLOMPKEN IJS

Een ster : een klompken ijs tusschen mijn heete tanden. . .
Terwijl ge onzichtbaar zijt, o zee, die naauwlijks hijgt ;
terwijl mijn hart gelijk een oude zuster zwijgt,
komt deze stipte oneindlijkheid mijn lippen branden .
- Mijn nachten waren eene mand vol Broom aan Broom ;
mijn dagen, 't vast getal der appelen die zwellen
in elken boom-gaard en aan elken zwaren boom .
Ik had geen vingren om mijn weelden aan to tellen .
Thans : ijlt' . De tijd is guur en onberoerd . De tijd
is als de kille en dorre zee, die zwoegt noch krijt .
Ik ben alleen ; ik pers mijn strakke lippen samen
op eenzaam deze groote sterre, die ze bijt .
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O 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 krijschend iedre tred doet duizend schelpen schallen ;
o tuimelende lucht, die brandt mijne oogen toe
maar sluit ze op 't dansen van ontallig-vuur'ge bollen
ik ben van zee en lucht, ik ben van God gezwollett ;
ik voel me oneindig-rijk en -moe .
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ODE
(1914-1919)

Zoo, als aan 't stellig stooten 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 dock wast aan den boom, en kaatst het licht
nog langer dan de zon op zijn gezicht,
en . . . 't ware hem genoeg voor zijn genoegen ;
zoo heb ik dag aan dag mijn taak 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 dagelijksche lijden,
to lang gelijk een slechten drank bemind ;
niet om wat trouw die 't oog met tranen blindt
of om war twijfel bij to vlug verblijden ;
zelfs niet om uwe gave, o vroom verhaal
dat, zuster van mijn zorge, to 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 ;
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niet om her werk alleen, in Teed gebaard,
noch om het lied dat alle leed zou tarten
om U, om U, mijn onbegrepen klaart'
die - dooven 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 ;
doch steeds, bij Neil van kinderen en vrouw,
drempel en raam van zole en oogen blonken .
Om U . - En gij, die 'k in een liefde otnvaem,
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 norschheid temt ;
die, waar de zolder zwol van heimlijke aren,
waart, die den wreeden vlegel hebt omklemd,
daartoe door onbevroede Wet bestemd,
'dat ik voor God ontkeeste, o zwengelaren .
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SUBSTRATA
(Brussel 1918 - Oostende 1921)

MDCCCCXXIV

beeld : hijgend danser tusschen God en mij ;
Warling die zuigt haar-zelf een eigen schroef, - en
Geen stoelken, danser, daar, bij God, bij mij . . .
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STAD

Verloren tijd, hoe schoon vind ik u wear,
waar elk herinnren wordt een nieuw verlangen .

o Stede-laan, war zijn uw meisjes schoon .
Eens was ik jong, en 'k ben niet jong gebleven . . .

Ik wandel bij de boomen die mijn jeugd
beveiligd hebben en haar jonge liefde .

Water is de adem van een meisjes mond
De stad is beet en droog als een begeerte .

Er is, tusschen den dubblen glans der laan,
er is een maan, er is een andre maan.
De een is de maan ; de andere is geene maan .
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Het paard wringt als een zilvren visch . En de ijite is rood .
maar rooder zet de galm des voermans de ijlte uit .
Hitte .

Mijn vriend, gij hebt den geur der groote magazijnen .
Zoo zijn er meisjes, schraal en met een witten neus .

Leeg schelpje aan nachtlijke ebbe : ik ; maar de stad
in duizend dake' als duizend diamanten .

Ik scheer de muren ; - als een rechthoek ligt
naast mij mijn schaduw als een valsch gedicht .

Menigte, uw geur bijt mijne lippen stuk .
o Menigte, gij doet mijne woorden bloeden .
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Waarom to weenen in dit steenen woud ?
Gij zult regeeren als gij weet to lachen .

Jaag naar huis, o hart : gij vindt er
voile schotelen aan Teed .

Stad : eind-punt ; vierkant ; rust en zekerheid .
'k Zet me op een paal ; ik wacht den roep der ijlte .
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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 weeke lichaam van dees zachte, zieke vrouw .

Schuiven der zee : taf scherend over taf .
De zee vlijt als een valsche 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 .
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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 stooten van de flitsen ;
hoe ben 'k alleen, wat wijkt ge aan mijn gestalt
die zwart is. . .

De zee bedwelmt me als een 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 .
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De zee boetseert me. Ik word weldra gelijk
de vorrem van den golf die welvend hol 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 noon
die, liefdeloos tot mannen-macht gerezen,
zijn oude kinder-vreeze
verwint door boon . . .

o Zoon to zijn van hemel en van zee,
de aard aan to doen, nooit de aarde to behooren .
De wolken in : een toren ;
Den waetren : eene ree.
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Een peerlemoeren schaal, neigt lucht den zee-barm nader.
Krom uw verlangen niet, o gij, naar zulken waan .

Ik mag wel sterven, zegen-vol, to dezer plaatse
Ik zie de zee, en op de zee gereed, mijn schip .
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VROUW

En een Lang dik meisje,
en een kort dik meisje,
en een schotel vol van pap ;
En de eerste is de zilveren lepel,
en de andere de aarden nap.

o Gij zult schoon zijn over zeven jaar,
als ik word oud en gij gaat rillend rijpen .

Aan eene vrouw vertwijflend to beminnen
Mijn liefde om u, kind dat mij nimmer kent

Uw trage mij-waarts draaiend oog, o Vrouw, uw ooge
voert eene sterre, 'lijk, ten nachtelijken boge,
een enkle sterre hare trage reize voert . . .
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Als gouden olie en haar voile vracht
op 't heldre, lichte en wakkre water : ik
Aan u .

Als ik u zie, dan glimlach 'k om me zelf,
een glimlach overwaasd met deemoed, en die schoon
is als eene eenzame avond-zon, en rozig .

Verlangen, doode bloem : ik ben een horzel
om eene doode bloem .

Geen avond over 't bed die her niet heet en blaast .

o Kleine vrouw met uw grauw-treur'ge huid .
Ik loop langs zee met het geluk van een onzaal'ge .
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Ik wist het wel : gij kond't mij niet verlaten ;
Maar 'k smaal, omdat ge aldus terug-komt, kind .

Heupe die ligt gelijk de lijne van de zee .
Ik recht me en rijs : een ranke straal van aard naar zon .

Gij bestiale zaligheid van jonglings-liefde
Ik loer met harde helderheid, als Lucifer .
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IK

Mijn rechter oog ziet blank ; mijn linker zwart .
Ik sta : een toren tusschen bei mijne oogen .

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 .
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Laatste papaver in een wijden, wilden tuin . ..

Uur : vlerk die verschiet, bliksem . En.. . eene roze
die naar den avond geurt, o eindelijke dood .

Want niets, dat dieper mij beroert, dan rozen.

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 .
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Van boven wentelen naar onder ; zie
de zon, tienvoudig schooner in de zee .

Dwing uw gevuld gelaat in de engte van dit masker
Uw vleesch zal schreien, maar gij wordt er schooner 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 to 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 looden brein haalt naar beneen mij aan .
Gij, God alleen, belet de zon to 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 rinschen lente-tijd .
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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 schoone jongeling .

Gij spreekt van God, mijn vriend, heel vroom en stil
als van een doode . - o Luid van God to spreken !

'k Leef in me zelf gewenteld als een rups .
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 to kijken .
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HET MENSCHELIJK BROOD
(Brussel 1915)

MDCCCCXXVI

WANNEER, GETEEKEND
MET DE ONLOOCHENBAARSTE MERKEN
Wanneer, geteekend 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,
't gewassen
en kwell'ge
met de eele

zijn woel'gen nacht bezocht van de eerste wake,
kind zijn eerste vrees voor 't leven kent
koestering, de koortse van zijn kake
pijne van zijn duistre naeglen schendt ;

- wanneer, doordeesemd 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 norsch, het beeld van de' eigen geest gaat
zijn ;
- wanneer 't voldongen kind, gespeend van alle 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,
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en dra zoen van zijn zonde en vrijheid voor zijn vreeze),
daar staat, waar hij ter tweede beet zijn tanden wet,
ineens, en onontkoomlijk-reede, 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 zoo 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 ;
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 .

464

Hij bijt . - o Nook bevroede smaak der nieuwe spijzen !
o Kalme en kloeke koorts, o kenen-klievend vuur
zijn tand-vleesch van het eerst besluit to voelen ijzen ;
zijn keel to schrapen met uw echtheid, o Natuur ;
uw echtheid, die voor goed de arme ingewanden ledigt
van al het zoet gezeur dat kind van mensch verscheidt ;
uw echtheid als een vlam die zuivert en volledigt
den kus, mijn vriend, then 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 loopen,
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 vleesch,
kent hij als een verzuim zijn veel to 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 eene veil'ge haven
waar stroom van bloed en geest tot weelde en wil verstilt .
Hij
die
hij
tot

bijt. - Vaarwel, gij bleeke schuchterheid der maagden
vreet gelijk een heete wonde aan elke vreugd
ziet de ziel'ge listen door, die hem belaagden
zoete veiligheid van eene zaal'ge deugd ;

46 5

hij voelt den zwoelen druk der zwachtlen, die hun zorge
vol zalve om zijn vermoede' en zijn verweezen wond
laat alle blinden near op dees to blijden morgen ;
onthoudt to heeten drank aan deze' onschuld'gen mond !
- Maar hij : hij lacht thans . Waar nog bibbert op
zijn lippen
het woord dat hij wearhield en nog zijn blik verbleekt
thans voelt hij, onwearstaan, 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 roode scheppings-bloed onachtzaam-gul geplengd,
zijn jong verlangen kuisch met zuinigheid bezielden
en hebben van hun teederheid zijn hart verengd ;
vloek om den talm'gen tocht der fleemende geslachten
waar elk zijne ealste woede in de eigen telgen doodt ;
die tot een vroom genot zich-zelven 't keur-vee slachtten
maar hem verboden 't heul van 't Menschelijke Brood . . .
- Aldus, ter oudren zaal, en waar de zieke wake
van zijne zuster om zijn norsche weelde schreit,
- aldus 't verloste kind dat in zijn koene kaken
de spieren roeren voelt, en vloekt, en lacht, en bijt .
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DOCH WAAR, ZIJNE OOGEN GROOT

Doch waar, zijne oogen groot, maar de aedren aan her
paarsen
die heevlen aan zijn hals her logger-kloppend bloed ;
de mond van 't malen lam der ossen en der vaarzen
en beursch her hart dat om zijn beu begeeren boet ;
waar 't kind, waar het tot man geworden kind zijn ijlen
en broozen kop in zijn verbreede vuisten legt,
zijn laatste schoone koorts haar schemer-zang hoort ijlen,
maar van geen koen besluit zijn droom tot daad beslecht ;
- waar 't gretig kind de heete moeheid kent der mannen ;
waar 't nude 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 machtlooze ijlte zengt ;
wanneer 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 keeren .
met nijvren bezem, tot de woon der Eenzaamheid,
ten disch, daar ieder maal zijn walgen zag vermeeren
en elk geleegde dronk door zijne slaap rammeit
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dan dwaalt zijn blik atoon over de loome spijzen
en 't zure kleed, gedrenkt met schalen woel'gen wijns ;
hij staart, en zie : van meelij zwaar gaan tranen ripen
en zuiverend een zucht naar 't wringen van zijn grijns .
Een zucht. . . - Binnen 't gevang van zijn gevouwen
vingren
en ziet hij hoe de herfst om zijn geblind torment
zijn hallen bouwt, waar om de keelen domen slingren
sinooplen loovren door een lucht van orpement ;
wier zuilen, hyakintsch, staan zinderend als snaren
in 't zeven-tonig goud van 't pulvrend stralen-waas,
binnen prieelen waar als starre spheren klaren
het solfer en 't safraan der bolle dahlia's .
o Kalme weelde, o teederheid der fulpen tuinen,
o vijvers, waar een zilvren rust haar reven viert
hij ziet u niet ; hij ziet geen lieve schaauwe schuinen
die trede aan trede, de uren rond, haar sluier sliert ;
terwijl de groote zon haar trage-groeiende orbe,
den wijd-verzaden wereld om, naar 't Westen schrijft,
en ook zijn lippen maalt in 't druipend rood der sorben
en na haar dood flog in zijn haren marren blijft . . .
Hij ziet her niet . Hij zucht. 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 .
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Och, niet om 't ziek verlies van cierlijk-lieve waantjes
die hij als lammren aan een lint to 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 bleeke lief hem deerlijk heeft bedrogen
die hem 't profijt van dubbele compassie bood ;
noch zelfs dat zijne groote moeder vol meedoogen
hem in het laffe hart een spijt'ge zatheid goot .
Hij, die den kop der roodste rossen wist to beuren ;
wiens vreugd de rimplen rechtte uit hun vernorschten nek,
al zou de teugel de okslen van zijn vingers scheuren
die scheurden van 't geweld hun bloed-omkwijlden bek ;
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 : slooper der gedachte, in 't bad des spots gehard ;
wiens wil het kille levens-lemmer mocht to wetten
op 't mariner van den zelf tot trots verdichten smart ;
- o bastionnen van genot wier leemen veste
den gulz'gen afgrond van het wezen over-spant ;
hij steeg ten top ; zijn oog werd heerscher der gewesten . . .
tot zijne zole schuiven ging aan zompe en zand .
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Hij zonk ; hij zonk . . . Verzuipend roeien door sargassen ;
stikkende omarming van de wieren ; daze vrea
zijn lamheid dra gevest in de effenheid der plassen,
en de eigen machtlooze effenheid, en zelfs geen wee .
Dan : zoet verworden tot een scheidend deel der drabben .
o Schalkschheid : liefde is heet gelijk een etter-buil ;
de vrouw ? : haar knie verzwaart van zwellende ontucht-kwabben ;
en alle schaamte gaat in woest negeeren schuil .. .
Hij zucht . Alleen zijn walg die - tear aan 't peerlemoeren,
zijn eedle walg als een schakeerend-weeldrig schild
over het laf-gelaten aangezicht der moeren, de moeheid van zijn ziel met bitterheid vermildt ;
zijn walg . En dan : to weten dat geen menschen-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 ooren fleemt . . .
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DE MODDEREN MAN
(1909-1915)

Omnis quippe caro corruperat
viam suam

MDCCCCXX

I
VERVARELIJK FESTIJN

Vervarelijk festijn voor onverzaedlijk dorsten
zoo hebben ze u gekend, bij smaad- of smeek-gebaar,
die, donker van begeerte of heller liefde klaar,
van u besmaald misschien, misschien u tarten dorsten.
o Bralle broeiIng van het schroeiig-heete haar
dat ge als de kromme vlam van eene toortse torschte' ;
uitdagend dreigement der driest-gedragen borsten ;
o buik die glooit en glanst gelijk een beukelaar ;
- zoo kenden ze u. En ik, waar 'k uwe schoonheid schenne,
ik, die me-zelven miek de' in vrees begeerden Man
die u bevrijden kon en sloeg in slaven-ban ;
zelfs ik, uw graauwe Heer, wien geen vrouw ooit zal kennen :
hoe bibbert op mijn l ip . de bede - o wrang bekennen -,
de bede, uw doem to ontvlien, en die 'k niet bidden kan . . .
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DE DAG IS MOEDE EN STIL

De dag is moede en stil, en de uren gaan verbleeken .
Waarom dan zijt gij niet als de andren heen-gegaan ?
Ik zal niet meer tot u de wankle woorden spreken
dan 'k tot de hope van uw zustren heb gedaan.. .
- Gij blijft ; gij legt uw witte hand om mijnen schouder . . .
Helaas, de dag is blank omdat hij duistren moet ;
en mijn gelaat is schoon misschien, dewijl het ouder,
dewijl her hooploos-ouder weet mijn wrang gemoed . . .
Ga heen, voor mijn gesmeek gaat schroeien aan uw
smeeken ;
voor mijn ervaren vaalt ten schroom van uw gelaat . . .
- De dag is moede en stil, en de uren gaan verbleeken,
en mijn gelaat verbleekt 'wijl gij niet heen en gaat.
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ZIJ LIGT TE BEDDE 'LIJK IK LIG TE BEDDE
Zij ligt to bedde 'lijk ik lig to bedde ;
ze is wachtend, trage en vragend, 'lijk ik wacht ;
- o naakte wake aan ongenaakb're wedden ! en tusschen bei de blinde en doove nacht .
Tusschen ons bei, misschien, de wijdste zeeen
in 't wijlen van een wijdingloozen tijd ;
- al breekt door ons de branding van de weeen
die beide' ons binden in der eeuwigheid .
't Verbod van God, misschien, tusschen ons beiden,
of, morgen reeds, in beider harte rouw .
- Maar weten, zat van liefde of ziek van beiden,
dat ik de Man ben, vrouwe, en gij de Vrouw .
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IK WETE DAT GE ONTWAKEN ZULT

Ik were dat ge ontwaken zult, dewijl ik wake ;
ik weet dat van mijn kommeren gij vreezen zult,
en dat gij van de bitterheden die ik smake
u-zelf met tranen vult.
Ik weet dat, waar mijn vreugde 't eischte, gij zoudt lijden,
en gij zult buigen, zelfs waar 'k niet uw meester ben ;
en dat ge in uwe duistre schamelheid zult beiden
tot ik uw schoonheid schen .
Aldus zult ge in uw eelst bezit de ellende boeten
dat ik van u alleen mijn innigst zijn ontvang,
en 'k u mijns wezens vollen bloei zal vragen moeten,
mijn trots uw smaad ten dank .
Maar, waar 'k in u alleen de vruchten van mijn leven,
mijn nobel dijement alleen aan u mag zien
daar zult ge in smarten slechts me uw maagden-schoonheid bien
en, slechts vernietigd, vreugde geven. . .
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KIND MET HET BLEEK GELAAT

Kind met het bleek gelaat, dat van uw wijde blikken
geen liefde in mat gebaar noch in leede oogen ziet,
maar in uw zedig kleed uw knieen weet to schikken
zoo, dat me to elken male een laaie drift doorschiet
gij zult het nimmer aan mijn vrome woorden weten
hoe mijn begeeren om uw kleeren 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 vleesch geslagen ;
ik heb een spijt'gen spot gehamerd in mijn brein . . .
- Gij echter, ga voorbij, arm kind, en zonder vragen
ik haat u om dees geert', die 'k minne om deze pijn . . .
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GIJ DIE U, STERKER LIEFDE OMGORD

Gij die u, sterker liefde omgord,
bang-wakend naast me zet,
nu 't dagelijksch gedicht me wordt
wear dagelijksch gebed ;
- gij, mijne vrouwe, schoone wees
van al mijn liefde en leed,
die mijne vreugd en mijne vrees
om deze lente weet,
en dat, waar felre kracht me ontbrandt,
mijn wilde en vrome geest,
van belle beelden overmand
wear de eigen weelde vreest ;
- gij, die u naast mij neere-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 weere 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 Iijden zag,
den dank en de' armen smaad. . .
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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 to 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 heete zuiverheid der oogen en der handen,
ten monkel, droog-gezucht, van uwen rooden mond
ik draag mijn schuld, ik weet in mij de schuld to dragen
gelijk een rijpe vrucht die 't naedrend onweer beidt ;
de zeegning zengt mijn lippe om uw verwacht verwijt,
- al vind 'k geen liefde-woord voor uwe liefde-vrage .
Ik ken uw rouwen aan her rouwen van mijn hart ;
de nacht ziet mijne zorge om uwe zorge bleeken ;
- al blijf 'k u dwingen, kind, uw daeglijksch brood
to weeken
in de altijd-overvloed'ge beke van den smart .
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En mijn gezicht dat, stuursch 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 zijn 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 breeden harts-klop van mijn rijke min bevroen . . .
- Maar neen : al lang is 't tijd deze oogen toe to doen ;
en 't strakke kleed is sleetsch tot op de bleeke 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 heele liefde van den andre kan verstaan .
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IK BEN U MOE
Ik ben u moe . Gij hebt mijn traagste hoop vermoeid .
Waarom in mijden mond het bittre woord verhelen ?
Te laat is me uwe liefde en to aarzelend ontbloeid
'dat nog begeerte ontblake en schrave door mijn kele .
Thans is het uwe lip die, open, beeft en smeekt ;
't ontberen van uw blik die wendt naar weiger treuren ;
- ach gij, die smeekend dees verzegelde urne breekt
en vindt van balsem nog alleen wat draal'ge geuren .
Gij zijt, die staat, wier schroom her biedend woord
weerhoudt,
maar huivrend van uw lende' al slaakt de sluike banden .
Helaas, 'k zal in het licht, dat lenkend is, en oud,
alleen de weeke bleekheid zien van uwe handen ;
want weet : ik kon op andre borst, die met weerstiet,
eenzelfde wanen en dezelfde moeheid vinden. . .
- Waarom uw oog nog, dat me . een late liefde biedt ?
Ik laat den tragen draad van mijne dage' ontwinden,
want ik ben moe : gij hebt mijn treurig-traagsten waan
ter laatste hoop, ten laagsten ootmoed leeren deinzen . . .
- Wie zijt gij, vrouw, die draalt en niet voorbij wilt
gaan ?
Ik leef, die 't vreemde beeld der eigen min zie staan
ten kalmen einder der herdenkende gepeinzen . . .
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GIJ HEBT TE ZEER VAN BLIJDE LOGEN
Gij hebt to zeer van blijde logen
dit liefde-hongrend hart gevuld,
dat ik u niet, in mededoogen,
zou zeegnen om uw schoone schuld .

Ik heb om u to veel geleden,

- cieraad der pije van mijn rouw, dat ik u niet in mijn gebeden,
en dankbaar haast, gedenken zou .
En zoo, waar 'k u mijn vreugde noeme,
niet steeds een vreugd ter lip mij bloeit,
vergeef : 't is dat het zelf-verdoemen
dan al to zeer mijn harte schroeit .
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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 afkeerig 't werend oog .
Ik
in
en

sluit mijn oog . Gevallig voel 'k het bar verstarren,
harde plooien, van een spot-lath om mijn mond,
ik die me eens voelde een zelfde neerlaag tegensarren,
eendere onmacht ondervond. . .

Waarom ? . . . o Wreed gemoed, dat zocht om 't eigen lijden
het trage sussen van haar haeprend-vroom beklag . . .
- Gij spreekt geen woord, mijn kind, en weent aan
mijne zijde .
Ik sluit mijn oog. Helaas, ik lath . . .
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THANS IS HET AL VOORBIJ

Thans is het al voorbij : de sluiers zijn gezonken,
en 'k heb uw naaktheid graauw als mijne vrees gezien .
Toch heeft mijn weigren aan me-zelf to valsch geklonken
'dat gij voortaan vergeefs me uw teederheid zoudt bien .
Ook gij voelt in u-zelf het licht der hope duistren ;
maar 'k zie to zeer de onpeilb're diepte van uw spijt,
om in mijn binnenst niet groothartiglijk to luistren
naar 't schuchtre stemken van mijn haperend verwijt .
Kom wear dan aan mijn borst : gij zult er adem-halen
tot gij moogt slapen, in uw naaktheid loom en vaal,
- terwijl ik-zelve waak en om me-zelven smale
wen 'k weder naar de maat uws harten adem-haal .
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II
GIJ DIE 'LIJK EEN VERWIJT
Gij die 'lijk een verwijt gaat wegen in mijn zwijgen ;
gij die dit hart als een verlaten huis bewoont
o lage dag die neigt, en bij het nader-neigen
een sterre aan 't voorhoofd toont;
die van dit eenzaam licht aan uw verduisterd Oosten
mijn hopen wekken en mijn weiflen heulen woudt,
al weet ge, o veeg-verbleekte dag, voor alle troosten
dit hart to leeg en to oud
wat draalt gij aan de lucht en in mijn aangezichte,
die dit onnoodig en onnaakbaar licht me biedt ?
En is mijn arrem hart geen urne, en al to dichte
dat men er geure' in giet' ?
- Ik ga uw duister voor ; ik keer her duister tegen
der onbewogen-stille en leege levens-zaal .
En, waar deze ijlte zwijgt, smaak ik den bittren zegen
van 't lijdzaam avond-maal . . .
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WEER GAAT HET VEEGE LICHT

Weer gaat her veege licht der asters bloeien ;
weer naert een herfst . - En dit doorhunkerd hart
waar smokend 's zomers toortse gaat vergloeien,
wordt huiverend, en mart . . .
- 1k, in wiens hand de zoele vruchten wogen
maar wien de zoen ontzegd werd van den beet ;
die, waar 'k u weet, o herfstig mededoogen,
me des to alleener weet ;
eeuwige maaier, ik, die sneed het koren
maar nimmer voor zich zelf de garve bond ;
eindlooze vaarder in zijn vochte voren
die nooit de haven vond
weer naert een herfst ; en wear 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 ;
wear weent het hart waar de oude wonde schroeit. . .
- Hoe bronst het goud in de kastanjelaren !
De zilvren aster bloeit . . .
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WEER STAAT MIJN VENSTER OPEN

Weer staat mijn venster open op den nacht,
tusschen de kamer en haar broei'ge zwoelte
en deze wijdte en haar bewogen koelte .
En 'k sta aan 't raam, en wacht .
Ik wacht . Er is een woel'ge stilte in mij .
Er zwelt en zwijmt, deint aan en deinst Verlangen,
als zong, op golven zoelte, in schroom'ge zangen
een ongeziene rei . . .
- o 'k Weet : ik heb alleen in 't leed gebloeid
dat ik in 't eigen brein met zorge kweekte
een kelder-plant van zieke en trotsche bleekte
in duisternis gegroeid ;
ik ben geweest die voor zich-zelf verborg
to 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 to zien ;
peilt een als ik, en met eenzelfden schroom,
de bakelooze banen door der nachten,
of hij hem vinde die hem staat to wachten
de broeder van zijn droom ;
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een die her kommer-bed ontrees als ik,
en staat aan 't raam zijn bangend hart to 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' verweeken . . .
En hooploos-zoet zie 'k 't blaauwe licht verbleeken
der trage maan, die daalt . . .
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DIT WORDT GEEN LENT'

Dit wordt geen lent' . Geen dag en zal de smoore' ontrijzen
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 .
Dit wordt her uur niet, dat het onverwachte Leven
• 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 .
Dit is de herfst . . . - En toch, o trage wemel-neevlen,
• dralig-waaz'ge dageraad, o schoone schijn,
• vrage van mijn hart of 't vreezig ochtend-preevlen
't bezoek van de' Engel of een droef bezoek wil zijn ;
wijde oogen die niet kent ; ooren die niet vergeten ;
arm lichaam, zwart en schraal, dat heerlijk werd bemind ;
• vreugde van mijn waan, o vreeze van mijn weten,
en gij, Natuur, die teeder-lokkend zijt, en blind
toch voel ik, bleeke toover van bedrieglijk herfsten,
- wear voel ik, schoone schijn, o schroom'ge vreugde
en vrees,
kil uit de diepten van mijn wezen 't geeren bersten
'of wear een voorjaar in de zwarte stammen rees .
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Van uit de keldren, waar mijn wil en weer'ge hoede
den looden stempel sloeg ten veil'gen deksel-steen,
welt wear ineens, en woelt gelijk een blijde woede
de lange gallem van Verlangens luid geween .. .
- Ik weet dat elke lent' van mij zal blijven eischen
het martlend baren van een fellen levens-loot ;
ik weet to zijn, om naar de hemelen to hijschen
elk teeken, 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' ;
maar. . . dit en wordt geen lent' . Geen guile dag zal rijzen
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, to wezen de verkoorne
die zelfs bij lui-ontluikende oogen van den Dood,
blinde Natuur, gij eeuwig-barende en -geboorne,
mag worde' als uw steeds zwarte' en scheppens-reeden
schoot ;
mag zijn die, zelfs bij schijn van leven, brandt 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 . . .
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o Starre waan, to milde waan . . . - de neevlen hangen
doorblonken, blankend, van een bloode 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 Iaatste
scheidt
zelfs angst en komt mijn ijlt' bezoeken .
Ik ben met u alleen, mijn oogen 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 ;
her 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-noodend 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 . . .
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VAN ALLE REIS TERUG
Van alle reis terug nog v6or de reis begonnen . . .
Wat, dat gij met en wist, heeft de onrust u geleerd ?
- Alle einders zijn ontgonnen
en elke tocht gemeerd.
Welke begeerte die, verzaad, met heeft bedrogen,
en welke oprechte liefde ooit zonder waan beleen ?
- o Dorre brand der oogen
na noodeloos geween ! . . .
Geen bronnen meer, en geene stroomen, waar een haven
ze in de gestilde maat der strenge zee bevest .
- Gij moet u niet meer laven
gij zijt aan walg gelescht .
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0 ZIEK, ONZEKER EN ONZUIVER
O ziek, onzeker en onzuiver ;
in 't ijvren de' eigen doem gewijd ;
geen strakke glimlach en geen huiver
dan om de' onmogelijken strijd ;
- ter loome zee gezonken zeilen
steeds onder zelfde lamme zon ;
en altijd 't onveranderd-ijle
aan elken nieuwen horizon . . .
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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 weidsch
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' to vlien.
Geene begeerte meet : 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 . . .
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Uren van felle macht, hartstochtelijk negeeren
gebore' uit boete en spijt
war heb ik u bemind, ik die u mocht regeeren,
en - treurig ben, en lijd . . .
- Want zie, de aarde is den tijd nabij dat tijend streven,
al zwellend, welven gaat .
Weer word ik als een zonne-straal die staat to beven
en, bevend, rechte staat ;
weer word ik, waar de luide bodem ligt to kenen
voor 't licht-bekroonde kruid,
gelijk de bronnen zijn die onbedaarlijk weenen
met daevrend-blij geluid .
De dag wordt rood van zon en rozen . De uren blaken
van rijk en rijp geweld .
'k Draag al her blozen van den zomer op mijn kaken
als waar' 'k een heldre held ;
van al het bloed dat zoekt of blinkt in bloeme' en boomen
zijn mijne vuisten zwaar ;
'k ben duister als het woud in avondlijk verloomen
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 .
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Maar - 'k heb to zeer geheerscht, dan dat ik niet en lijde
om zulke duld'ge heerlijkheid . ..
- Uren van harde macht, waarom moet ik u beiden,
nu 'k, treurend, lijd ? . . .
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TROTS, DIE MIJN HARTE HARDDE, ALS IJZER
Trots, die mijn harte hardde, als ijzer
ter kille kuip tot staal gehard
gij hebt het sterk gemaakt, en wijzer ;
- maar 'k wete dat het broozer werd .
Gij maakte' 't, ten gedrilden were,
als eene spies, die vaster steekt
naar harder staat het staal der spere,
maar die niet buigen kan, of breekt .
Zoo sta 'k, mijn trots een scherpe schanse
naar 't dreigen van elk nieuwen dag ;
en heb een hart gelijk een lanse
van staal, - maar dat niet buigen mag .
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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 lichtend 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 geween,
then zullen eens de voeten leken
van mijn geween .
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IK VRAAG DEN VREDE NIET

Ik vraag den vrede niet : ik vraag alleen de rust .
- o Teedere avond-glans der lippen en der lampen,
als de eele nacht ontrijst aan lage dage-dampen
wanneer wordt aan uw zuivren gloed mijn angst gesust?
De schroeiige oogen koel tot kalmen droom gekust ;
gebluscht het zwoele bloed van 't dagelijksche kampen ;
en, waar ter slaap de Iaatste zorgen trager tampen,
de Liefde en 't Leed verzoend tot een weemoed'gen lust . . .
- o Teedere 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 poozen ;
ik vraag alleen de rust die, maagdelijke roze,
gelijk de maan den moeden dag ontrijst, die dampt . . .
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III
GEDACHTENIS AAN EENE JONGE DICHTERES
Ik heb u niet gekend dan in dees nieuwe vreeze ;
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 droomen ;
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 mijne vuisten ;
mijn bang-gestooten aem doorvoer den neerschen nacht ;
en, waar nieuw leven kropte en aan mijn slapen druischte,
heb ik, o doode, aan u gedacht.
En 'k heb gedacht aan u dees heelen dag, gesleten
in de aangedeinde laai die om mijn leden zengt
en niets ter schaal van her verlangen laat, dan 't weten
dat zij alleen war assche brengt .
Den heelen 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,
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o kleine, o verre doode, en die mijn angst komt doopen
in droeve zekerheid dat gij niet lijden zult ;
die, helend binnen de oogen-schaal her licht der hope,
uw korte jaren hebt vervuld .
- Want gij zijt heen-gegaan voor ge aan verdorden
monde
den zengend-zoelen zoen der zatheid hebt gesmaakt ;
voor 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 begeeren,
wel spijtig om een schroom die noodloos heeft gehijgd,
maar met den troost, geen treurend oog to zullen keeren
naar een oud leed, dat talmt en zwijgt .
En stierft gij, met in 't smeekend 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 . . .
- Zoo gingt gij heen, o zalige arme . En wij, die bleven,
wear staan we in 't wassend vuur dat ons niet loutren zal ;
wear blijven wij, bij 't stuwend tij van 't lente-streven,
in onze bittre wijsheid pal .
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Want wij, die elke vrucht ter branke-zelve smaken,
wij weten welken dorst de beste pere laat ;
wij weten, waar we in trots 't geboon genot verzaken,
welk leed in ons to wrokken staat .
Wij, graauw en naakt in onze zatheid, en die weten
dat elk begeeren wear door zatheid wordt geboet ;
dat geene vreugde waakt die, smartlijk to eind gesleten,
geen hopeloos verlangen voedt ;
die eens als gij om onbevredigd hunkren treurden,
maar kweeken 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 begeeren,
spijtig om de' eedlen schroom die noodloos heeft gehijgd
thans staan we in 't strakke kleed van 't opgelegd ontberen,
met de' angst om 't hunkeren, dat dreigt .
En wij benijden u, o schoone en schaemle doode
die nooit het wrange van de zatheid hebt gekend,
- waar huivert door ons hoofd dees bralle en ongenoode
en pijnlijk-overmacht'ge lent' .
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OP DEN DOOD VAN JEAN MOREAS
(onder het waken bij een stervend man)
I
Uw aangezicht is bleek 'lijk 't mijne wordt . - Terwijl
'k een there zieke waak, geduldig en alleene,
rijst schamper-lui Persephona ten starren stijl
en schraaft de aandacht'ge Hond schuin-oogend 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 .
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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 flood naar eeuwigheden hijgen .
't Is of me uw sterven sterkt . Mijn hoofd is rijp en zoel .
Mijn koortse en awe kalmt' voel 'k mijne lip doorkerven ;
en 't gapend venster, waar 'k mijne heete kake koel,
zwelgt gulzig-sterkend om mijn leven en uw sterven . . .
- De there man, then '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 awe rust, en uit zijn aem, en mijn verlangen ! . . .
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III
Het nacht-uur waakt ; en 'k waak . - Wat zijt ge diep
en schoon,
die mijne slape ontwiekt met duizend duizelingen !
Geen licht, dat uit mijn oog ontwaakt . En aan mijn koon
de deinende aem van alle dingen .
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 hell, noch leed to voelen bloeden ! . . .
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IV
Gij brandt mijne oogen toe, gij brandt mijne oogen 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-schoonen 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-schoone 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, then 'k minne . En mijn
verblijden
gaat steevnen naast zijn dood .
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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 to hoog
in haar luister hangt to prijken,
'dat mijn dorst ze smaken moog' ? . . .
- Droom uw droomen, o vermeetne
door den peilloos-vrijen nacht
morgen kent opnieuw de keetnen
van de dagelijksche vracht . . .
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WANNEER IK STERVEN ZAL

Wanneer ik sterven zal (o glimlach om de vreeze
en om 't begeeren dat ik eindlijk sterven zou!)
neem dan dit pijnlijk boek ; wil deze verzen lezen
waarin ik u miskenne, o vrouw .
- Ik weet : gij zult er niets dan bitters ondervinden ;
niets dat u om de zwaart der doode ontgoochling troost
alechts 't hunkren naar de duizendvoudige beminde
dat zijne schroei'ge zuchten loost ;
slechts om uw trouwe zorg de wroeging, to vermoeden
dat gij hem niets dan uwe schoonheid geven mocht
den onverzaadbaar-zatte' en spijt'gen levens-moede
die aldoor heeter leven zocht ;
hij die van u de dolste en wreedste gaven eischte
en die in uwen schoot het al-bezit bejoeg,
maar, wreed en laf, tot in uw troostende armen krijschte
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 hooren,
zelfs geen gekreun dat om uw medelijden smeekt
slechts, waar 't de duisternis van uw getreur komt storen,
een maatlijk dropken bloed, dat leekt ;
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niets dat u noode naar een eindelijke stilte
gelijk van verre een bron naar lafenisse noodt
slechts aan uw hoofd, o gij die leest, de heete 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 to dragen,
o gij die deze verzen leest . . .
- En toch . . . - Wanneer ik sterven zal (o geerte en vreeze! )
en om uw kommrend hoofd de doode-wake fleemt,
en gij dit brallend boek, om niet alleen to wezen,
ter bleeke en moede handen neemt ;
en gij zult
in al haar
en gij zult
het smaden

lezen, en de bitterheid zal rijzen
strakheid aan uw mager weeuw-gelaat ;
voelen, gij die mij niet kunt misprijzen,
dat u tegenslaat ;

en gij zult verder gaan, en vers na vets 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 vr6uw, me wezen g6ed .
En gij zult zien hoe 'k lig, mijn leven uitgeleden
tot bij het laatste zweet en bloed;
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gij zult de graauwe lok van voor mijne oogen keeren
en zien hoe nog de drift zwart om mijn schalen kringt ;
hoe, norsch van vragen en vertrokken van begeeren,
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 doode 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', her boek ter zijde laten ;
een zoet gepeinzen wekt een nieuwe teederheid ;
en gij zult voelen hoe mijn doem tot niets kon baten,
omdat gij toch mijn vrouwe zijt ;
gij zult her weten, en een toomelooze liefde
zal zwellen in uw borst en kroppen in uw keel,
en uit wat meest u kwelde en u her innigst griefde
wordt u her 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 beret clan ik-zelf zoudt gij mijn woord begrijpen
dat n6g in trots het hoofd u beurt .
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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 .
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 begeeren 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
uw eigen schoone zekerheid ;
de vlammen-schoone zekerheid waar de Getuigen
- hoe fel de geesel 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 alleenige to wezen
aan wie 'k de volle maat van heel mijn wezen gaf .. .
Daarom, wen 'k sterven zal, wil deze verzen lezen
zoo 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 . . .
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GIJ MENSCHEN,
DIE MISSCHIEN ME IN LAETREN TIJD GEDENKT
Gij menschen, die misschien me in laetren tijd gedenkt,
als deze mond, en zonder morren, heeft gezwegen,
maar, woordloos op verzaden dood open-gezegen,
de ijlte beteekent 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 heete 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 to zeer wanneer hij Teed,
- hij droeg 't gevoelen, nooit genoeg to mogen lijden . . .
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GOD AAN ZEE
(Oostende

1919-1926)

DOOP VAN DEN BEDELAAR

W ij hef f en in dees heil'ge vonte
naar Uwen schuinen blik, o God,
dit Kind dat, blank en ongeschonden,
van onze lie f de en onze zonde
ten zoen U weze, en ten gebod .
Zijn moeder zou 't mij smoorlijk schenken
met, schriklijk, in 't gelaat gegri f t
de teeknen van mijn loenschen drift,
zooals 'k haar moest met leugen drenken
van pi jnli jk vleesch en schittrend schri ft.
Zij droeg het in haar ronde f lanken
gelijk 't heelal zijn bollen draagt ;
zijn klop in haar was als hun wanken ;
en van ons bei was ik de kranke
die bee ft en om verlossing vraagt .
En toen 't uit haren smart geboren
bij halos van haar dankbaarheid,
stond ik gelijk een wees verloren
waarvan geen menschen-hart zou hooren
hoe hij om doode moeder schreit .
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En 't lag in zijne wolk'ge kribbe
wonder-verlaten, rood en schraal
gelijk een late, draal'ge straal,
of, aan een levens-moede lippe,
een schemer-kleurige adem-haal.
Maar neen, o God' : het lag to blinken
zooals bevrijde oneindigheid ;
zoo ziet men U den avond drinken
ten zoom der zee en 't zonne-zinken
als aan een beker then gij bijt.. .
Dies zagen we uit ons reeuwsche geuren,
uit woeste lie f de, uit norschen geest,
zich dit onnoozel kind je beuren .
- Thans staan we, God, aan Uwe deuce
gelijk de hond die slagen vreest .
Zult Ge er de loome rust van wasschen
en 't hunkren om 't beminde wee? Het doode water van de sassen,
dik-blikkerend van gift en gassen,
bereidt ter zuivering der zee .
Zult Gij het uit den doem verlossen
van ruimte en dorst, van walg en 'tijd ?
o Kreet van wien de baren drossen,
en kleuren met steeds nieuwe blossen
om steeds herhaalde mooglijkheid .
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Zult Gi j 't uit wei f elen en wikken,
uit dom verschil dat hoopt en doodt
tot Uw gevalligheid beschikken,
o Schutter die, na 't oolijk mikken,
in 't eigen oog de wereld schoot ?
Bewuste Veger der woestijnen,
vroed Zaemlaar van bet vol gevecht :
zal 't in een grijze leegheid kwijnen,
o f zal zi jn aanzicht lichtend schi jnen
aan een veroverende plecht ?
Wij zijn de Vader en de Moeder ;
wij hebben Uwen wil gedaan
bij schreeuw en tweet, bij wrok en traan .
Zult gij ons wilder en verwoeder
gaan make' om een gerechten waan ? . . .
Maar neen : ons, armen, zult Gij teistren
met deemoed, dankbaarheid en rouw ;
ons wordt de vree, bij buigend peistren,
van 't vee dat, maetlijk van gekauw,
geen wolken kent dan aan haar schaauw .
Wij zullen, moede, nuchter worden,
na al den drift, na zel f s bet teed
dat als een wroeging 't brein ons beet.
Er is geen zegen dan in de orde ;
loon gaat naar wien to zwijgen weet .
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Dit kind, geheven in Uw vonte
tot bittren zoen, tot wrang gebod;
dit wichtje, bleek van onze zonde
Gij hebt bet aan ons lot gebonden
als een pro f ijt'ge straf , mi jn God .
Doch - niets kan ons den droom onthouden
die de' allerijlsten nacht doorglanst,
waarin bet blijde blinken zoude
zooals bet luchtig ka f dat, gouden,
van uit den wan ter Zonne danst !
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I . DE HEETE ASCH

'K HEB MIJNE NACHTEN
MEER DOORBEDEN DAN DOORWEEND
'k Heb mijnee nachten meer doorbeden dan doorweend
al wemelt twijfel in de opalen van mijne oogen ;
'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 ijit die gij vol wisheid meent
en mijn gebrek aan smart vervult gij met meedoogen .
Of ik genieten wil dan of ik lijden mag
ik wacht op tranen in de dorheid van een lack
en 'k vrees mijn tand waar hij de lippe Gods zal bijten .
Ik 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 .
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DE NACHT, DE ZWOELE NACHT

De nacht, de zwoele nacht heeft me als een wijn bevangen .
Terwijl een schijnen-rijke wa mijn brein omwindt,
komt uit de diept geen dageraad mij tegen-langen,
omvangt me een woel'ge duisternisse die mij bindt .
Ik ben geen bake ; geen verwijlen, geen verbeiden ;
geen duizeling van hoop, geen duizeling van dood .
Ik ben alleen, bij holle ontstentenis van Iijden,
ik ben niet meer dan lijdelijk een moeder-schoot .
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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 teem van feed, 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 doode visschen.
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HARDE MODDER, GUUR KRYSTAL

Harde modder, guur krystal
in mijn naakte woonste
rijk en arm aan nets en al,
ben 'k de ziekste en schoonste .
Huis dat afsluit en dat kijkt
hart dat, onbewogen,
hoort de zee die wast en wijkt
voor verzadigde oogen .
In
't
Al
om

geen spiegel, gruwvol-eel,
beeld van een begeeren .
de beezmen zijn to veel
den grond to keeren .

Ziekste en schoonste ; - neen : zelfs niet
de armoe van to weten
dat u niemand lijden ziet,
en de schoonheid u verliet
waar gij roerloos in uw Niet
waart gezeten .
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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 roerelooze twijgen .
En geen gerucht, dan deze vrucht, die valt .
Een vrucht .
- En waar ik sta, ten zatten levens-zoome,
vol als de nacht maar even stil ; blind als de lucht
hoe rijk ook aan 't verholen licht van mijne droomen,
voel 'k - loomer dan in 't loof der luidelooze boomen
een vrucht die valt, - mijn hart, gelijk een vrucht
die valt . . .
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IK HEB MIJN ZUIVER HUIS GEVULD

Ik heb mijn zuiver huis gevuld
met al de teeknen van mijn schuld ;
mijn vrouwe zou verdonkren
in 't schroeien van mijn helsche licht,
en mijner kindren aangezicht
zou van mijn zonde flonkren .
- Gij toont mij hoe het linnen blinkt
en hoe voor 't venster hinkepinkt
(o huislijkheen) een meeze,
gij mijne vrouw ; . . . maar in u bijt
om mijne norsche heimlijkheid
het kloppend hot der vreeze .
En onze kindren, - zie, ze zijn
gelijk een vat to vol aan wijn
zij gisten ; en hun schouders,
van •l oochnen strak, van wil doorwoed,
zijn als de tafelen der boet'
van hun verduldige ouders . . .
O wee die voeden, en wier hart
in sloopende eenzaamheden mart ;
die de eigen liefde ontkennen
om vrees der vrouwe, om bronst huns zoons,
en aan hen-zelf van 't mes des hoons
Gods aangezichte schennen.
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IK DROOM UW DROOM

Ik droom uw droom ; gij droomt mijn droom. Wij beiden
we zijn alleen door ruimte, alleen door tijd,
we zijn alleen door wrok of vrees gescheiden .
Maar 'k weet dat gij moet lijden, daar ik lijd .
De dubble vaart van uwe hooge beenen,
de dubble zon van uw gescheiden borst
gij zijt niet henen want ik ben niet henen ;
uw holle mond droogt van mijn heeten dorst .
En ik, druk ik mijn vuisten in mijne oogen,
elk oog zal branden als wanneer uw zoen
tot eigen klaart hun klaart had aangezogen,
hoe 'k ze ook alleen op ijlt zal opendoen . . .
Gescheide' in 't uur, gescheiden in de wijdte
gelijk de zee van 't zwerk gescheiden ligt .
Maar steeds zal 't zout mij van uw drift doorbijten,
steeds blijft gij huivren van mijn heerschers-licht .
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DIEP AAN UW HART

Diep aan uw hart, diep in uw haar to 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 bloote,
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)
loope 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 begeeren,
gelijk een dubble brand
'k zink in uw haar ; 'k brand aan uw hart; gij zult niet
weren
den stempel van mijn slipers-mond .
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IK ZET MIJ NAAST MIJN NAAKTE ZUSTER
Ik zet mij mast mijn naakte zuster
zij draagt de merken, lam en fel

van wat haar droever en bewuster
moet maken van haar norsche hel.
Zij heeft veel kinderen gedragen
in haren bleek-doorreepten buik,
en als van ongekende plagen
is hare borst verneerd en sluik .

Hare oogen waren vochte spheren
'lijk de aarde blinkt van zonn'ge zee ;
thans zijn ze tranend van ontberen
en glanzend slechts van koortsig wee .
Toch hangt zij me aan als zware trossen
beladen met den warmsten drank ;
en 'k weet dat niets mij kan verlossen
van liefde en trots, van leed en dank .
Wij zijn allang, allang gescheiden ;
nooit danst haar lichaam door mijn droom,

hoe zij moog' hunkeren en beiden,
en hoe zij bidde, en hoe zij schroom' .

Maar zie : van de allerwreedste mannen
heeft zij den wuftsten lust gevoed,
en op hun nukken blijft gespannen
het kloppen van haar pijnlijk bloed .
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Zij daagt in zich het zekerst teeken
dat ik me aldoor tot jeugd herbaar,
en hare lippen zijn de kreken
waar 'k eens mijn moer'ge moeheid gaer .
En 'k hoop dat ik, ten laatste dage,
een gier'gen God de dierste buit,
niet naar de hand zal moeten vragen
die, zonder wrok en zonder klagen
me op mijn berooidheid de oogen sluit.
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O BLIK VOL DOOD EN STERREN

O blik vol dood en sterren,
o hart vol licht en Teed.
De dag is spijtig verre ;
de nacht is hel en wreed.
Mijn mond vol wondre smaken
then geene vrucht verzaadt .
Niemand, o hunkrend waken,
die langs mijn venster gaat. . .
Wij zullen nimmer wezen
dan Godes angst'ge weezen .
- God, laat ons waan en schijn
dat we Uwe weezen zijn .
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I I . D E 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 zweepen gierend me in 't gezichte slaan .
De zwerken leg 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 .
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 to 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 oogen, moe van in deze ijlt to kijken,
onzichtbaar, maar die mort en bijt .
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OVER DE ZEE HANGT MATELIJK TE TAMPEN

Over de zee hangt matelijk to tampen
een zoele en droeve klokke door den mist.
De dag is zonder klaarte en zonder lampe .
Hij, die zijn hart bezit, weet wat hij mist .
Een stemme galmt, en ieder loopt verloren .
Ik loop alleen . En 'k weet dat duizend zijn
die naast me dragen door to dichte smooren
'lijk al to voile teilen melk hun pijn .
Ga niet terug : gij zult den weg niet vinden .
Gisteren, morgen, en eenzelfde klacht .
De mist-klok zingt onzichtbaar-manend in den
dag-witten nacht.
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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 tusschen mijn tanden .
'k Heb u genoten . En 'k heb u gedorscht
opdat na licht en schaauw, na graan en zemel,
ik 't baatloos glanzen kenn' van iji 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 miter, 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 doove bede
van wie daar leed nog meer dan 'k lee .
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O 'K WEET DAT IK,
ONTTOGEN AAN 'T ORKAAN

o 'k Weet dat ik, onttogen aan 't orkaan
van donkere aard-spelonk, eens kwam to staan
als boven gif-moerassen eene vlam,
gelijk een vlam boven den moeder-grond ;
den nacht onttoge' en die to lichten 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 to 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-bosch .
Van elken boom zoo 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-bosch .
Ik weet mijn 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. . .

544

'K HEB NOODLOOS DOOR DEN BOOM GEBOORD
'k Heb noodloos door den boom geboord
een wortel, ter geheimste waetren
nooit bloeit een tak uit mij, nog hoort
de wind het trillen van mijn woord
door 't hoog gebladert schaetren .
Ik ben geen koninklijke bij
gevangen in haar vruchtb're celle ;
want nimmer zwaait een vreugde uit mij
de nijvre zwermen die, to Mei,
de ruit'ge raat doen zwellen .
En 'k ben den rechten weg gegaan,
den afgrond tegen van 't ontzeggen .
Er is geen afgrond . En mijn waan

wou nu maar liefst wat slapen gaan
en lam ter rust zich leggen .
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GIJ ZIJT DE HOND NIET
AAN DE DEUR VAN UW GELUK
,,Gij zijt de hond 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 weeaw uw medelijden borge ;
hoe de eele glimlach van een kind uw vreeze smukk'
gij blij ft op uwe vreeze als op een liefde tuk
en zult uw medelij'n gelijk een basterd worgen.
,,Gij weigert, daar gij vraagt . Gij kent geen grooter
vreugd
dan voor de felste wonde op Godes rots to knielen,
ontuchtig aan uw lijf en tuchtloos aan uw ziele ;
,,dronkene aan leegte, die geen zatheid kennen meugt
tot aan den dag der straf dat God u van zijn lanse
zal porren, tot gij weer en goddelijk zult dansen ."
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UW EENZAAMHEID

,,Uw eenzaamheid ? Gij zijt als die wolvin .
,,Zwijmlend 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 oogen ; dof gemor
wordt huilen, hoeve aan hoeve, vert aan vert .
Zij liggen aan den band. Haar lijf is hol .. .
,,- Uw eenzaamheid ? Werp uwe kinderen, gij !"
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NIMMER ZULT GE 'T LICHT BELETTEN
„Nimmer zult ge 't licht beletten,
bij den nieuw-geboren dag
't zee-gewemel uit to 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 oogen van een kind
zult ge in angst en armoe kennen
dat ge u-zelf to zeer bemint.
,,En gij zult uw lijden moeten
leeren smaken als een vrucht
waar, gerijpt, elkaer ontmoeten,
zwaar en louter, aarde en lucht ."
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EN HOOR UW HART

,,En hoor uw hart : hoort gij uw hart niet slaan ?
Daar is de maat waarop uw dagen dansten .
Niet wen gij waart met weelden overlaen
of dronken van een overmoed'gen waan,
stond ge in de rei die blij den tijd omkranste .
,,Brandde in uw brein al 't lijden dat het droeg
leg op uw hart uw hand, en gij zult hooren
al de geheimen die, nog ongeboren,
zich voede' als aan een aren-zware voren
gesneden door uw pijne, o klare ploeg .
,,Niet gij beschikt de zwaarte van de schoven
en buiten u wordt alle zaad gekeurd .
Tracht in u-zelf berustend to gelooven,
aldaar ge uw hart, aldaar ge uw bloeme beurt,
indachtig dat geen roos in de ijlte geurt ."
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SCHADUW IN DEN SCHADUW ZIJN

Schaduw in den schaduw zijn
en zich-zelf vergeten,
was daar niet van de oude pijn
nieuwe bete.
Zwijgen, 'lijk de zonne zwijgt
in de rechte halmen,
- hijgde niet 'lijk storrem hijgt
lijdens galmen .
Heel mijn lijf is droef en trotsch
in de smart geklonken .
- Gij, o God, klets uit de rots
eindlijk vonken .
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III . VERZOEKING VAN GOD

WIJ ZIJN NOG NIET GENEZEN

Wij zijn nog niet genezen van onze oogen
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 handen niet genezen
die hare koelte gretig warmen gaan
aan al de vaste vormen van den waan
vergeefsche hoop, eens vol aan ijlt to wezen
en onbeweeglijk in 't ontberen staan .
Wij zijn nog niet van reuk, noch zijn van ooren,
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 !
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'K BEN HIER GEWEEST, 'K BEN DAAR GEWEEST

'k Ben hier 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 zalve voor mijn zonde .
Eens bood 'k me-zelven 't lief genot
van eene tafel zonder God .
- Het zout der zee gedronken,
het zout der aard doorbeten, was
'k die bij het maal der eigen asch
heb 't eigen bloed geschonken.
Hoe lange duurde wel dat feest ?
Gij zijt de laatste gast geweest,
Dood : uw verwonderde oogen,
Dood : uw volstrekt genaaiden mond
verwezen 't hoofsch-geboon verbond
met mijne zatte logen .
Toen moist ik wel op tochten uit
naar overdrachtelijken buit,
o hongerige Jager!
En mijne huid, van vorst doorkeend
tot op de kilte van 't gebeent,
glansde geraamtlijk mager .
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En - 'k ben hier geweest, en 'k ben daar geweest,
'k ben helle en hemel naar geweest .
En wat heb ik gewonnen ?
Geen duister schooner dan mijn licht,
en mijn gezicht, mijn graauw gezicht,
'laas !, nog de schoonste zonne. . .
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EENS GROEIT EEN BOOM UIT MIJ
Eens groeit een boom uit mij, en 'k weet denwelke .
Terwijl mijn vleesch in lijmig vocht vervloeit
draagt hij, als gulden kandelaren, kelken
waar, in den killen daauw, Gods ooge gloeit .
Maar, zoo daar englen zijn (en steeds houdt wake
een krans van englen om den donkren trunk,)
die zich ter kelken laven, zie : zij smaken
de rotheid van mijn vleesch in hunnen dronk .
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WAT WEET GIJ VAN KWETSUREN
War weet gij van kwetsuren,
die niets en moest verduren
dan, lollend, stamp of stoot ?
- Ik kwispel van de kuren
mijn leven door, der Dood .
Ik ben, die draag mijn smarten
als kostelijke parten
die 't listig lot me speelt,
en die, om 't lot to tarten,
niet huilen zal, maar kweelt .
Ik ben, gebenedijde,
die koestert 't bloedig lijden
dat heel zijn vleesch doorrot,
om 't, hooploos schier, to wijden
aan 't weigeren van God .
Want heeft Hij mij verwezen,
met pijne in poot en peeze,
met kilte in lende' en leen,
als bij geboorte een weeze
op een verlaten steen ;
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want zou Zijn wil mij plaatsen
als laatste der melaatschen
op den verlaatsten kei
flog zou ik mij niet haasten
to weif len tot ik schrei .
Waar 'k immers, rotte pure,
(wat weet gij van kwetsuren?)
trotseer de felste proef,
tot dat ik van verduren
then guren God bedroef .
die guren God bedroef .
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'K ZIT MET MIJN LAMME BEENEN

'k Zit met mijn lamme beenen
in de assche van een stervend vuur .
Ik bid ; mijn vrienden weenen ;
en 't hangt mijn keel uit op den duur.
Zal ik mij dan vervelen
met langer job to spelen ?
De schoonste lol, de liefste lol
maakt op den einde dol.
De schapen moet men scheren
en de ezels moet men slaan, ja slaan .
Zoo wil 'k, in alle zeere,
mijn lamme beenen gaarne braen .
Mits 'k U dan maar en geve
het zout van dit mijn leven,
en van mijn wrokkig offer, God,
met worde to eigen spot .
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HANDEN, DIE VAN GOEDEN WIL
Handen, die van goeden wil,
needrig-moede, zijt getuigen, waar deze avond, rood en stil,
daalt om daen en daalt om tuigen ;
armen die van goeden moed
trillen gaat door warme spieren,
waar de laatste dages-gloed
mijne ruite komt vercieren ;
- weer keer ik het duister toe
van mijn huffs en mijn gedachten ;
sluit ik op uw luister toe,
Nacht, mijn eigen armoe-nachten ;
en, waar ik u weere-vind,
Eenzaamheid met wijkende oogen . . .
- o, to schreien als een kind,
in zijn hoop bedrogen .
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HET HUIS IS RONDOM MIJ
VOL SLETTEN EN SOLDATEN
Het huis is rondom mij vol sletten en soldaten .
Terwijl ik sta gelijk een blinde in 't voile licht,
slaat, met de hitte van een haat, in mijn gezicht
het kreunen van hun vreugde en van hun lijden 't blaten .
Zij vollen 't huis ; zij drommen alle gaten dicht,
tot hun gedein gaat stroomen over plein en straten,
en de avond blaakt van hunne laaiende gelaten,
en de aard gaat dreunen van hun draaiende gewicht .
Ze ontroeren in hun lijf Uw genegeerde kiemen,
versmade God ; - terwijl ik, meen'gen dood verzaad,
in mij de glanzen poets van 't eigen dorre zaad ;
en Gij, mijn God, dit aanzicht kerft met al de vliemen
die hun ontkennend schateren mij tegenslaat,
en - mij den troost onthoudt aan Uw besmeurd gelaat .
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GELIJK HET GONZEND BLIKSMEN

Gelijk het gonzend bliksmen van motoren,
waaraan een menschen-wil zich-zelven riemt,
her ondoorgrondlijk-ijle wil doorboren
tot waar 't den blik van Godes oog doorpriemt ;
neen, gelijk licht in licht : gelijk een kaarse
zoo karig, dat de zonne haar doorvreet
van 't vroege groenen tot her 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,
worden verhole' en ongenaakb're stralen
vergaderd in een trane van krystal ;
neen, dood stuk vleesch, vervloeid in logge beken
of weeldrig bloeiend in een wormen-feest ;
neen, slechts dat vleesch, dat vleesch en arrem leken,
en 't lage beest dat danst op 't hooge beest ;
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neen, neen, o God (ik weet niet hoe to zeggen ;
ik weet niet, God, ik weet niet, maar ik zeg
God) ;
gelijk de . . .

gelijk . . .
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IV . GEBOORTE VAN DEN HONIG

STILTE IS DE STELLIGHEID

Stilte is de stelligheid die nooit begeeft .
- Ik streel uw haar, mijn broeder : onze zuster
dooraemt de stilt', waar ze in de stilte leeft
bewuster .
Bij scheemren stikt ze een zijden roze, die,
mijn broer, nooit in een vruchtb're zon zal leven .
Zij heeft een hart : daar komt een donk're bie
to beven .

5 67

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-schaarscher bijen-heir.
Nog sta 'k aan trossen rijk, aan bleek-geschelpte trossen
zooals 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 .
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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
geene 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 ooge weent of slaapt .
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SLUIT UWE OOGEN OP HET LICHT
Sluit uwe oogen op het licht
dieper zal het branden . . .
Nimmer is me uw lief gezicht
liever, dan waar 't veilig ligt
binnen mijne handen.
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
oogen zonder vrees, o kind ;
en uw haren, bleek en blind
als de maan bij nachte .
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WAAR ME UW HULP GENAAKTE
Waar me uw hulp genaakte, en lachte,
lachte God uit uwe hulp.
In her nachtelijke fulp
ging een licht ontwakend wachten .
Waar mijn angst u zou verzorgen
in den nacht der ziekte : toen
streek van God een bleeke zoen
op uw aangezicht van morgen .
Ik en gij, - en tusschen beiden
beider zwijgen, vroom en bloo,
om wat schromend bindt . En zoo
aan ons zelven to verscheiden .
Blik in blik elkaer to kennen
en verliezen, waar men vindt .
Oogen, heel der wereld blind
om aan Godes oog to wennen .
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GROEIEN UIT HET BRASSEND WEVEN
Groeien uit het brassend weven
van de zee, tot bloei verdicht,
en gelijk een straal to streven,
recht, naar de eenheid van het Licht ;
recht, van uit de woel'ge vaalte
naar de klaart die kallem wacht ;
- o mijn rijpe ziele, haal den
Hovenier die snoeit en lacht .
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WAAROM VERWIJT GE MIJ

Waarom verwijt ge mij de paden to verlaten
die, van hun eigen blik verlicht, de menschen gaan ?
De zee klotst om haar-zelf en, zonder baak of bate,
weet in haar slappen kom haar eindloosheid to slaan .
Ik
De
Ik
En

heb geen doel, mijn God, dan van Uw wil geboden .
zee slaat aan de maan de maat van alien tijd .
ga geen wegen dan, misschien, den weg der dooden .
't is de weg der eeuwigheid .

573

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 ongenoode Gast
ons scheemren in 't vervaald gelaat,
o Dood, met avond rijk belast
din wordt het dageraad.
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V . GOD AAN ZEE

GIJ ZIJT EEN BLOEM

Gij zijt een bloem, - en 'k ben alleen met u,
ten vroegsten uchtend, gij, een nuchter teeken .
Naauw gaat de nacht op kuisch ontwaken bleeken ;
geen adem nog, die luw' .
Nog ongeraakt de stolp der horizonnen .
Slechts in het trilloos treuzelen, dat wacht
op blanker welken van den tragen nacht,
uw roerelooze zonne .
Gij staat, en straalloos waezmend, o pateen ;
en, doet de dag u donkeren, mijn roze,
nag staat ge in 't dage' aan eigen licht to blozen
waar 'k sta, met u alleen ;
met u alleen die van uw blonden luister,
gij blinde, een ongeweten zonne zit ;
waar 'k van me-zelven lijd,
ik, in het veilig duister .
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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, vergaerend las
zoo 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 ? Ik heb u niet bedankt.
Bedankt, 'dat ik aan uwe klare en simple koelte
in mijne heete vuist de heesche wereld sloot ;
bedankt, 'dat dezen dooven mond uw zuivre zoelte
den dronk van vele en onbegrepen liefde bood .
Want moest aan u dees vreugde een nieuwen waan
ervaren ;
Glas, smeet to gruizel u 't negeeren van mijn trots
nog zag mijn late spijt in elken schervel klaren,
lang starend, de ooge Gods .
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DAN UIT UW HAND GEBOREN
ZIE, IK BEN NIET,
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, beursch-verdorven, derven moet .
Doch Gij voorziet mijn eeuwig-daauw'ge verve
ten boom-gaard, waar Ge me eindloos geuren doet .
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WIE MIJ WAT BLOEMEN BIEDT

Wie mij war bloemen biedt, en 't zoete weren
van weemoed volgens liefde-rijk gebod
is zij mij minder dan bet daeglijksch keeren
der belle hemel-spheren
in 't zeker oog van God ?
Zijn mij die steeds-herhaalde en -nieuwe geuren
wel minder, dan aan mijn vertrouwd gezicht
het kallem en bet koninklijke beuren,
uit vochte en veer'ge veuren
der zee, het zonne-licht ? . . .
- Wel word ik nooit bet matelijke wikken
(o gulden pols die door mijn ooren klopt)
dat wijs bestieren zal en rijk beschikken
een vlinder die, bij tikken,
zich wemelend ontpopt ;
maar worde ik dan, ter diepste en warmste korven,
't framboosken, onder alle vracht geplet,
dat, kenen-rijk gekneusd en dood-verdorven,
aan 't laatste bloed gestorven,
den dag in geuren zet .
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WIELWAAL, DIE VAN RIJPE KERSEN

Wielwaal, die van rijpe kersen
uwen rooden gorgel spoelt ;
ziele, die u-zelf to persen
in den mond van God bedoelt ;
(want to worden riet ten tande
die het zacht tot suiker bijt
speelsche 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 to groot voor ons
wij zijn to glanzend van geluk
dan dat de roodste en felste wond'
ons niet als eene 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,
de teistring toe van Uw gelaat .
En waar de stilte in 't hart ons bonst
als teeken van een laatsten nood
't is of de trommel van den Dood
- o horzel die de zon doorgonst, ten vrijheids-tocht ons noodt .
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DE DAG SCHUIFT VOOR DEN DAG

De dag schuift voor den Dag gelijk een Iucht vol rozen .
- Neen, blind uw blikken niet, want gij zult blijven zien
door 't ijl gordijn van 't uur dat glijdt de prille, brooze
vereeuwiging van wat gij nimmer kent, misschien .
De
Uw
de
en

zee verschuift de zee : haar diepte zal niet roeren .
blik is blikken-vol, maar luikt op zich alleen
vlucht'ge schoonheid van ontgoochelend ontroeren,
gaat 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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UITVAART VAN DEN BEDELAAR

Geen klok omgolft den dooven toren .
Wat galmende aarde als een'ge klank .
In 't hoist ontberen naakt geboren,
heef t hij thans de armoe-zelf verloren
en is gestorven zonder dank .
Hij, 't kind van duizend wilde schooten,
werd lam ten laatsten schoot gebracht .
Zoo wordt de zieke aan boord der boo ten
- gelaten, maar gevreesde vracht, der zee gegeve', een zoeten nacht .
En ach, hij was allang verscheiden .
Geen lie f de am ouders zonder brood
kan duurzaam 't kinder-hart verblijden,
wien de eerste les in 't onderscheiden
de vrage van den honger bood .
En wij, de Vader en de Moeder,
wij zagen hem als wandlaar gaan
de leege wegen van zijn waan .
o Hope dat hij, moede en moeder,
weldra weer voor ons deur zou staan .
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Maar neen : 't geheugen zou hem f alen
als 't zitten aan een langen disch
waarbij de tanden langzaam malen
ontall'ge visschen boven-halen
en 't nutten van geen enklen visch . . .
En, vraat-zucht hij, en dorst van velen,
werd dra hij zatheid van begeer .
Wie nimmer ate en dronk mag deelen,
vergeet de dorheid van zijn kele
en kent den nood zijns monds niet meet .
Zoo beeft wellicht hij nooit begrepen .
De mensch is zwaar ; de God is licht.
- Heeft hij, die thans begraven ligt,
in 't dikke teem der aard benepen,
't bezoek gekregen van Uw licht ?
Hij was de bedelaar geworden
die nooit en vraagt, then niemand gee f t,
die niet verlangde en die niet morde . Kent hij thans 't lie f de-woord der orde
die gee f t en die van gaven lee f t ?
De noon der dood, die van zijn oogen
Uw oog niet oopnen zag, mijn God
hij had geen mond om veel to loven,
hij die den geur slechts van den oven
genieten mocht als daeglijksch brood ;
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hij die in havens en gelaten
alleen a f wezigheid mocht zien ;
neen : hij die buiten alien bate,
van lief de los en alien hate
zich-zelven niet meer zag, misschien;
- Gij, die tot beedlaars ons laat groeien,
o God, als deze bedelaar,
Vat we in ontstentenisse bloeien
en 'dat we alleen nag zullen gloeien
als in Uw zon 't onschuldig aar ;
Gij, die van 't bloed en 't bloote water,
van 't wassend tij, van 't wassend brood
onthoudt, ons will'gen, hoog 't geschater
tot vreugd van 't onbekende Later ;
doch laat ons zwaar en warm als lood
geheime, Gij ; de zeekre Zaaier
die kiemen laat uit duisternis
alleen, en uit ons rijk gemis
maakt Gij mijn beedlaar tot een waaier
der zeegning over onzen disch ?
o Blijde Veger der woestijnen
maar Zaemlaar van den versten straal :
zal ik, zijn Vader, weer verschijnen
gezuiverd van den schijn der pijne,
zijn Moeder, blank van moeder-praal ? . ..

587

- Wij hebben hem vandaag be graven .

gebaarde uit onze onwetendheid .
Doch wij, die hem zijn armoe gaven,
bevroeden dat wie van ons lijdt
ons soms een dankbaar loon bereidt .

Ons werk is krank, nog voor ons handen
het moe beginnen to eigen leed.
Maar wien 't gebed der offerande
komt schroeiend op de lip pen branden,
o vinn'ge en zachte God : hij weet .
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HET BERGMEER
(Zwijnaerde-De Panne 1926-1928)

MDCCCCXXVIII

DE BLIND-GEBORENE

Weer nadert de avond, want ik bad,
o ver-verglanzend licht der kimmen . . .
Maar neen : 'k lig strak gelijk een wad
van 't eigen tout to glimmen .
Een wadde, van de zee bepletst ;
van bijtende aedmen overgletst;
mijn aanzicht 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 zeggen : melk . En 'k weet ze niet
dan binnen harde en ronde wanden,
daar ze in mijn holle lip pen vliet
kil naar mijne ingewanden .
Zij zeggen : blank . Er is de zoelt
die duurt, en uur aan uur verkoelt .
Er is een slaap, en 't is het huizen
van vele vragen in een droom .
De droom ontwaakt op open sluizen
en op een nieuwen vragen-stroom .
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Zij zeggen : blind. En 'k ben de toren ;
'k ben Teem, maar die een hemel schraagt
en, diep of hard, aan rib of voren
gelijken vrede draagt .
Mat-bleeke als een Verrijzenisse
binnen 't hoog welven van een nisse
gebonden; doch beteekenis
van wien de vleuglen nimmer wegen,
maar zich betoomt, en van verzwegen
begoocheling niet bleek en is .
Zoo lig ik onder hemel-golven
gelijk een hemel-gladde zee,
in 't eigen woelend wee bedolven
met het gelaat der bee .
Mijn nacht is reeuwsch, gelijk de brakken
die woest de breede nekken knakken
der beesten van bet felste woud .
Maar - wellust! - zie mijn lip pen blaken
bij dage, als rijpe perzik-kaken,
want zij zijn bloot van bloed en tout .
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Ik draag in mij de norsche wolk
gezwollen dreigend van onweeren ;
maar 'k zit bedolven in den kolk
van diepe, veil'ge kleeren .
Een meisje vindt mij schoon en koel .
Mi jn oog is statig als een poel
voor kalme, bronzen-eeuw'ge visschen .
En - 'k heb alleen mijn bitterheid
om met de pluimen van den nijd
mijn starre tanden to verfrisschen.
- o Gij, wie 'k dit bestaan ontstal,
Moeder, die nooit mijn lip pen zochten,
en Vader, then 'k niet eeren zal
om wat uw handen wrochten
Gij die mijn onwil teer omgeeft
met lief de die van zorge beef t ;
die mijne lie f de hebt verloren
op de ure, dat mijn aangezicht
in 't glanzen van uw dubbel licht
voor 't eigen duister wend geboren ;
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verplegers der ontstentenis
o gij, die voedt uw lange vreeze
met de' armen troost dat mijn gemis
een zeekre baat moet wezen
gij weet het niet, gij weet het naauw,
maar 'k draag bet teeken van een Vrouw
tweevoudig in mijn borst gedreven
en 'k heb bet teeken van mijn drift
met hoogre hitte in haar gegrif t,
tot blijken van mijn machtig leven .
En 't Leven schonk mij mild zijn loon,
als aan een man die mag beminnen
o moeder, vader, 'k heb een Zoon
om mij het licht to winnen .
Hij ziet . En 'k ben in hem verblijd .
Doch waar zijn nood mij tegen-krijt,
heb ik geen handen die hem sussen .
En 'k weet niet of mijn vrouw hem mint ;
maar ik ben woedend waar ze 't kind
omaait met hare ziende kussen .
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Ach armoede, armoede, asch der branden
waarvoor geen menschen-koude wi jkt !. . .
Heb ik een kind? Ik heb geen handen
then het zijn hand jes 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 tusschen beiden,
en 'k raad een adem naar de zijde
waar ik een kreun'ge wiege weet.
En zij die mij het leven schonken,
ik weet : zij zijn al lange dood .
Maar - heb ik ooit haar melk gedronken,
gezonken in haar schoot ?
Heb ooit ik aan zijn harde knieen
gestaan, waar woord-gegons als bieen
verhaalde in zijn bewogen baard ? . . .
Ach armoede, armoede, asch der vuren
die de eigen troostloosheid verguren
wien zelf de sprokklen bee f t gegaerd !. . .
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Zoo leer 'k de lol van wijs ontkennen
wat nimmer op mijn schouder woog,
en 't deugdelijk profijt, to wennen
aan wat den nek mij boog .
Verheldert ooit begeerend wrokken ?
Ik zie de hoogte niet der nokken
waaraan 'k me licht to pletter stoot .
En nimmer moet bet beeld van 't lijden
verwringend bet gelaat ontwijden
waar duldend klaart bet mom der dood .
-

Hoe zou 'k een koene braauw vernorschen
bi j stil verweenen van een waan ?
Geen hoogmoed kan als teeken torsen
bet scbittren van een traan .
Wie zal een wakkren vrede werven,
die door zijn roode koon laat kerven
de dorre scherve van de pijn ?
Het gladde glas, de gleizen teile
zij bieden mild aan 't daeglijksch ijle
bet milde brood, den rijpen wijn .
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De dag op zijne vilten voeten ;
een lack die beeft maar niet en faalt ;
elke aarzeling : een nieuw ontmoeten
dat blijde u-zelf bepaalt ;
- er woont een vogel in zijn muite

opdat hij keel aan kele fluite
en schemering me aan scheemring daag' ;
een graauwe en blind-gebrande vinke
waaruit de kern der wereld klinke,
o zon, en die geene oogen vraag' .
En oogen, rijker dan alle oogen,
die nimmer zien ten eigen baat
maar van hun machtig-zoet vermogen
begloren mijn gelaat;
en handen die mij nimmer raken,
doch warrem breiden aan mijn kaken
de schaduw van haar zorg-gevlei ;
- zij, donkren, die mij, donkre, voeren,
maar die ons duister niet beroeren
of heel hun geur verroert in mij.
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Zij zeggen : ,Hoor de lammren grazen
merk 't zwaaien van een zwaluw-vlerk ;
een perzik is, voor uw verbazen,
steeds wordend Gode-werk ."
En 'k weet : geen erve word t mij have ;
geen dronk die blinke voor hij lave
en van zijn luister vergewist
geribde broosheid die bestreelden
mi jn vingeren vergee fs ! - dock weelde
dat hare koelt mijn keel verfrischt .
Zoo word ik rijk aan elk beginnen
die nooit de spijt van 't einde ken,
en, waar ik veilig mag beminnen,
me aan geene lief de wen .
Verweesde aan kwellend-bral begeeren,
kan 'k mijn verlangen braaf generen
met bloode 't kloppen van mijn bloed,
en, vroom bij man gel van vermoeden,
zal 'k zelf s Uw wenk-braauw niet bevroeden,
Gij God, then ik niet danken moet .
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- De middag kraait de hanen wakker ;
het levee zwiert zijn norsch gezag
mijn aangezicht words strak en strakker
als waar 't een regen-dag.
Misschien zal de avond teeder wezen ;
en 'k heb geen vraag, en 'k heb geen vreeze,
waar 'k immer twij f el of ik lijd.
o Zeurig-zoete caritate ;
zalige onweetbaarheid der mate ;
benepen-zoete armzieligheid. . .
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[ . DE MODDER-HAVEN

DE KOFFEN AANGEBLEEKT

De koffen aangebleekt van ongebluschte lucht ;
van zon-geduld haar wand gescheurd, die aan zijn reten
al geeuwend kraakt en kucht ;
de kiel tot aan den boeg door wier en staal bevreten ;
de mast waaraan de wimpel zakt, die zingt noch zucht ;
de loome kom waar halt aan halt de booten zakken
in 't doove modder-bed dat aan hun flanken droogt
verstarrend graf der smakken. . .
- o Gichel-zee die viert de hoop der ziekste wrakken !
o Hemel die het lied der drenkelingen doogt ! . . .
Neen : luik uw zilvren blik op 't schaad'wen van de steilte
der veil'ge kaaien die genezen van 't gevaar
der gretig-lokkende ijlte .
De ijlte in het zatte hart van den veroveraar
is dieper dan de zee en als de hemel klaar .
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ZOU'N WIJ GEEN GLAASKEN MOGEN DRINKEN

Zou'n wij geen glaasken mogen drinkers ?
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 .
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DE MEISKENS UIT DE TAVEERNEN

De
zij
Zij
Zij

meiskens uit de taveernen,
hebben een malschen schoot .
zien er de jongens geerne .
baren haar kindren dood .

Zij dragen van vurige zijde
een keursken dat spans 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 begeeren balken,
en ons verre vrouwe verweeuwt
wij ankren in de taveernen
waar geniepig een rust ons smijt .
Daar wachten ons rood de deernen .
Daar taken wij 't leven kwijt .

607

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 .
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IK BEN 'T GEDULD
Ik
ik
ik
Ik

ben
ben
ben
ben

't geduld der brooze en lustelooze menschen ;
de afwezigheid van God in 't eigen hart ;
in de uren 't uur dat op zijn einde mart .
de vree waar alle rozen in verslensen .

Bewoont mijn stem het want waar groote vooglen waken
met rustelooze vlerk die beeft gelijk een bee
er is geen wind die waakt en hapert aan mijn kake ;
ik ben in 't oor van doof een weeuw de zucht der zee .
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MIJN GOD, GIJ ZIET DE ZEE
Mijn God, gij ziet de zee die wemelt in mijne oogen ;
Gij ziet mijn open mond waaraan de hemel wacht ;
Gij ziet mijn tokkelende vingeren, bewogen
van sijpelenden sterren-nacht .
Mijn dagen zijn voldaan : verlangen is gebleven .
Gij ziet mijn heele lijf geschokt van hopende ijlt .
Een roef bewaart mijn slaap ; maar oude droomen leven
waarin mijn veiligheid verijlt .
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EEN ZEIL ! EEN ZEIL !
Een zeil, een zeil ! Zie 'k daar geen zeil, gespannen
gelijk de ronding van een jonge borst ?
De vrouw is de eeuw'ge maagd in 't hart der mannen ;
de zoute zee hun eeuw'ge dorst .
Och, eens gedompeld in het zilt der zeeen,
staat heel mijn lijf krystallen-rijk beglansd,
waar, hoe verduisterd ook van kopp'ge weeen,
de duizendvoud'ge dag in danst.
- De huive van den nacht, gespanne' als zeilen,
is zoel en strak alsof een god ze bond .
En mijn begeerte is vlugger clan de mij'len
die mijn gedachten keilen
de vele zeeen rond .
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IK OPEN ME ALS EEN OOG

Ik 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 wetnelt van zijn zeven-kleurig gloren ;
'k bezit stil-aan een zuivren regen-boog .
Nog lig ik, lam en lijdelijk gebonden
binnen de liefde van mijn wetend leed,
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 6nrust dulden van een nieuwe klaart ?
Neen : de eigen duisternissen doorgestaard,
heb 'k, baatloos-open ooge zonder graagte,
bevonden, God, dat Gij deze oogen waart .
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DE TREINEN BLAZEN DE AARD
HET ZUIGEN TOE DER ZEEEN
De treinen blazen de aard her zuigen toe der zeeen .
Een laatste stad die zwoel en zwart den drift bedriegt ;
een loome lucht vol vromen slaap voor u, gedweeen ;
dan : onbegrepen vraag, gij zee, die wekt en wiegt .
De haven aan bet eind der menschelijke straten
mijn rug is zwaar en moe van de ademen der dood ;
gordijnen eindloosheid bevalen mijn gelaat, en
de koortse van mijn ingewand is droef en rood .
Geboren in een oord dat alle waetren scheiden
van dezen steenen steun aan dit verstoven strand,
en 't zoet verbazen, deze lieve rust to lijden,
en heimlijk vreeze' in ons van een bescheiden brand
heb 'k ooit gewoond, waar nooit een woon haar zeekre
veste,
o zee, van onbewogen ankren heeft beklemd ?
- Elk onweer uitgespaard, bevoeren wij, de besten,
de wijze voren, ons voorzichtigheid bestemd .
Zieke onbekende, zwart van dorst, die gilt van blikken,
vol onbestendigheid en onverzaadlijk zout
zee, zelve zoudt ge ons lammen deemoed voorbeschikken
her onaanroerbaar huis dat star ons binnen houdt .
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Uit alien wind geweerd, in alle zoelt gezonken,
heeft nooit een hoop gegeeuwd die geene spijze vond ;
nooit heeft ons dorre mond van vonken daauw geblonken
gelijk de roze van een open kinder-mond .
Van eigen dorst de dronk, van eigen honger ate,
onwetend van her glas dat geen gelaat en weet
o honden zonder doel waar naar geen schapen blaten ;
o boenders van de zaal die nooit een zool betreedt ;
en waar (met witten blik en brallen kin bedreven)
de liefde in ons gelijk een zieke peer versteent,
verzoening ! voelen we aan ons taaie kleeren kleven
de Stede, waar om ons de Vrouwe heeft geweend . . .
- Maar neen, maar neen : ons doove muur is vol geruchten ;
de vensters huivren van een dag die buiten bloost.
Hoe ademt onze borst die, vol benepen zuchten,
nooit clan de zwoelte drinkt die de eigen zwaarte loost?
Verbied her gierig kind den mompelenden horen
waar donker zwijmt her luisterlooze zee-geruisch
niets, dat uw wrokkig oor den zang belet to hooren,
uit hoogte en laagte, breedte en diept van Godes huis,
o Zee l . . . - En, sluit
't fluweel der blikken
(de dag is flitsen-rijk
der scherpe zeilen, als
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op 't dure duister der geheimen
en op 't duchten van uw vree
die flikkren van de vlijmen
de zeisen van de zee),

weet : eens toch scheurt uw rust de karteling der vlammen
die Kennen openbaart en die Bezitten bant ;
o zegen-rijke zee van vochte en vuur'ge kammen !
o Blind-gevreten oog dat Eeuwig Licht doorbrandt !
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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 hooger uit het dal .
Ik weet niet of ik keeren zal .
Weldra zijn over alle horizonnen
mijn ongeziene blikken de een'ge zonnen .
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IK HEB DIT HOOGER OORD GEKOZEN

Ik heb dit hooger 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 Ware baak vereenig
bet vuur van liefde en leed 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 eene aarde tegen-strijkt ;
ruste der ruimte, waar van alle horizonnen
de ziel in peis de wdel'ge lijnen over-ziet
dit is het oord dat ruischt van rustelooze bronnen
maar, effen als een stroom, breed naar beneden vliet .
En 'k heb dit hooger oord tot mijne woon gekoren,
verruimd van eenzaamheid, verrijkt van de' eigen dwang . . .
- Hier recht aan klepper-wiek in 't weemlend uchtendgloren
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
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hier riist 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 menschen-mond .
Maar met in de ijlt der vreugde of 't streng geluk van
't 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
doch
waar
maar

waar 'k, al-eenig, op den hemel sta geschreven,
waar geen menschen-oog mijn heldre beeltnis zoekt ;
'k, zuiver als een god, me galmen voel van leven,
waar geen echo 't lied van deze lip verzoekt ;

hier waar ik, als een lens van elke zon beslagen,
vereenigd tot her vuur van alle zonnen, straal ;
doch waar ik, 't oog op 't vlak van 't berg-meet 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 dure en warme weigerheid gebonden,
haar harde zaad, en bateloos, aan de aar verlaat . . .
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- Zijn schoonste en derfste vrucht een dorren boom
verlaten ;
om geene liefde zelfs de liefde van een traan ;
den mond geen mond ; en geen verlangen andre bate
dan dat geen wegels hooger sterven tegen-gaan .
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.
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0 VRUCHTEN-LEEGE SCHAAL
o Vruchten-leege schaal, o flanken rijk aan reuken
die heel den zomer draagt maar niet verzaden zult
flog komt een kopp'ge bij uw noodende ijlte beuken
met hoornen hoofd en dom geduld .
Ik ben 't gekorven hout waaraan geen trossen hangen,
tot lucht verijld het hars dat uit de wonden droop .
o Vruchtenlooze geur, wordt menschelijk verlangen
ooit goddelijke hoop?
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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 huffs - gij kent het - is van glas, en staat
open altijd voor zon, in alien wind .
Zoo 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,
doorschijriend als een spheer is van krystal,
en glansloos als een zeep-bel die vervloog,
en als een mugge die verdween geluidloos .
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 bier verbergen wil, en niet alleen
voor mij bij wien hij inwoont, maar nog meer
voor anderen .
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Voor mij spreekt her 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 dure aanwezigheid
die onbevroed moet blijven ?
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 her to dragen in een moom
van onverschill'ge luiheid, glad en stom,
de dagen dat her 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 durven sterven . Doch, ik vraag
zal hij alleen dan blijven in dit huis,
mijn huis alleen met hem ?
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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 oogen
hem nooit meer zien en mogen ? . . .
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ER KOMT IEMAND BIJ MIJ

Er komt iemand bij mij, then '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 .
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HET IS OF ALLES NOG GEBEUREN

Het is of alles nog gebeuren,
of alles nog beginnen moet .
Ik zie mijn oogen sterren beuren .
De nacht verjongt mijn bloed .
- Ik heb de taeflen der geschenken
gekeerd, en van her laatste maal
wat dankend leven kon gedenken .
Toen zou de nieuwe nacht me wenken,
verganende avond-straal .
Ik zag mijn witte leden strekken
ter koetste 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 .
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Doch, toen de nacht mij zou vermanen
en de eisch 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 knit ;
maar, o mijn God, ik ben verlaten
van bad en zoen, van zucht en bate,
schepel van nieuwen buit.
Her 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 verhemelschte oogen 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 to winnen
ontstentenis van 't lied.
Breede overvloed van wijze waetren,
• mate van den wildsten wind,
• vuur dat ronkt om niet to schaetren,
• gonzende aarde, ik zaem uw klaetren
in mijne stilt .
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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 .
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 alleene 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 met openen, ik kan niet luiken
het wetend zien van mijn gekeerd gezicht
't uitspansel wordt het dal waar menschen duiken
en elke ster een aarzlend menschen-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,
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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 beursch 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 her beuren van mijn hoofd-gebaar .
Van u gelijk de zee van u gescheiden,
ben 'k ebbe-en-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 teeken van verzoenen
die waart het Paradijs en wordt bet graf
gij wordt het graf den dankb'ren derver, die men
zal Bergen, onbewogen, in uw schoot,
om daar voor aarde en hemel weir to ontkiemen
tot dubbel leve', o brooze, o vruchtb're Dood .
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NOG VOOR DE GLANS VAN EEN DAGEN

Nog voor de glans van een dagen
beglijdt en wascht mijn gezicht,
voel 'k over de waetren geslagen
schamp-schichtige scheuten van licht .
Aan den broozen boog van de bronnen,
op de koele kaalt van het wad,
schiet een klaarte, uit diepten geronnen,
in schervelen opengespat .
Nog komt geen morgen verbleeken
de wake der ochtend-bee
reeds blanken de bibbrende kreken
en het logge ontwaken der zee .
Nog kroest geen kreevlen de zwaarte
der woelige hemel-vacht
reeds welft her water een klaarte
den navel uit van den nacht .
- Gestegen, ben ik gebleven
de bezwaarde van goud en lood .
Is vloeien dan 't eenige leven ?
Is al 't gedeegne de dood ?
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• Wateren zonder gedenken,

• wateren zonder waan

die de steegste korsten zult drenken
tot ze zelf in waetren vergaan ;

• waetren waar alle verstarren

in eigen vernietigen zakt,
tot de ziekte van willen en marren
in effen lichten vervlakt ;
verzijpe, o waetren, de schorre
zij bevestigt tot teeken der baar,
en gij laat geen gelaat verdorren
of het blijft van uw weemlen klaar,
gelaten, o duizend gelaten,
tot hetzelfde Gelaat gewijd
omdat ge, woest of gelaten,
de dracht van her Eerie zijt . . .
- Want, zee die uw zang uit het zaemlen
van huivrende beken won ;
en meren die blinkt van den schaemlen
en duisteren blik eener bron ;
geheele water der nachten
aan dit neigende grasje verdicht ;
en moerassen die ligt to wachten
op zijgen in dieper licht,
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o zwijgende waetren der poelen
die, gezogen ten donkersten boom,
zich rijzend gaan rijpen voelen
in de aderen van den boom ;
- - want : geen wateren zullen sterven
dan in 't barsten, bral, van een bot .
En zoo zal ik het leven niet derven
dan als roze in de ooge van God.
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THANS GAAN DE WATEREN
DEN HEMEL KLEEDEN
Thans gaan de wateren den hemel kleeden
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 rift 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 wangen gaan bekoelen
mijn rug verrijkt de holte van een spond',
en 'k lig als zonk ik, zompig, om to voelen
een naauwe warmte om miju gedaante zoelen
als aangezogen door een liefde-mond .
Gezegen in uw weeke en woelige armen,
Vuur ; voel 'k in mij de ziekte van uw zoen .
Mijn aangezicht gaat zich aan 't Licht verarmen ;
maar uwe wanden gaan mijn wanden warmen
die mijne wakende oogen lachen doen .
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- Ik weet : ik zal geen menschen 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 met meer groeten
bij greet'ge vraag of 't danken van een snik .
Geen beelden meer die vangen en verteeren
o schonkige aard die worstelt, zwaar van goud ;
sireen'ge wateren die blinkt van zout ; . . .
- uw gloed om de assche-zelve to verteren,
Vuur, machtig Vuur dat me in Uwe armen houdt ;
zelf vuur, als vuur zich naar 't heelal to welven ;
tot daad geboren uit de laatste pijn,
zwellen in tongen die mijn woorden zijn ;
neen : als het vuur verzaken aan zich-zelven
om zich in louter klaarte to bevrij'n ;
en om de klaarte-zelve to verzaken,
niet als wie klaart tot duisternis ontgint
en to verliezen wat hij vurig wint ;
neen : aldoor sterven om aldoor to ontwaken
in Wat niet eindigt daar .Het niet begint .
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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 oogen
ziet weer de wereld blank en bloot
wij zijn aan God nog niet bedrogen ;
wij zijn der Liefde nog met 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 leeren,
geduldig-ziek en vlijtig-schoon .
En gij zoudt gaan. Maar gij zoudt keeren,
en vondt geen vriend en vondt geen woon .
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Toen zoudt gij vriendschap dank betalen
met wrok ; gij zoudt een woonste halen
waar nooit een huis van handel gonst .
En to uwen rugge zouden branden,
tot merk van nooit-gebluschte bronst,
deze aard, dit vuur ; en uwe handen
zijn aller wateren verslonsd .
Gij waart verzopen en ontbonden ;
gij waart de bulk der doode honden
die lucht uit moer en modder hescht .
Van aarde en hemel gloed en gallem,
hebt ge u to zeer aan waan gelescht
her lemmer brak in uwen pallem ;
ge omsluit nog altijd het gevest .
En 't wijze meet zou u niet loonen,
waar zelfs geen wuiv'ge wieren wonen
of 't ruischen van een luistrend lisch.
Gij zoudt uw eigen beeld ontberen
in de ijl-gekeerde beeltenis,
en dat ge alleen waart zoude U leeren
hoe de eenzaamheid geen weelde en is .
Want geen ontstentenis zal oaten
die de eigen-liefde met kan laten
in de eelste vuren van 't bezit .
Wit 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 ? . . .
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- - Maar Licht, o Licht ! Ik ben geheven
waar nimmer-meer nog beelden leven .
Ik ben her 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 .
Zoo 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 ooren
is der vervoldste stilt' gewijd .
Wij hebben God nog niet verloren .
Wij zijn alleen ons eigen kwijt.
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I II . D E VOEDSTER

GEUR VAN HET REEUWSCHE BEEST

Geur van het reeuwsche beest ; geur van de beursche
vrucht ;
geur van de zee ; geur van eene 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
Ik
Ik
ik

ben de laatste peer in de ijlte van den boom .
ben alleen ter killen herfst, en ik ben loom .
ben geboden nood ; ik ben vergeten have ;
ben de zwaarste en rijpste en zal geen kele laven .
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GEBOGEN, ACH, GELIJK DE NACHT GEBOGEN
Gebogen, ach, gelijk de nacht gebogen,
dees rijpe borst die klopt van harte-bloed .
Traag gaat een wereld blanken in mijne oogen
then 'k niet en voed.
Een zee van kindren blankt in mijne blikken
die 'k, vol van melk der zorge, nimmer zoog .
'k Ben liefde alleen aan diep-gesmoorde snikken
en hunker-oog.
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IK BEN GEEN WAKKRE LENTE

Ik ben geen wakkre lente of een gezwollen zomer ;
'k ben later dan de herfst die huiverend verzijpt ;
ik ben 't gewrocht niet van den buik die, loom en loomer,
bij harde stampen voor een helder baren rijpt .
Geen kinder-mondje lacht bij 't spelen van mijne oogen,
en 'k sluit mijne oogen op den dankb'ren avond-brand .
Maar 'k heb een hart dat blankt om weigerend meedoogen
en lang-verzaakte logen
van zoenen op mijn wang en rozen in mijn hand .
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IK BEN DE HAZEL-NOOT

Ik ben de hazel-noot . - Een bleeke, weeke 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 eene domme, duldelooze, ondankb're made .
Maar raak' de vinger van een kind me, dat me rade
hij hoort mijn holte ; ik luid ; ik zing.
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'K HEB MIJ VERLATEN AAN DE DRUIF

'k Heb mij verlaten aan de druif en aan de roos ;
'k heb me aan mijn fierste bloed, 'k heb me aan mijn
ziel verlaten ;
en - ben 'k de wepele ? Alle gave is eigen bate
waar alle liefde is bateloos.
Ben 'k de vergeten leege en then geen loon zal wachten?
- Ik vol het uur met geur, ik vol het hart met wijn ;
en, zal 'k voortaan alleen de laatste naakte zijn
mijn naaktheid wordt de klaart der nachten .
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'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 ongeziene 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 alien 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 teekent 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 .
Her koolken van mijn haard gaat rooden aan de ramen ;
een roze ontwaakt ten bleeken ruiker van de ruit ;
en kinderen, verdoold, gaan zich om 't huis verzaemen,
en in hun oog is daar een roos die zich ontsluit .
Zal ik ze nooden ? '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 .
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DE KEUKEN IS GEBOEND

De keuken is geboend nog v6or ik binnen-treed .
Her huis is nat als van de blijheid mijner tranen .
De ramen vloeien in de zon . Van mijne wanen
gewasschen, vreugd !, sta 'k in de klaarte van wie weet .
Ik weet : mijn glanzend huis, gij zijt uit mij geboren ;
'k ontvange war ik ben ; 'k ontwake in war ik wek ;
en waar 'k, verbazens-rijk, de zeekre taeflen dek
met druiven van den wijn en koeken van her koren
zij zullen komen, waar 'k me-zelf aan geef verloren,
maar ze me als wijn, maar ze me als 't eigen brood behooren,
o blinde kinder-mond, o wijde vogel-bek .
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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, given ! Laat de huizen,
sluit de ramen, dek den haard
de open heemlen zijn de sluizen
voor uw ongeduld'gen vaart.
'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 .
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DE BLIND-GEWORDENE

In naam van Vader en van Zoon,
in naam des heil'gen Geestes, amen.
- Ik ben de moeder van een woon
die blinkt aan duizend ramen .
'k Lig, eeuwig-zwanger, in een kraam
d'at van geen avond of geen morgen,
dat, hel van hoop noch zwart van zorgen,
niet is to noemen met een naam,
of 't zou, bezet en onbezeten,
Licht-zelven moeten heeten .
'k Ben blind, en 'k heb den dag beschaamd .
Ontkenning, ik, van alle duister,
heb 'k alle vraag en vrees omraamd
met laaie van mijn luister.
Ik ben bet vlak van elken muur
die, waar de dag blij f t onbegonnen,
die, waar geen schemeringen ronnen
ter talm'ge waak van 't avond-uur,
bestendig uit mijn blanke wake
een steeds-geli jke bake.
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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 bestaan .
De glanzen van mijn buik, ontsloten,
zijn, klachteloos en onverdroten,
herhaalde vorm van mijn vergaan,
maar zonder dat ik mijnen lijve
oneischend zoude blijven .
Zoo word 'k beluik van, eindlijk, Nul ;
'k word, in aanhoudendheid herboren,
't abstracte zaad waar 'k al bet koren
in zijn beteeknis hul.
'k Ben, alle ruimten afgewezen,
'k ben buiten klem en kleur van tijd,
in 't een'ge en wezenlooze wezen,
teeken der menigvuldigheid .
Zoo, blinde, ben 'k, zal zijn geweest, en
word luister eeuw'ger f eeste .
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- Maar neen : 'k ben de eindlijk-leege korf
die, aller vruchten door-gedragen,
voor de eigen ijlt den geur verworf
geheel van boome' en hagen .
'k Ben de gekeerde korf, die zwoel
van 't wandlen der gezwollen bijen,
aan ri jke raten 't broed gedijen
en rijpend leven zoemen voel.
Zoo zal ik in mijn schoot niet gaeren
dan wat daar andren baren .
Ik ben de glans niet van de zaal
waar 'k elke rib tot kaars zou rechten
en, zelve a f zijdig, zelve vaal,
de klaarten zou beslechten .
Maar 'k ben ontvangst van elken blik
die, zal mijn blik hem met verri jken,
uit mij de duisternis doet wijken,
'dat ik mijn nieuwe licht beschikk'
naar de orde die, van mijne bede,
verzekere ieders vrede .
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Mijn vrede; ziw vree . . . - Maar is mijn licht,
de wolke van mijn nacht doorzonken,
is ooit der moan van mijn gezicht
een andre maan ontblonken,
o Vijver ? Ben ik eerder niet
de vijver die zijn schielijk leven
der schicht'ge spoele voelt doorweven
die de andre mane door me schiet ?
Ben ik een vree; ben ik uw vrede ?
gij deelt me uw mane mede .
Zoo ben 'k aanhoudend elker borg
waar 'k ben, aanhoudend, weder-borge .
En is uw zorge mijne zorg,
saem zijn wij vreugd van morgen .
Omdat ik blind ben, mag uw zoen
mij binden met het onbekende;
kan mijne lippe, waar 'k me wende,
om aarde en hemel rijklijk vloen ;
en kan mijn oog, mijne arreme ooge
zijn algemeenheid togen .
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- Maar weet het : 'k heb bet duur gekocht .
Van elk genieten heerlijk jonger,
had ik 't onreikbare verzocht
tot dorst en honger.
In graagte of gruwel van den tijd,
met heel den glans van al mijne oogen,
zoude ik den felsten stamp gedoogen,
waar hi) tot trots me hadd' gewi jd .
Ik zag toen . En 'k zag blank me : teeken
dat niets mijn wil kon breken .
Maar, zuur van 't, denke', ozoon der daad,
dra zoudt gij branden in mijn wonden .
Ik heb gestaan als wie daar staat
aan zijnen paal gebonden .
Ik ben die mijne leden rek
(ik was ; maar ben want ik wil blijven),
waar pikt to zijnen lieven lijve
een hemelsch-blijde vogel-bek,
en ook, aan lever en aan liesen,
meer-menschelijke spiesen .
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Mijn hart, het wend een vat vol stroop
waar vliege' als zonden kwamen zitten
gesloten vaas, waar in de hitte
insekten-wriemel kroop .

Mijn hoo f d, het werd geheim f esti jn
voor ongekende en geer'ge gasten
die, ziek van ate o f zat van vasten,
die, zwoel van derve' of zuur van wijn,
lang moe maar maatloos-mild, bewezen
de onwaardigheid, to wezen .

Toen zou 'k me zoeken in me-zel f .
I k heb mi j in me-zel f gevangen .
Mijn voet vond steeds herhaald gewel f
voor 't luistren naar mijn gangen .
Ik daalde. Aan elken kelder zong
het tij me toe van wachtend water,
en - geen begeerte, en zel fs geen schater
die rillend reed door mijne tong .
Me-zelf ter zi j ten zel f -oorbore
zelf s Gode ging 'k to lore . . .
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- - Maar neen : God is een koene knecht .
Ik zou me deelen noch beheeren ;
Hij zou mij keeren uit 't gevecht
Hij zou mijne oogen teren .
Hij zou mij geven de' eenen nacht,
blind!, dat geen nacht ik zou verzoeken ;
dat ik geen slechten dag nag zoeke
waar slechts de dood nog loerend wacht .
Hij zou mij halen uit de holen
waar zel f s bet vinde' is dolen .
Hij beeft me, blijde, recht en net,
tot f risch een heldren disch gekoren .
Mijn oog, bet beef t zich opgezet
om nieuwigheid to hooren .
En met de vreugde van een wees
heb 'k we& de zuiverheid gegeten .
Een en gel tong, een ster verrees,
en 'k was 't onmiddellijk vergeten .
Heb 'k ooit geleden ? 'k ben verlost
ik ben in nieuwigheid gedost .
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Uit lie f de-gons, uit zorg-geruisch,

uit alle zielen om mij samen,

werd ik de moeder van een huis
dat blinkt uit duizend 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 . . .
- - Uit Uwen wille, Vader, Zoon,
en, heil'ge Geest, in Uwe hoede
onder het goud van mijne kroon
druip 'k van den rijksten bloede .
Gij hebt gebeurd mijn zeekre plaats
mijn voet op de ijdelheid der schriften ;
geheel-gewasschen van de dri f ten
de gladde glanzen mijns gelaats ;
en mijn gedicht dat, zonder einde,
gedicht dat, zonder einde. . .
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NIET GEBUNDELD
EN NAGELATEN WERK
VERZEN VAN 1899-1914
LIEDEREN VOOR EEN KIND
HUPNOS EN THANATOS
FRAGMENTEN UIT
HET GELAAT DES DICHTERS
VERZEN VAN 1914-1928
NAGELATEN VERZEN

VERZEN VAN 1899-1914

O GOD, IK HEB DEN GEUR DER VLIEREN
OM ME HENEN
O God, ik heb den geur der vlieren om me henen,
en mijn hart - God, gij kent zijn lijden, en Ge weet
hoe vaak her, schoon gelate', in pijn zijn dagen leed-,
is als een appel-boom, met pralend licht omschenen,
die blij zijn branken breidt, waar roze en blank vereenen
hun perel-kleuren in 't tear weemlend bloemen-kleed. . .
Zoo is mijn vrucht-zwaar hart een vreugde-boom, en breed
is om zijn kruin de vlieren-geur'ge dag verschenen .
O God, die glanzend thans van aangezichte zijt
bij dezen zomer-dag vol rechte honig-geuren ;
Gij, die Uw rijke hand ter zegeninge breidt
en mij naar 't hel gelaat des zomers 't hoofd liet beuren,
- o God, maak mijne dage' een dag als dezen, wijd
gelijk een groot paleis met zonnig-open deuren . . .
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'K EN WIL GEEN ANDER HEIL
'k En wit geen ander hell, in 't schaad'wen van dit leven,
dan teeder weten, dat me nog geen sterven beidt . . .
Mijn hoofd weegt van mijn Teed, mijn bleeke handen
beven ;
maar in mijn hert, o Vrouwe, hebt ge uwe jeugd geleid .
Geen palle stilte nog die - alien strijd ontweken voor 't eindlijk rusten van bevredigd leven zorgt ;
- uw liefde is als een meisje, en dat van murmel-spreken
de zekerheden mij van eeuw'ge beelden borgt .
En
de
uw

waar mijn ooge, toe voor banglijk-wrange hopen,
verste lichten van den rijksten herfst verzaakt,
'n draag ik in mijn ziel, ten stilsten hock gekrot)en .
blik die staeg den slaap van mijn gevoel bewaakt ? . . .

Aldus, - waar mijn bestaan me als eene pleegster nake,
die naar 't bedenken van een lenkend leven leidt, heb ik, mijn trouwe groote, uw duldig-duurge 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 eindlooze vreugde dat in mij uw liefde weegt. . .

668

o Vrouwe, o Herfst, o draal'ge Liefde . . . - En wenkte
een sterven
mijn dwalen al to vroeg, naar de eindelijke woon
en zou 'k van uw smal hoofd een fijne schoonheid erven,
en van uw min mijn slaap een blauwe lauwer-kroon ?
1 9 05
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EEN ZELFDE DROOM DIE WIES

Een zelfde droom die wies op beider aangezichten
en heeft op geen van beider weze' een lach genood,
en voor ons oog, gekeerd van geer'ge dage-lichten,
geloken, rees het beeld van eindlijk vreed'gen dood .
Geen meren meer waar 't keerend-welig avond-wazen
een wisselend geneucht van eendre weelden breidt ;
een zelfde droom alleen die vreezen en verbazen
en stiller vreugd der vree der eeuwigheden wijdt .
Een Broom die, blijde en bleek van een-genoten zoenen,
beschaamd om eigen diepte in needrig Neil verloom' ;
een Broom, een will'ge droom van eindeloos verzoenen ;
een schoone en vreemde droom van welke rust ?
Een droom . . .
1905
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KLEINE ODE AAN CONSTANT EECKELS
- Gestrekte, wiens geneucht naar weer-klank van uw leven

alleen en naar de vreugd van vroegre pijnen ziet,
en die de pees uws armen dwingt, dat, zonder beven
de pijl - uw heilig spel - naar 't willig doel gedreven,
uw schoonste droomen neere-schiet ;

Teen-hooge die, uw voorhoofd bral ter felste starren,
nochtans uw ziel geen einder dan uw smart bereidt ;
en die, uw willen wars van 't menschlijk-argloost marren,
uw best-verholen liefde schamper laat verstarren
en beelden-starre een dood ze wijdt ;
o Schoone die, - uw schijn de spiegelen ontvloden, het hoofd alleen to nicht met doornen nog om-smukt,
en, waar de raaz'ge pijn uw steile slaap laat rooden,
uwe oogen sluit, en aan de harde borst der goden
uw rille borst to pletter drukt ;
wreef-hooge schutter, onverschillig-kille smader,
o gij, mijn schoone broer die buiten 't Leve' u bant,
- weet : de oude Herfst is thins mijn vrede-plegend vader
en weer een vader-zoen mijn bloed in aer aan ader
dat noel in mijne slapen brandt .
Zie, de akkers zijn verwijd, waar 't deinen van geen koren
de zekerheid van onbewogen einders breekt .
Mijn hoofd en twijfelt meet ; en, heeft mijn hand verloren
de klamme vreugde van een vrucht, ten dag geboren ;
ik heb een mond die wisheid spreekt . . .
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De karren zijn gelost, mijn vriend ; en zie : 't en wegen
geen garven, dan alleen de veil'ge schuren borgt ;
de schoonste zonne is veeg die vaagt de gele wegen ;
maar 'k heb genoeg in 't bijten van haar brand gelegen,
dat zij voor 't winter-dulden zorgt .
De beesten zijn gestald ; de driften zijn geweken ;
en iedre peer is zwaar gelijk een ernst in mij .
Geen morren nog, dat meer dan zelf-verzaken teeken' . . .
Mijn dagen zijn een zee waar stil ter branding breken
na de eendere ebbe een zelfde tij .
Geen ure die me weze een weifelende wage
die neige naar een daad of een begeeren weeg' ;
ik heb een laatst gebaar den zomer zwaar zien dragen
waar paars in 't wolken-graf zijn stervens-wijlen lagen . . .
- Thans zijn de heemlen laag en leeg ; . ..
thans, o mijn vriend, geen torve wil die razig rade ;
geen tornen dat mijn rust naar roer'gen toren dwing' ;
de glim-lach van mijn kind, de vragen van mijn gade,
en in mij zelve' alleen, van de eelste herfst-sieraden
het schittren, z--lf-Vereeuwiging ; .. .
- Vereeuwiginge l .. . o Gij die, 't voorhoofd bral ter
starren,
nochtans uw ziel geen einder dan uw smart bereidt ;
en die, uw willen wars van 't menschlijk-argloost marren,
uw best-verholen liefde schamper laat verstarren
en beelden-starre een dood ze wijdt
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kom, loof me, en wijd uw oog wien 't leede van zijn
leven
en zijne vreugd geliefden ootmoed wijden kan . . .
- Maar zoo, gedwee, geweerd de wind, met leege reven
ooit kwam uw moe karveel terzelfde zee gedreven
o gij, beklaag me dan . . .
iyo6
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0 GIJ, WIER VREEZ'GE ZORG

o Gij, wier vreez'ge zorg ten spiegel van mijne oogen
mijn rouw of mijn betrouwen ziet ;
die, waar geen woorden nog om tear uw wachten wogen,
mij de ongevraagde vruchten biedt ;
gij, die de vrede zijt der lang-gereede zoenen
voor nog een blik zijn bangen sprak ;
o lijdens-vroede troost, o voor-bereid verzoenen
waar weelde of woede of wee me brak
deze avond is de steun van al mijn nieuwe hopen ;
- en zie, mijn vrouw, door weide aan wet
de waaier-straal'ge vliet der gulden beken loopen
naar de onbewogen-rein Lei ;
zie hoe ten hemel, - die van zwoele Meie-zuchten
mijn slaap met nieuwen ijver kroont het breed-gehoornde vee op goud-doorgloorde luchten
zijn voor-hoofd als een lyra toont,
mijn lief ; - want dit is 't levens-zeker, strevend rijpen
van alle zaad dat de aarde keent ;
mijn lieve ; .. . - al ziet, gij die begrijpt, mijn onbegrijpen
uw oog, dat weent . . .
1906
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AAN EEN ZEER JONG MEISJE

Ik hadde, o gij die toe me staart, wier oogen zwijgen
als doode vijvers onder loom een loover-dak
dat nooit een blijde pijl van zonne-vreugde brak,
- 'k hadde over uw gestaar mijne oogen 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 teederheid misschien .
'k Hadde in uw oogen, - meren waar nooit dagen dalen,
maar wondre bloemen soms, en roodere koralen,
en in haar vreemden schoot de schoonste schelpen rijk ;
en ook, misschien, voor wie de diepten door mag staren,
daar, waar de nachten al hun duister broedsel gaeren,
zoo voor zijn peilend oog de wa der drabben wijk',
wit, de paleizen van een teeder feeen-rijk ; zoo hadde ik in uw oogen, kind, gij, die, verkoren
van wie het leven leed, een schoonen waan geleid . . .
De dagen zijn voorbij ; de woorden zijn verloren
gelijk een schoonen droom vol droeve teederheid . . .
- Wat staart ge toe me kind ? Hoe zijn als doode meren
uw grondlooze oogen die uw diepte toe me keeren ?
Ik zie to diep, helaas, gij die to zuiver zijt.
1 907
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IK HEB DE HEEMLEN VOL GEZIEN
Ik heb de heemlen vol gezien
van starren .
- Maar dat de diepten niets en bien
dan marren !
- 't En is geen vaste schoonheid hier
ten vijver
hier schrijft mistroostig-drij vend vier
zijn ijver .
Daar-boven sparklen spijkervast
de vuren ;
hier zeult gelijk een lagen last
hun duren .
- Doch, wijl bier wijlt in traag beweeg
hun weemlen,
zie 'k naar omhoog, en zijn reeds leeg
de heemlen . . .
igo8
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ACH NEEN, 'T EN IS DE TROOST NOG NIET
Ach neen, 't en is de troost nog niet
de verre vooize van een lied
to nachte, of hier en daar een vreemde boot-lantaren ;
't en is de troost, to hooren slaan
al-over water, spaan na spaan,
hoe, traag en ongezien, gezellen zeulend varen .
't En is geen liefde, alleen to zijn,
al hoort ge om u dezelfde pijn
der kwaal'ge moeite om 't moeren-zwaar gehaal der netten ;
't en is geen vreugd, to weten, hoe,
van zelfde vrome moeheid moe,
zoovele' op zelfde doel een zelfde hope zetten .
- De vijver is van lichten klaar ;
er vunst een vooize hier en daar,
en elken boot omloomt het kringen-slaan der spanen .
- En haten haast en geene troost,
waar elk de zelfde zuchten loost,
o God, en haast geen vreugde om 't zout van eendre
tranen. . .
igo8
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IN LAGE LEEGTE NEER-GELEID

In lage leegte neer-geleid,
na 't lange Teed; na langen strijd
in deze luie zanden
gezonke' als in een dooden-kleed,
het lichaam loom als load, en beet
van koortse mijne handen,
heb ik de heemlen doorgepeild,
van zon doorzegen, blank bezeild
van blijde wolk-karveelen ;
tot mijne blikken, rood-geschroeid,
gaan sluiten, en 'k, van licht doorbroeid,
me onwillig laat bestreelen .
Ik lig, van alien luister moe,
mijn ooge op alle zonne toe
en toe op alle hopen ; .. .
- maar voele allengerhande vloe'n,
gelijk een troostelijken zoen,
nieuw licht, dat de oogen-schaal door-gloe'n,
en dat mijn ziel zal doopen . . .
1 9 09
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DE ZON STAAT AL DEN OVER-KANT

De zon staat al den over-kant
geboge', en over 't ronde land,
dat bloost waar 't laatste lichten rijst,
wast schemer, die her tegen-dijst .
- Mijn liefde is al den over-karat
geboge', en waar een laatste brand
al lager 't weiflend hart berijst,
wast schemer, die het tegen-dijst .. .
1 90 9
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LIED VAN HELENA

Ik heb cen menigvuld'ge yacht
gedompeld in de donkre kuipen .
Nu rijs ik naar her licht, dat lacht .
Mijne armen druipen.
Mijne armen druipen als van bloed,
van 't brassend bloed der purpren waetren .
Daar wast een vreeze in mijn gemoed ;
- mijn lippen schaetren.
I9IO
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TOEN IK DE REIZE HEB AANVAARD
Toen ik de reize heb aanvaard,
toen waren al 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 al de wegen eng . . .
Ik had me-zelf in 't meet aanstaard ;
zag vreemd me, en streng .
1910
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0 VAN 'T ONGEREPT ONTROEREN

O 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 schooner 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
en me zeggen :
want er is geen
die uit mij niet
1910
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naar het duister
„'k ben voldaan,
zonne-luister
is ontstaan ."

IK ADEM BIJ DE GODEN
Ik adem bij de goden ;
ik zing een zang in 't weeke licht,
van vloe'ge zon omvloden,
van morgenlicht .
De nachten zijn geweken,
- voor eeuwig ? . . . In den stillen dag
voel ik mijn lach verbleken
van uwen lach . . .
1911
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IK DORST UW ROERLOOSHEID TE NAEDREN

Ik dorst uw roerloosheid to naedren,
ik die, het woelig hoofd bevracht
met de arme moeite van den naderenden nacht,
o vijver, die met doode blaeren
de stemme zelfs der bronnen smacht ;
- ik dorst uw angstig zwijgen breken
om, naakt als gij, me-zelf in naaktheid toe to 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 schaauwen 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 wil,
anijs, - daar 'k, doods-kilte in mijn leden,
door heel mijn matte naaktheid ril . . .
1911
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0 SCHAEMLE LIEFDE-VLAM

o Schaemle liefde-vlam, die brandt
gelijk een lampe in winter-land
door lamme neevlen henen, daar ieder weet zijn weg, en spoedt
waar liefde een eigen lamp hem voedt . ..
- geduld'ge brand, alleene ;
al weet ik eene, in winter-nacht,
wie geene zeekre lampe wacht ;
die doolt door de arme landen ;
die sukkelt, moe, door dooden waan ;
en - ziet, door 't rag van haar getraan,
het noodend licht niet branden . . .
191 1
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TER LOOME ZEE MET SLAPPE ZEILEN
Ter loome zee met slappe zeilen
onder eenzelfde lamme zon,
en steeds het onveranderd-ijle
aan elken nieuwen horizon ;
aldoor 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 oogen
die zelfs den zwarten nacht niet zien . . .
1912
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REGEN, REGEN IN DEN TUIN
Regen, regen in den tuin,
- o gestild begeeren, zonne-bloemen, schoon en schuin,
die hun loom-gekroonde kruin
naar geen zon en keeren ;
nieuwe blanke glanzen aan
zware en matte vruchten ;
- vroom herleven van mijn waan
door een zacht-gerezen traan,
door mijn zoete zuchten ;
- heel het huis is warm en toe ;
buiten ruischt de regen ; . . .
- vreezig-blij to voelen hoe
't koeler voorhoofd, vredig-moe,
gaat ter hand-palm wegen . . .
IgI2
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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 Teed-beladen lied ;
waar, wrak en wrokkend, wij : de norschen en de trotschen,
in wie vergeefsche liefde een weigre vrees bekampt,
in 't duister staan, maar dragen 't hoofd gelijk een rotse,
waar op elke aanstoot als een schoone vonke schampt ;
waar we, eigen schoonheid ongenood en nooit ontgonnen,
to schitteren staan ten doem en spijt van onzen rouw
daar rijst en staat uw beeld in 't bolle licht der tonne
en legt aan ons verdriet uw troostelijken schaauw . ..
- Gij staat, Gij wilt niet zijn dan donkerheid . Gij teekent
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 zijne 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.
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Hij is, de rust'ge reus, aan alle horizonnen
een leen'gend-zoete zekerheid, van waar men schouw'
- Zoo rust en staat uw beeld in 't bolle licht der zonne
en legt aan ons verdriet uw troostelijken schaauw. . .
191 3
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LIEDEREN VOOR EEN KIND
(1911-1912)

GIJ WAST AAN MIJ GELIJK DE WINDE

Gij wast aan mij gelijk de winde
die wentelt om een koren-aar ;
dra zal ik aan mijn wang bevinden
de zoete streeling van uw haar.
Dra zult
tot waar
zoo ziet
naast 't

gij 't glanzend voorhoofd beuren
mijn slapen komm'rend staan
men, wild, een winde geuren
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 .
Zoo reikt de liefde, o mijn beminde,
verrijkt me uw liefde in vreeze en vaar,
- gelijk een geur'ge wentel-winde
die sterkt en loont heur koren-aar.
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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 dus den slaap ontwijkt ;

de nacht wordt rijker dan de dagen,
want reeds klaart vreugde na de vragen
in 't oog, dat in mijn ooge kijkt .
Want waarom slapen, waar de wake
meet heerlijks dan de droom belooft ? . . .
- Kind van mijn vreeze en van mijn haken
leg zoet uw kake aan mime kake,
leg 't hoofdje naast mijn kommer-hoofd .. .
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GIJ DIE, WAAR 'K TEDREN 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 keeren beidt
-- o kind, dat mijn ontberen zijt, met grooter geeren 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 oogen .
Dan waakt mijn blik, tot de uwe wijk'
naar 't gloren van uw droomen-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 oogen, die mij wachten . . .
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GIJ, DIE WEENDET OM MIJN LIJDEN
Gij,
mijn
door
die,

die weendet om mijn lijden,
kindje dat geen lijden kent ;
wie 'k de vreugde mocht belijden
voor wie mint, het leed belendt ;

gij met de lenigende tranen
die niet begrepen, maar die vloon
wees mij gezegend om de wanen
die ge om mijn angsten wond't, mijn zoon .
Wees mij gezegend, gij wier vreeze
mij nieuw betrouwen heeft gewekt ;
die met uw liefde toe mij dekt'
en niet begreept, maar hebt genezen . . .
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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 weenen
en draag in 't hoofd den dood der zon .
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 oogen zien ;
- de regen, huilend aan de ramen ;
- en huilen samen ook, misschien . ..
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HUPNOS EN THANATOS
(1912-1913)

Hoofdinhoud . Diep in een duister oord der Andere Wereld
woont de Nacht, en waakt over haar twee kinderen, Hupnos

en Thanatos, - Slaap en Dood . De Dicker, aan 't oord
der Rust geland, en genoopt tusschen beiden to kiezen, aarzelt . Zal hij verlangen Slaap, die hem bet Leven teruggeven
moet, of Dood, die hem bet Leven ontzegt? Besluiteloos
blijft hij staan aan den zoom der levens-zee .

I
De loome en zeek're spanen van den Tijd,
aan de gelijke veer-kracht van de vuist
die dubbel voorwaarts en naar achtren schiet,
hadden mijn boot over de oneind'ge zee
van uit mijn oosten naar het west geroeid .
Van uit den einder, waar de lucht is als
een kriek in uchtend-ure : rood, en blauw
van glanzen, had de azuren boeg
de eerste lichte, later loomre waatren van
een kegge diepre kleur gekliefd, ald6s
dat aan de flanken van mijn zwarten boot
de dag verschoof van achteren naar voor .
Mijn roeier was een stil en naarstig man,
die 'k niet verstaan zou aan zijn woorden=taal
want hij en sprak niet ; maar, naar wii aan den dag
en reize vorderden, zoo lei hij mij,
van zijn bewegen, voelen in het hart
en goed begrijpen in het brein, alwaar
zijn vuisten, in gelijke zekerheid,
mij leerden dat hij vromer werd, of moe .
- Zoo voelde ik 't lood des middags op mijn nek .
Zoo werd ons voor-plecht van den avond rood .
En toen de laatste ruk der spanen stug
ons vaartuig op een zate ziltig zand
vast-zette, wist ik dat ik landen moest .
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II
Ik landde, alleen . Mijn sprong in 't ziltig zand
kraakte, en miek uit mijn dubble zole droog
een kring, waar 'k zakte in zavel, zoet-beebd .
En 'k stond . Wat dreef me hier ? . . .
- De nacht alree
was naedrend . Boven 't water van de zee,
die zwijgend was, en zwarter dan het oog
der vrouwen die beminnen, was de lucht
gelijk een muur van bleeke rotsen, waar
de reten rood van waren als van bloed .
En bleek was ook de reede, bleek en veeg
'lijk lood wordt, wijl het koelt ten steenen kroes
waarin 't gekookt werd. En, was zilvren nog
van eene zilvren franje, sierlijk-dun,
de zate waar de zee ze zoet bezoekt,
zilver van zout nog de aangezogen zaat :
reeds werd de lucht zoo bleek, dat grauw zij werd,
en grijs, 'of zij een pelder spreiden wou
ten laatsten slape, alover zee en zand . . .
'k En kon mijn eigen aangezicht niet zien,
maar 'k rade aan kleur van lucht en zand en zee
dat het moest zijn als steen zoo stroef en grijs.
Want donker zag ik mijne handen reeds,
waar ze aan mijn armen wogen, daar ik stond . . .
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III
Ik stond . . .

- War dreef mij hier to dezer ree ?
War jagen van mijn boezem, welke geest,
uit zekerheden en een zoete rust
naar deze haven, waar 'k niet weten kon
of er een herberg wachtte voor mijn nacht,
of er een zon zou rijzen voor mijn dag,
of 'k er een vriend zou vinden voor mijn vraag,
en mijne vreugd de vrouwe die ze ontvang'
blijde of gedwee, en die mij sussen zou
wanneer een zoet verdriet mij drijven mocht
in haar weeke armen ? .. .
- Och, 'k en wete 't niet.
De dagen van het leven zijn to lang,
dat men nog wete, 'wijl het avond wordt,
wat de ochtend aan verlangen kende, of nood . . .
En 'k was gegaan, ter zoomen van de zee,
waar in zijn boot, de spanen ree ter hand,
de Tijd wachtte, en mij aan-zag, sprakeloos .
En 'k had de boorden van den boot betreen, weet ik waarom ? Misschien, omdat ik moest
gaan leeren, wat mij 't leven zoete miek
en, beurtlings, bitter . . .
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IV

En 'k stond.. .
De nacht werd zwarter steeds ; er ging
een kilte aanwaaien uit de gladde zee
naar mijn gestalte en die mijn rug begleed
met ijzige aaiIng. Hol werd mijne borst
en pijnlijk ; pijnlijk, 't wegen mijner leen.
Toen ging ik, rug der zee toe, over 't land .
Ik schreed . Aan mijne voeten kraakte 't zand
van duizend diertjes die mijn loome zoo[
bij elken tred was plettrend. Aan mijn zij
ging ongezien de Stilte, en luistrend was
om ons de oneindig-strekkende eenzaamheid .
En in mijn borst, daar hamerde mijn hart ;
vol vragen om het doel en de uitkomst, zag
mijn starre blik de zuiging aan der nacht,
hoorden mijn ooren 't weeke, angstvallig gaan
van mijne voete', en 't kloppen van mijn pols,
en dan de Stilt, geniepig aan mijn zij ...
En 'k ging, en toen ik lange had gegaan,
tijdloos alover de eindelooze zaat,
toen zag ik plots, aan de thans donkre lucht,
een donkere spelonke.
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V
'k En wist ; maar 'k voelde aan mijn plots-zwijgend hart,
dat ik was aangekomen waar ik moest,
naar de onbepaalde wenschen van mijn hart,
en meer nog naar des noodlots heil'gen eisch .
Voorzichtig trad mijn vrees de lage rots,
trad mijn omzicht'ge stap de rotse rond,
to vinden ingang. En slechts tasten, lang en wreed,
langs wanden die, als butte messen wreed,
scheurden mijn vingren en de vleez'ge hesp
des duims, - en slechts na fang en wreed getast
de ruige steilt der rotse langs en rond,
peilden mijn handen ijlte, en stond ik in
het hol, verbaasd dat ik als onbewust
mijn uitgestrekte handen was gevolgd
en ingekome' ...
En waar 'k hier stond ineens
ging weir mijn hart aan 't bonzen. Angst bekroop
mijn hersnen, en er krijschte een stem in mij
,,Vlucht ! Vlucht !" Maar tevens was in mij 't bevel
dat ik zou blijve' en schrijden naar het doel
dat mij verholen bleef, en lokte, lokte ...
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VI
En 'k ging. Thans kreeg mijn tred een klank van brons ;
hij klonk als laarzen over een gewelf ;
hij zong : een klepel, wol-omwikkeld, in
de zinderende holte van een klok.
En in mijn hoofd, daar stootte hij, gelijk
kristallen bollen aan elkander, keer
op keer een ronde trilling aan den broozen wand
van een nieuwe ronde trilling . .. 'k Ging,
en waar ik poogde teenelings to gaan,
schuivend van voet en met omzicht'gen tred,
dan werd mijn stap gelijk het bang gekrijsch
van een klinge over gebarsten ijs ;
en 't was dan of een kling mijn hart doorvoer,
vlijme bij vlijme, met een wreede vreugd . ..
Maar niets en lette, dat ik voorwaarts trad,
halsstarrig in mijn vreeze, koppig in
den angst die kropte in mijne droge keel,
door het fluweelen duister, blind en ruim,
en dat niet aemde .. .
- Tot ik in een diept'
die 'k niet to meten mocht, vermeende ineens
drievoudig eene matte klaart to zien .
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VII
Ik naerde, en toen ik nader was geheel,
genoopt to naedren van dit wonder licht,
toen zag 'k de klaarte in haren drie-hoek staan
zooals een lage en overfloerste maan
boven twee bolle wolkjes.
- Zoo, ten herfst,
in dras-land, wanneer de avond rijzen gaat,
en alle moere ontrezen, blauwend-blank
een damp gaat de aard bepaarse' en ijler wordt
naarmaat hij stijgt, een paarsren hemel toe ;
weldra zijn aard en hemel een van tint ;
en zelfs wat wast, heester of boom, en draagt
het herfstig roest, en is van brons en bloed,
krijgt kleur van hemel en van aard ; - wanneer
ten herfst en te' avond neevlen zijn die 't al
omkleeden, en, waar 't duistren gaat, en ziet
gij nets meer : dan, in eens en onverwacht,
doorschijnt een groote bleeke maan den damp,
vreemd angstig makend, maar, waar ze eenig licht
is, lokkend naar haar veeg gelaat .. .
zoo was
die klaart een lage en overfloerste maan,
vreemd aan mijn oog, en lokkend .
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VIII
Maar ik zag
dat het geen overfloerste voile maan
was, - daar zij me aankeek uit een dubbel hol
onder een voorhoofd, breed en kommer-vol .
't Wierd ('k was genaderd heel thans, en zag goed),
't was in 't oneindig donker een groot hoofd,
een veeg-bleek aangezicht, dat keek mij aan,
star-oogend, en uit oogen peilloos-diep
en zwarter dan het duister dat omheen
mij dreigde van zijn ijlte . 't Was een vrouw,
eene oude, zware vrouwe, stuursch en stom,
die aan mij zag, uit ondoordringbren blik,
en niet sprak, maar boven hard een kin
de holte van heur mond gesloten hield,
vol zwijgen en vol onbegrepen spraak,
achter de zwarte lijn der dunne lip .
Zij zat, haar voorhoofd recht het duister toe,
breed op heur schoudren 't kleureloos gelaat,
onroerend op heur heupen 't log gewicht
van heuren boezem . En zij was geheel
zwart als zwart felp . Maar hare schoot was klaar
als van twee bolle wolkjes .
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IX
Want in haar schoot daar droeg ze, beider zij,
veilig in iedren arrem, zorgen-vol,
- en iedre hand was teeder, die ze hield, droeg zij, nog witter in hun aangezicht
dan zij het hare toonde, naakt een kind .
Zij lagen, gelijk bolle wolkjes zijn
verlicht, bij nacht, van maan-licht .. .
'k Naerde meer,
en 'k zag het eerste, en 't aemde log . Het lag
als zat van zog een grove boreling,
flets-wit van melk het oudelijk gezicht,
de lippen bloedloos-blauw, als kindren zijn
van struische en zieke boeren . ledre vuist
sloot op den palm als op een diep geheim .
Het dicht omkroesde hoofd woog op den kin,
woog op de borst die matelijk bewoog .
Drievoudig wies de buik en deinde, als waar'
hij van verholen leven diep vervold .
De beentjes, al to mager voor zoo'n kind
dat dik was, trilden waar ik aan ze zag.
En dit sterk kind, daar 't lag, en was niet schoon .
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X
Maar 't ander kind, dat lag ter linkre zij,
was schoon .
Het had, al was 't oneindig bleek,
binnen het gladde haar dat was gelijk
een nachtlijk water blinkend-roereloos,
een eel gezichtje, als van een wijzen man
die ernstig is, maar van serenen ernst .
Gij vreesdet dat her de oogen oopnen zou,
zoo waren beide schalen diepend-blauw
van 't donker oog dat zij verholen, en
dat grondeloos moest wezen . En het lag
zoo rustig, dat het waarlijk aemloos leek .
Aemde dit kind? Zijn borst was roereloos
als een gebruinde zilvren borst-plaat aan
den hats eens kalmen krijgers. Open was
zijn hand-palm beider zijden, of hij wou
toonen aan ieder zijne mildheid die
haar heele have had gegeven . .. Zoo
lag het gestrekt in minnelijke rust,
de buik ongolvend, en de leden in
de houding van de schoonste en diepste rust.
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XI
Toen 'k zoo de beide kindren had gezien,
zoo slapend beide' in onderscheiden slaap,
toen holde zich een vrage in mijn borst
en weder zag 'k de mare voedster aan,
de bleeke, die, ik voelde 't, wist waarom
mijn dag hierheen mij voerde, en in haar mond
besloot 't geheim van mijne reize .
En 'k vroeg
,,Waarom heb ik dees' lange reis gedaan ?
Van bij mijn prilsten ochtend ben 'k gegaan .
Van uit den einder, waar de lucht is als
een kriek in uchtend-ure : rood en blauw
van glanzen, heeft de azuren boeg
de eerste lichte, later loomre waetren van
een kegge diepre kleur gekliefd, aldus
dat aan de flanken van mijn marten boot
de dag verschoof van achteren naar voor .
Zoo voelde ik 't lood des middags op mijn nek .
Zoo werd mijn voor-plecht van den avond rood .
Maar toen ik landde waar ik komen zou,
en zag, en had gezien ; - nu 'k voor u sta,
o vrouwe, o eindlijk doel, en 'k zie uw kroost
nu vrees 'k en vraag, waarom dees' lange reis ? . .."
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XII
Toen 'k sprak en had ze mij niet aangezien,
hear blik in 't ijl gericht, als naar een ver
maar een vertrouwd en lang voorzien visioen,
van mijne spraak gewekt en mijne vraag.
Maar toen 'k gesproken had, en z' had verstaan
dat 'k zweeg, en dat ik wachtte op hare spraak,
toen daalde heure blik, en zag zij me aan,
als van een vreemd verlangen aangedaan .
Een glimlach rees, waarvan 'k niet raden kon
of hij goedgunstig was of dreigend, aan
haar strakken mond, die traag ontsluiten ging,
maar die ze, plots, weer toebeet, nijdig . En
geen woord en loosd' heur lippe . Weder heeft
heur oog me diep en vorschend-lang bezien ;
en heure wangen en heur voorhoofd heeft
ter rechtre ze geneigd, naar 't eerste wicht,
het fletse, dat niet schoon was . En opnieuw
heb ik dat kind aanstaard .
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XIII
En zie : daar werd het wakker . 't Dikke hoofd
bewoog; ging liggen rechts van links, en links
van rechts . De borst, in raschren aarn, bewoog .
De vuistjes, steeds gesloten op hun bait
van ongezienen rijkdom, sloegen uit
en boorden in den vaak der oogen . Toorn
scheen plots to schieten door de maegre lean .
De buik ging golven ; en een sterke krijsch,
die plots de stilte scheurde 'lijk een schrik,
kraste uit den mond en donkre tonge . . .
En toen,
toen ging 't zijne oogen oopnen, mij bezien
met de' achterdocht'gen blik van een goed man
die vreezen zou dat ge onheil tegen-gaat ;
waarna zijn oog zich vestigde in mijn oog
met al de droefheid van een stom verwijt . . .
- En toen heb ik dien blik gepeild ; en wee !
o wee ! nimmer vergeet ik meer, hoe 'k mij
gezien heb in dien blik : mijn heel bestaan,
als in een droom der felste werklijkheid,
en werkelijker dan de felste droom. . .
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XIV
En weder zag 'k de vreemde moeder aan,
en weder had z' heur glimlach. Noch en sprak
heur mond het woord dat mij verlossing bracht.
Maar heure wangen en heur voorhoofd heeft
ter linkre ze geneigd, naar 't andre wicht.
En zie, daar lag het, schooner dan een ster ;
gelijk heel verre schoonheid die men raadt
meer dan men durft to hopen, haar to zien,
meer dan men durft to droomen, haar 't aanschouwen . ..
En 'k staarde 't aan, en 't was oneindig bleek,
doorschijnend-bleek haast, als de perlen zijn
een eel gezichtje, als van een wijzen man
die ernstig is, en van serenen ernst .
En 'k vreesde dat het de oogen oopnen zou,
maar ik begeerde dat het ze oopnen zou . . .
En lange heb 'k gestaard het kloppend hart
vol vreeze en hoop, vol spijt en vol verlangen . . .
- Wanneer ineens een schorre lach weerklonk,
en 'k opzag naar de voedster en haar lach,
en zag heur voorhoofd kommrend meer dan ooit .
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xv
o Mijne vrienden, toen 'k ten strande weer
gekeerd ben, en geen keuze had gedaan
toen zag 'k den Tijd, gebogen aan zijn spaan,
gereed me wear to voeren, stroom-opwaarts
naar 't Dagen . . . Maar ik ben gebleven, hier
ten zoome, in 't zilver-ziltig zand, en weet
nog steeds niet wat 'k er doe, en of ik wear
zal keeren naar de voedster, en dan kies. . .
- Slaap beide' en Dood : ik weet wat ik verlies
en wat ik winne als 'k een van beiden leg
in dees mijne armen en hem vader-woordjes zeg .
Maar. . .
- En waar 'k aarzlen blijf, in droef beraen,
wacht steeds de Tijd, gebogen aan zijn spaan .
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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 leed ;
de grijns van wie niet minnen wou, en immer minde .
Aan iedren mond-hoek starde in schamperheid zijn kreet ;
een poel, is roerloos 't oog, en 't voorhoofd, klaar,
toont in de
kalme effenheid welke at begeeren weet to 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-teeken werd beschoren,
is onder dezen die, voor de eeuwigheid geboren,
de doolaards zijn, die men gevallen englen noemt ."
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DE TUINEN GALMEN
De tuinen galmen in de walmen van den herfst .. .
- o Gij, die 't Leven aan uw lippen hebt geperst
zoo, dat uw rijpe mond van de eigen tanden bloedde
thans is de tijd voorbij der godlijk-schoone woeden
die woelden door uw leen bij 't worstlen, dag aan dag,
met al de vreugden die een mensch benijden mag,
met al de rijke koortsen die een mensch mag lijden . . .
- Thans gaat gij door den tuin. De Stilte is aan uw zijde .
Bezie ze niet : zij is noch goed, noch schoon vandaag . . .
- De dag is doof ; het uur is gouden-mat, en vaag ;
de tijd is luistrend. . .
En het wordt, of 't oude lijden,
of 't kloppen van uw hart zich plots uit u gaat breiden,
gaat maetlijk wegen in de doofheid, wis en traag,
en, schriklijk-ijl in 't lange en banglijk-durend talmen,
gaat wanken door 't gedein der herfstelijke walmen .. .
- De tuinen liggen doof, die van uw harte galmen .
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OUD HART, DAT NIET BEMIND EN HEEFT
Oud hart, dat niet bemind en heeft
dan als een bedelaar, die geeft
om eigen armoe to vergeten ;
hoe hebt gij, strammer to elken dag,
maar vromer aan uw glimme-lach,
uw trage levens-straat gesleten !
Elke ure, meerdre deuren toe,
elke' avond pijnelijker moe,
en elken nacht wat langre wake ;
wat Wren 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 belooning zocht,
wist dat gij niet begeeren mocht
de min die klopt in menschen-borsten,
oud hart, dat niet bemind en heeft
dan als een bedelaar, die geeft
om eigen armoe to vergeten ;
en voelt, ter laatste rust gestrekt,
waar geene liefde-zorge u dekt,
vergeefs uw levens-straat gesleten .
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WIJ, DE ARMEN DIE DEN GEEST VERZAAKTEN

Wij, de Armen die den Geest verzaakten,
gekoornen tot een zaligheid
we ontdekte' in ons het leed, dat waakte,
om een verloren weelde-tijd .
Wij de Eedlen, die de weelde wonnen
van schittrend-naakt Onnoozel-zijn
wij hebben niets in ons ontgonnen
dan - blinkend git - een zwarten schijn .
Wij, niets dan Goeden, guile en bloode
onnoozlaars met de warmste hand
de dorre handen van de dooden
zijn rijker aan een rijpren brand .
- Wij de Armen, de Eedlen en de Goeden,
wij, liefde- en levens-zwaar den schoot,
- ons kindren leerden ons bevroeden
wij baren nooit dan vreeze en dood .
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LAAT UW TRAGE WAKE DUREN
Laat Uw trage wake duren
tot de haarden zijn gebluscht
slechts naast goed-gedoofde vuren
slaapt men vroom in veil'ge rust .
Vreest gij, dat ge bij 't ontwaken
licht van koude rillen zult
voed de vlamme in u der bake,
niet to dooven, van 't geduld .
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IK WEET DAT IK MIJN DOOD BEREID

Ik weet dat ik mijn dood bereid, wanneer ik wil
dat ik van schoonheid slechts, als eenig heul, zal leven .
Maar, waar gij mij dit heul een enkle stond kunt geven,
doe dat ik sterve, o Dood, en mijn begeeren stil .
Ik weet dat ik niet scheppen zal, dan door 't bereiken
der vrijheid die mijn ziel heure aardsche grenze ontknecht.
Gedoog dan, God, dat ik mijn scheppings-daad beslecht
door met mijn bloed de schaal des lijdens to verrijken .
- Doch eischt gij, Dood, die weet war mij to wachten
staat,
dat ik mijn leve' in leelijkheid en leegheid slijte ;
- groef gij, mijn God, opdat 'k me-zelf mime onmacht
wijte,
dees bittre plooien, strak en stroef, in mijn gelaat
o laat dan toe, gij Dood, dat ik mijn hunkren loone,
mijn schoonheids-hunkren met de speren van mijn spot ;
verknecht mijn rooden scheppings-drang, maar geef,
o God,
dat ik mijn knechtschap in mijn woede-woorden hoone .
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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 onnoozel 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 .. .
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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 to late boete
het schoone koren aart onnoozel aan uw voeten ;
er is een paard dat neigt, maar trekt ; er is een os
die trekt ; van duizend nijvre vooglen ruischt het bosch ;
en als gij, straks, vol wrok om opgekropt negeeren,
maar nog to trotsch voor de eedle biecht, naar huis zult
keeren
zie, daar staat uwe vrouw in zorge en derenis
om een vreemd leed, dat door geen min to weren is,
gij, bittre, die u zelven bant uit de' eigen vrede .. .
- Weer is een dag van vrome weelde wrang verleden .
Het schoone koren aarde onnoozel ; ieder deed
in onbewuste vreugd zijn doening, waar ge schreedt .
Maar gij, die lijdt en rouwt om al to zeker weten ;
gij, die in luidste vreugd geen lijden kunt vergeten
en in het lijden eerst een schampre vreugd belijdt
gij walgt voor de' eeln troost van schaemlen arrebeid,
to trotsch nog in het Teed der machtelooze 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 begeeren.
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 een 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 wenschen moogt u-zelf to ontsnappen, om
in ondoorgrondbren waan een wereld to 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 .
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TREED IN
Aan Firmin van Hecke

Treed in. Gij die mijn hope en die mijn deernis zijt ;
die van mijn onmacht meent uw gloei'nden waan to loonen :
treed in : ons staat een vriendlijk-sober maal bereid ;
gij zult vanavond met mij wonen.
Neem plaats . Het is het uur dat bleeke ruste wast .
Proef, hoe u to eigen mond de woorden zoeter smaken .
Zie aan den moeden heerd een stillere asch getast
thans geene vlamme meer, die blake,
maar aan ons voorhoofd een veredelende glans,
o vriend, die zelfs onze oogen dooft, tenzij het streelen
der bloemen naar den tuin ze keere, en naar den krans
der tear nog lichtende prieelen .
Want weet : geen schoon gebaar dat bier niet dralen blijft ;
geen vrouwen-aam, die niet dees strakke koon bleef kozen .
Zie hoe ter ruite schraaft en traag heur curve schrijft
een stage roode liefde-roze . . .
En toch . . . o Gij, die mijne hoop en deernis zijt,
gij tot gelijken waan en onmachts-doem gekoren
wees' eeuwig u gespaard de wreede zekerheid
van zulken vrede, - uit Teed geboren . . .
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'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 oogen,
hadde mijn wroegend kommeren gewogen
in 't smeeken van mijn teederheid .
De vrome wanen die mijn brein bewonen ;
de spijt'ge vreugd van een verleden jaar ;
en mijn arm hopen, welk'ge roze-krone
wier dalend-trage blaeren 'k zorglijk gaer
'k hadde u vertrouwd dees mijne liefde-zonen,
- vervreemde kindren die mijn plegen loonen
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 Weed van drift en trots en pijnen,
gelijk een stervens-moeden vogel streelt .
En 'k hadde in u, waar mij zou tegen-schijnen
uw blik, en door uw borst verlangen deinen,
herkend 't vergeten eigen-beeld .
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En 'k hadde u, late troost ... Maar neen : vergeten
is 't eenig heul voor wit 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 oogen uitgemeten,
al ijler naar 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 lief de-lanen,
waar dorre blaeren aan zijn voeten manen
dat iedre stap wat jeugd vertreedt ...
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 to drogen lei .. .
- En, leidde uw leve' u ooit langs de oude deure
en sta, mijn kind, waar smeekend oog mocht treuren ;
sluit de ooge', en ga mijn blik voorbij .
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VERMITS GEEN DAG ME WIT WEKT
Vermits geen dag me ooit wekt en nog deze oogen open'
voor de veroovring van een nieuwen vreugde-buit ;
vermits dit streng gelaat, van avond-vaalt' beslopen,
slechts in zich-zelven nog het beeld ziet van zijn hope,
en - dit gelaat zijne oogen sluit ;
vermits ik van mijn bedel-tocht slechts mee zou krijgen
de ijite in dit voorhoofd, en de koorts in deze hand ;
vermits ik weer in eenzaamheid ben aangeland,
sluit ik mijn hart, sluit ik de ramen op het dreigen
van winter-koude en zomer-brand.
En zie : thans is de dag mij schoon ; mij, koelen smader,
wiens eigen leven eindlijk buiten 't Leven staat,
thans is me wear de herfst een vrede-plegend vader,
en weer een vader-zoen mijn bloed dat zoelt ten ader
die maatlijk aan mijn slapen slaat .
Want de akkers zijn verwijd, waar 't deinen van geen koren
de zekerheid van onbewogen einders breekt .
Niet langer twijfelt 't brein ; en heeft de hand verloren
de klamme vreugde om eene vrucht, ten dag geboren
ik heb een mond, die wisheid spreekt.
De wagens zijn gelost van de oogsten . Zie, 't en wegen
,geen schoven, dan alleen de veil'ge schure borgt ;
de schoonste zonne is veeg die vaagt de gele wegen,
maar 'k heb genoeg in 't bijten van haar brand gelegen,
dat zij voor 't winter-dulden zorgt .
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De beesten zijn gestald ; de driften zijn geweken ;
en iedre peer is zwaar gelijk een ernst in mij .
Geen morren nog, dat meer dan zelf-verzaken teeken' ;
mijn dagen zijn een zee waar stil ter branding breken
na de eendere ebbe een zelfde tij .
En 'k worde, waar geen oog in 't mijne een twijfel rade,
en zonder een gebaar dat tot geen ruste dwing',
bij glim-lach van mijn kind, bij vrage mijner gade,
den droeven schoone, die uit de eelste herfst-cieraden
zich-zelven weeft vereeuwiging .
Zoo ruste ik dan, de hand ter zoele yacht der Karen,
en rood gelijk een bloem mijn mond die weet en zwijgt . ..
- Wat rijst gij dan aan mij ? Ik zal niet aan u staren,
ijdele Erinnring, gij die van 't gevecht der jaren
n6g in den woel'gen boezem hijgt .
Want 'k heb mij in mijn wil als in een keurs geregen ;
en zoo de stalen band door 't weeke vleesch me snijdt
weet dat ik-zelf de wond' steeds open rijt,
daar 'k in heur diept' bewaar, door de eigen spot gedegen,
de weelde van mijn zekerheid .
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IN MEMORIAM JEAN MOREAS
IV

o Trouwe vriend der oude dagen
die me in uw armen hebt gedragen
zoo vaak, en op mijn mond de vragen
met uwe dichte zoenen sloot ;
die, om mijn zieke hoofd gebogen,
in 't spijtig staren van mijn oogen
de deernis van uw mededoogen
liet dalen : schoone, bleeke Dood .
o Broeder die, - toen brooze weelden
me omstraalden, en mijn wangen streelden
een stond, en vloden, - duurge beelden
als zustren aan mijn zijde liet ;
zij zwegen, maar haar streelend nijgen
liet vrede om mijn mistroosten zijgen ;
haar aem was rustig, en haar zwijgen
was schooner dan een liefde-lied .. .
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IN MEMORIAM JEAN MOREAS
V

Zal ik rusten ? . . .

-- o Bewuste
die to zeker heil 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 ;
ongenoode

die, ten doode
moede, nauw to leven dierft,
en den Dood beminde, en noode
smartlijk leefde, en toch niet stierft,
niet to sterven

dorst, maar derven
bleef 't onmiddellijke brood
dat ten blijde loon verwerven
wie u niet beminnen, Dood
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zal het wezen

dat, ontrezen
ongenotene geneucht,
mijn gebaren zonder vreeze
teeknen gaan aan eeuw'ge vreugd ?
zal het komen ? . ..

- mijne droomen
volgen de oude Schuite na
waarop, dood, de Dichter 't loome
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 hoore

bij de choren
van een rijk dat rijker zij,
onder schoonste jeugd gekoren,
breekneksch 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' ;
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waar hij wone,

Hij, de schoone,
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 to schoonen droom
zie 'k u, beelden, trage tanen
'lijk een veegen 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 to zeker heil verstiet,
maar door de eelste en nieuwste lusten
aldoor de eeuw'ge liefde ziet . . .
Droeve en klare,

die 't verzwaren
van 't verleden in u draagt
nmmer eindloos mogen staren
in het schoonste dat ge zaagt . . .
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VERZEN VAN 1914-1928

EUROPA RONKT EN RILT

,,Europa ronkt en rilt al onder 't stompe stampen
der Duitsche voeten ; en de oneind'ge Duitsche dreun,
van waar de dag ontwaakt in dvmp'ge zomerdampen
tot waar de dag zijgt in een avond zonder lampen,
klopt in mijn keel, kleunt door mijn hoofd zijn vasten deun .
Van uit den ochtendbrand en smoor-omwalmde vuren,
tot in de pekken nacht waar ver een einder brandt
van 't woud, daar boom aan boom en toorts aan toorts
blijft duren
de slechting, slijpe' en slaan hun zolen, ure aan ure,
alover 't schrik-verdoofde en schroot-verbijsterd land .
Zij komen met de kleur der pril-bedeesde luchten ;
zij wijken met de kleur waar vaal de nacht in gaat .
Daar is geen hoek van schittering aan hun gewaad .
En in hun grauwheid slechts een donkre blank : als vruchten
in morge'- als avond-gaard hun bronzen zweet-gelaat .
Zij gaan in 't grijs, dat vroege lente aan laten winter,
dat kiemend leve' aan stervend leven paart, gehuld .
En gij en ziet ze niet, maar hoort 't verwoed geduld
dat davert, 'lijk het draven davert waar een twinter
bij naedren najaars-nacht de heele hei mee" vult .
„
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IK BEN HET EEUWIG BED

Ik ben her eeuwig bed, her eeuwig leage
waar smart in zakt, die wear in vreugde ontwaakt ;
waar dronken drift, waar weelde en weemoed wegen ;
waar woede als wil zijn moede sluiers slaakt .
Gij komt, gedachte, o zoon der zwaarste zorgen,
en zoekt in mij een hopelooze rust ;
maar rijz' de dag ; gij rijst to milden morgen,
en reeds heeft zoel uw mond de zon gekust .
Herberg van spijt en troost, waar hope diende
en treurnis als een trouwe lampe wenkt ;
weldra vergeten van de vroomste vrienden,
en die geen vrees, genezen, nog gedenkt . . .
O spijtig hart en stadig'-onbeloonde
dat nimmer durend leed of liefde omsloot,
- gij waart her bed waar woelig leven woonde
nooit wordt gij 't graf van duurzaam-zoelen dood .
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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 .
Gansch 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 .
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OPDRACHTELIJK SONNET

Aan Herman Teirlinck
Wij zijn gezaam dezelfde haven uitgevaren,
en, voer door de eigen voor, verscheiden, beider tocht :
ik zag de schervel-zonne schaetren, die gij zocht ;
gij vondt mijn scheemring over wieren-zware baren .
De storrem die ge u, stoer, to blijden strijd bedocht
kwam mijn woel'ge ziel weldadig to bedaren,
en, waar mijn schrik der kolken kalmte zou bestaren,
hebt ge eindlijk in der einders ijlte iiw vree gekocht .
- Thans, broeder, zonk het zeil : ons streven kende
't stranden.
Ons heil zou in de veiligheid der mast belanden .
Gij hebt uw huis, ik heb mijn huis : het is genoeg .
Doch, voert Herdenken weer ter voor van vroeger varen,
mijn kiel weegt van uw vracht ; de uw komt mijn last
bezwaren
mijn koortse die ge eens vreesde' ; uw vreugde die 'k eens
vroeg . . .
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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 .
Dus sta 'k met nieuw gelaat naar blinde toekomst, waar
ik, midden in den weg des Levens, mij ga keeren
en d'asch van gistren voor de vlam van morgen klaar .
Aan alle vreezen leg als leeg van elk begeeren
van alle woede wars als wars van elke hoop
die, 'lijk ter verre kaai de ring van mooglijk meren,
of, lijk door neevlen been de ring der tonne, noop'
me uit ouden last een nieuwe liefde toe to wijden
zoo ben ik staande en staak een wijl mijn levensloop,
en wil nosh gaan noch keere', en ben noch droef noch
blijde .
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II
En zie, naar 'k 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 oude zonde
Gij, Dante ! en uit mijn kleine zwartheid zie 'k u staan
in 't paars van uw geloof en uw gebod gewonden .
Zoo rechtte aan 't zelfde woud de witte Mantuaan
naast uwe norschheid blanken eenvoud van zijn vrede .
Doch u zie 'k plooien-strak met roerloos rood omvaen ;
uw wangen dragen rooden glans van uwen kleede ;
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.
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III

Gij wenkt. Uw blik ontwekt de blikken mijner oogen .
En plots recht eene hoos fluitend een muur van gruis
om ons en 't woud, van losch, wolvin en leeuw bewogen .
Een huif van vlerken overwuift met bang geruisch
de domen van 't geboomt ; de donkre grond gaat splijten
en kokend ronken van het midden-aardsch fornuis;
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 verder 't woud doorvoere
wachtende ruste om uw gestalte en mijn gestalt',
o Dante, en uwe hand die komt mijn hand beroeren .

749

IV
Uw lippe roert. Doch mijne moeheid heeft verstaan .
- ,Waarom, o schim, moest gij dit woest tooneel me
ontvouwen ?
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 to aanschouwen .
„Ik weet mijn lichaam is dit stof-omwalde woud
dat, onder 't weemlend dak van Noodlots zwarte vlerken
en stikkens-dik van aardsche giffen, staat gebouwd
,,als een spelonk onder gedreig van logge zwerken,
en aan wier wanden solfer-dansend staan gegrift
in al to wisse taal met wisselende merken
,,van losch, wolvin en leeuw, figuren van mijn drift .
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V
„Dock 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 ijite, dan, bij 't wielen van de tij'n geplet,
in gulden olie vloeie en voe'n ga van mijn lijden ;
,,- 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 helen ?
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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 schaarschen buit op wisselvall'ge booten
en veel is, wat ze aan tuig 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 regeeren
mij liet ze 't kennen van haar breedte en haar getal .
,,Zoo kwam de zee, zoo kwam 't verleden mij vermeeren
en, hoe 'k me ook dieper zag dan 'k feitlijk peilen kon,
ik, slave van mijn vleesch en falende begeeren
,, . . .toch kan ik, dunkt me, herbeginnen als 'k begon . . ."
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VII

Doch Dante, al smalend : , Arme stakker ! En de Liefde ?
o Trotsche 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, Zi jn beeld naar d'eigen beeltnis maakte
,,hoe durft ge een morgen toe waar geene 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,
eischte ik to 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 Menschen legt .
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'K ZWELG IN VERSTERVEN

'k Zwelg in versterven, ik die van het heetst begeeren
eens was de norsche en donker-vurige heraut .
De zwepe van mijn drift werd weelde van negeeren,
en 'k heb mijn nieuwe Ieen 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 roode roze' omknelt.
Mijn Heer en zwarte God ; het gaat tusschen ons beiden .
'k Heb to Uwer eere met ontberen mij omgord .
Gedoog mijn diensten, God, of vrees mijn medelijden
dat met zijn pijlen uit de hemelen U stort .
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GIJ, DIE GEEN VADER WEZEN ZULT

Gij, die geen Vader wezen zult
dan door bekentnis onzer schuld
Gij, die erkent Uw zonen
aan de' aem van hun neerslachtigheid,
of 'dat ze, daar Ge aandachtig zijt,
U vloekend durven honen ;
Gij, die de Zoon niet wezen kunt
dan waar Ge U menschlijk lijden gunt
en 't arme, laffe smalen
om wie Uw moeder is geweest ;
Gij, die ten hemel niet en reest
dan door ter hel to dalen ;
Gij, die als Geest U toonen 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
then 'k met mijn eigen voeder .
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IK DOE MIJN MAAL VAN ZUIVEL, BROOD EN
NOTEN

Ik doe mijn maal van zuivel, brood en noten .
Helaas, van deze strenge schamelheid
zijt gij niet meer de blijde disch-genoote,
gij die niet meer mijn rust'ge zuster zijt .
Wij hebben saem de vrome vree bezeten,
betrouwend, ik, op al 't ervaren leed ;
gij, mijne woeste driften ongeweten
in de effen plooien van uw wollen kleed .
Maar toen, bij zon en wind, de tijd genaakte
dat, traag gerijpt tot een doorrilde vrouw,
ge in 't eigen oog tot schrik en hoop ontwaakte',
ontwaakte in mij de hitte van den rouw .
- Ik doe mijn maal van zuivel, brood en noten,
en in mijn lip bijt de assche der begeert, o verre, o vreemde, o pijnlijke genoote
die deze disch ontbeert.
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GIJ DIE IK DEELZAAM IN MIJNE EEUWIGHEID
Gij die ik deelzaam in mijne eeuwigheid,
o gij die 'k deelzaam maak in mijn verderven
ik zal wel buiten ruste moeten sterven,
waar gij de zweepe 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 schoone en krachtige ! Ik, alle ijlt gewijd,
gedoemd me-zelf de oneindigheid to schenken
ik ben de slaaf van uw verbeide wenken,
gij die me beidt, mijn kind, gij die me beidt .
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T GEWICHT VAN VIJFTIG JAAR
't Gewicht van vijftig jaar, o God, in Uwen schoot,
het oude kind dat wijlt en nijdig ligt to woelen
en de oude man die blijft en tallemt, om to voelen
zijn vruchtelooze vreugde of vreeze voor den dood
Geen eeuwig brood dan troostloos-droog het daeglijksch
brood ;
geen dronk dan droevig drab om mijne keel to koelen ;
en geene 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-ooge
is zorge, God, en bei zijn over mij gebogen
o borg om ate en drank voor 't eindelijk geduld .
Ik ben her norsche kind dat niet-zijn blijft benijden,
de laffe man die niet en lijdt dan om to lijden.
- Maar 'k heb Uw schoot, o God, voor vijftig jaren
schuld .
Oudejaarsavond 1927.
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NAGELATEN VERZEN
(1929)

VERBEURD VAN ALLES

Verbeurd van alles - o verscheurde droom-gemoedren ! . . .
Wij zijn de lang-verweeuwde en kind-verlaten moedren ;
wij blaffen in het spoor van, smoorlijk, Hecabe,
of, in de ontreddring van de laagste rust verzonken,
ons lammen dag ontlaen en leeg van alle vonken,
verliezen aan geduld de vormen zelfs der bee .
Liefde-verloren, wij, die lang al lam aan hopen,
ons dochtren met de wateren der armoe doopen
en bij geboorte spenen van onnoozelheid
ons tand-vleesch komt niet bloot dan bij het bloedig roeren
van onze zonen die de opstand'ge vanen voeren
naar onverstoorbaar-dom een dommeligen did .
Er is geen tijd meer, noch verlangen, noch verzoenen ;
geen dageraad belooft een daegraad ; de seizoenen
zijn blinder dan een god die zwijgt en nimmer bloost ;
geen dag die om een dag zijn scheemring laat berooien,
geen vrouw die om bezit zich in den dood zal gooien
en zelfs geen minnaar meer die de eigen wangen koost .
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IK WIL GEEN ANDER HEIL

Ik wil geen ander Neil; in 't schaad'wen van dit leven,
dan 't vrome hopent
dat mij nog geen sterven beidt. . .
Mijn hoofd weegt van mijn Teed ; mijn bleeke handen
beven ;
maar in mijn hart, o Vrouw, hebt ge uwe jeugd geleid .
Nog geen berusten in het kruipen van de ruste
die de verdooving 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 rinsch gewas, f ieuw 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 to
zien, hoe mijn grooten zoon mijn late liefde prijst .
En waar mijn ooge, 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? . . .
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Aldus, - waar mijn bestaan mij als een pleegster nake
die naar 't bedenken van een lenkend leven leidt, heb ik, mijn trouwe groote, 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 last' dalen
de eindlooze 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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DOOR HET ZOMEREN
(1895-1896)

WOUD, MACHT VAN VUUR
Woud, macht van vuur, o majesteit van vuur, o lang en
staeg branden bij staf-vlammen van heel wijd gestraal
der zon : vloeiend gloei-koper en 6m-hakkend staal ; woud, in 't steeds naauwer zijn van 't zomeren gevangen ;
woud, krachtloos-woedend in uw hel van heete smart,
bet traag-fatale zijn van uw oneindig branden
ik kom tot u met al de knel-kracht van mijn handen
en al het hatend feed dat 6m-wroet in mijn hart,
en
en
en
en

met mijn armen, sterk-gewrocht aan reuzen-daden,
met het vloekend woord van mijn vloek-wrangen mond,
met mijn brein, door straal aan straal van zon gewond,
met mijn schoudren, zwaar met muiterij beladen .

Ik kom, - ik die als gij den zomer heb gevoeld
in een dorst-warmen kus naar mijn ziel op-fonteinen,
streelend en worgend in een vloed van passie-pijnen,
die gansch mijn lichaam tot een opstand heeft doorwoeld.
Ik, will'ge banneling der maffe, ontzielde steden,
gestaald in 't hijgend werk van 't zoomren, overmand
door 't knarsend steigren van den 6m-kloppenden brand, ik kom tot u, o woud, mijn blakend huis, getreden .
Ik kom getreden tot uw klam-naakte eindloosheid,
zich machtloos boomend in een zucht van hijgend willen,
om uwe heete woede en uwen haat to stillen,
gij, die het vlammend beeld van mijne woede zijt .
773

Want ik zal worstlen in mijn haat, - want ik zal kampen
met al de krachten van mijn gramschap, aangegroeid
tot een wijd-staat'gen wil waar de zee-wind door woeit,
tot dat het bloed van 't zomer-beest omhoog zal dampen ;
want ik zal zweepen in mijn ijver, grootsch en noest,
tot dat, wild-steigrend naar de zonne, heen zal varen
het gulzig zomer-beest met vurig-rosse haren
dat uwe kalme ziel in mijn ziel heeft verwoest .
En clan, - dan zal ik in een dampend blijheids-hijgen,
tevreden over 't werk van mijne bloed'ge hand,
mijne armen uit-gestrekt tot zeegnen, gansch het land
den looden zomer-slaap in wonne zien ontstijgen ;
dan zal 'k - weer rijk in liefde en weer arrem aan haat over het bloedig werk van mijne hand tevreden,
terug-gaan naar het leven der ontslapen steden
waar-uit een dank-toezang mijn glorie tegen-slaat .
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DE BOOMEN LANGS DEN WEG

De boomen langs den weg hebben de' avond in stralen
heel rechte staven gouds op elken bronzen stam,
nu de zon in een plas van purper - bloed en vlam ver in her laaiend West van heete pracht gaat dalen .
De boomen hebben de' avond, stam aan stam ; 't geblaert
is een hemel van gouden beef-sterren bij plaatsen,
waar 't rosse gloei-gestraal zijn helheid komt weerkaatsen
en gansch een reuzen-spel van tintel-weelde baart .
Want de avond, - roode dood der zomer-schemeringen waar de groote schim des langen vredes door waadt,
en, breed gewiekt, in zwaar-kloppende rythmen, slaat
de warme, innige zang der dampende avond-dingen ;
de avond, - weelde van goud, weelde van purper, - ziet
is in zijn zalig kleed van paars aan 't neder-zijgen ;
terwijl de zon - bol van rood gloren - bij het stijgen
der laatste stralen, hare laatste wonne giet . . .
En, - o de boomen hebben de' avond, en de weiden
hebben de' avond ; en 't is een dampend, hijgend heil
van alme, kalme rust en wijden vrede, 'wijl
de lucht zijn goed-serene pracht van geel gaat breiden .
En ik heb de' avond. . . Gloed van een ver-edel zijn,
opbruisend steigren van die laatste zonne-vonken
uw diepe beelden-zang heeft mijn oor toe-geklonken,
en 'k drink uw warreme ode als een zeer gullen wijn . - 775

De avond - En 't is een vlucht van wonder-grootsche
droomen,
als de barnende sprong van een vuur-vleuglig paard
dat, bremstig hunkrend naar den hellen sterre-vaart,
zich naar de oneind'gen horizont stoer op durft boomen ;
van wondre droomen, stout zich banend eene baan
door 't breede fabel-licht der vuur'ge deemsteringen,
zich banend eene baan van goud, en bij het zingen
van laaie zangen tot een glorie willend gaan .
De avond - En 't is een werk, gebaard door reuzenhanden,
tot een zeer hoog paleis van pralend zijn gebouwd,
waar-boven, glinstrend als een klomp van gloeiend goud,
een groote toorts van hoop haar vlamme staat to branden
een groote vlam van hoop, zich breidend tot een gloed
van wel-wijd stralend licht als van een wereld-zonne,
en met een barnend net van sprankelen omsponnen
dat gansch 't zeer hoog paleis van sterren tintlen doet .
De avond - En 't is een stad van op-geroepen leven
waar 't kolossale zijn van eene godlijkheid
in een subliemen wil van volle gratie, wijd
aan iedre menschen-ziel een zaligheid wou geven ;
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waar iedre menschen-ziel, ver boven schijn en dood,
zich scheppend gansch een schat van heil'ge, wisse beelden,
door een zoel-langen weg van goedheid, tot een weelde
van warme teederheid en medelij'n vergroot .. .
- o Avond, balsem-wijn in de' avond-kelk geschonken,
in zaal'ge won gesmaakt door mijnen droomen-mond
mijn brein, door 't martlend wee van 't zomeren gewond,
heeft uwen vree verstaan en heeft uw heul gedronken .
Avond ; - en mijner ziele, ontkracht en moe-geleefd,
was in uw stilte gansch de groote troost beschoren ;
en mijne ziele mocht de intieme zangen hooren
waarvan de tril-muziek in uw wijd zwijgen beeft .
Avond ; - en ik heb de' Avond. . . o Breed avond-zijgen,
o Zonne-schemering in uwe purpren zee
ik voel mijn brein een brug naar uw oneind'gen vree
en 'k weet mijn ziel de deur van uw oneindig zwijgen .
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ZANG OM DE LENTE
(1895-1896)

DE LAATSTE STRALEN - WAZE WAAIER

De laatste stralen - waze waaier, vage stavend
in de effen harmonie van roze - heen-gekwijnd,
nu heeft de schuine schijn der zon zich uit-gelijnd
oranje glorie-stad geteekend tegen de' avond .
Wijd, in een purpren wade, baadt de maagdlijke aard
als in een breede zee van vrede en van vergeten .
Ver, aan de grenzen van de vlakten omgemeten,
staan zwaai-stil, stam aan stam, de boomen paars geschaard .
En al-om : rust, met iets van staeg-geweven beven,
en iets als adem, warm gedragen in die rust . o Ginds die glorie-stad haar gloren onbewust . . .
o Gansch die slapende aard vergetend dat zij leve . . .
En al-om : lange state in rythmen, wijd-gebreid
'lijk 't slagend aedmen-gaan uit wiegen, dons-gedoken . ..
- Een vrouwe heeft haar wijdsch en slaap-zwaar haar
gebreid ;
hare oogen heeft ze, moe van sluimren, traag ontloken ;
haar handen heeft ze naar de glorie-stad gestoken .
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DE AVOND IS OP-GEGRIJSD

De avond is op-gegrijsd, hoog tot de exieme starren,
en zingt zijn geuren-walm in lang-zalige zangen ;
doeken van zoeve rust slapen op 't al-verlangen,
en de open aarde ligt den hemel aan to staren .
De weelde-boomen, langs de
zwaaien een ode van heil in
en de oude stammen, bij het
voelen, kallem bewust, het

breede zege-wegen,
hunne trage kruinen ;
zwellend Lente-deinen,
worden in zich wegen .

En om de tuinen waast de Vrede, in wis berusten
dat in dat Duister 't woelend Lichten wordt geboren .
En ranke leeljen voelen zich tot wassen beuren
naar gudsend Morgen-zijn waar rijkheid uit zal bersten . . .
Avond van zaligheid op-glooiend in kalm wachten ;
avond : serene maagd die scheppings-moeder zijt ;
avond waar door de wijd-trillende Vrede glijdt
- in breede siddering - der heil'ge ontvangenis-nachten ;
avond en aarde, avond en boome', avond en tuinen, o zaad dat zwelt, en blad dat knopt, en bloem ontloken
onze oogen hebben ginds de sterren aan-gestoken,
ons strevend hopen zwaait in de ode van de kruinen .
Avond ; - en is ons 't heil van 't komend Goed verborgen :
hoor hoe de geuren-zang den hemel tegen-slaat,
voel de 'almen vrede-wijn die neer-vloeit, zie de Daad
zich kloppend eene baan naar de' onbeperkten Morgen .
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LANDSCHAP : BOOMEN VAN LICHT

Landschap : boomen van licht, bij 't op-stralende blaken
van zonne-vlakken, in schettren, scherp, op de daken ;
en om : de zware tocht van stroomen, - wijde stroomen
gekomen tot een meer als van glooiend goud-laken .
Near, door het goud-doorzegen blaauw, geeselen striemen
van schelle klaart die 't heil van open lichten lacht,
en de aureate horizon van breede pracht
schijnt in een purpren wrong de aarde om to willen riemen .
Zie : vogels draaien gek door 't golpend zonne-zijn
dat giet zijn stralen-brand van woeste licht-orkanen .
En enkel deze vrea : de vree der staat'ge zwanen
op 't peerlen-telend vlak van 't welig meer-gedein . ..
- o Lente, die daar tiert in 't vreugde-hijgend streven ;
Lente, blij-flakkrend zijn van wijdsche heerlijkheid ;
Lente, die 't broeiend vuur van 't bremstig gloren zijt
dat ik, tot zang en daad, door hoofd en hand voel beven ;
Lente, o Lente in de macht van gloed-zaaiende goden ;
gierend uw wellust bij het zwoegen van uw willen
ik, zat van nieuwe zon en vreugd-schaetrende gillen,
zinge u Hymnen van goud, gulzig-wassend als Oden !
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KEUS UIT DE NIET GEBUNDELDE
EN NAGELATEN JEUGD-POEZIE

Behalve enige slechts in handschrift aanwezige zijn de hier
gekozen gedichten tussen 1891 en 1897 verschenen in de
tijdschriften
Land en Volk
Vlaamsch en Vrij
Eigen Haard
Jong Vlaanderen

De Jonge Viaming
Nederlandsch Museum
De Toekomst
Ontwaking
Van Nu en Straks
en in de Letterkundige Bundels van
Help-U-Zelf
en
De Heremanszonen

CHI LO SA
Ei ! zwaluw uit den hoogen,
die vliegt aan 's hemels bogen,
die hapt het vliegken na,
en wegzwindt voor onze oogen,
waar henen? . .. CHI LO SA ?. ..
Ei ! vlietjen uit de weiden,
met uwe groene zijde,
waaraan ik eenzaam ga,
gij, met uw murm'len blijde,
waar been ?... CHI LO SA ?. ..
Ei, kindje dat aan de aarde
u enkel openbaarde,
den dood, dan, volgde na,
en zooveel tranen baarde,
waar heen ? - ...CHI LO SA ?
(door Carlo)

787

SCHEMERING
Ginds op de onmeetbare heide, de glanzige, zonnige
heide,
drijven de schapen, zoo blank als de zwanen ten
rimplige meere . . .
Stijf als een bronzen Apool, onbeweeglijk ten gronde
gekluisterd,
't oog met verrukking gericht naar het gloeiend azuur
van den hemel,
't rosse, verwilderde hoofd, als een stervende leeuw
der woestijne
schuddend, de schaper zoo slank als een rijzende, zingende Silphe,
staat daar ter heide, de onmeetbre, en mijmert, wijl
gloeiend de zonne
zinkt op de onmeetbare heide, de glanzige, zonnige
hei, waar
drijven de schapen zoo blank als de zwanen ten
rimplige meere . . .
(door Carlo )
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FARAO

En op de kussens uitgestrekt, het hoofd met palmenblaren
zoel overschaduwd, ligt de Farao, en geeuwt en rekt zich uit,
vermoeid van niets to doen . Zijn slaaprige oogen
die dwalen onbewust en loom. Het glanzig haar,
getrest lijk dat van eene vrouw, die rust op zijne schouders
gehuld in 't kleed, met groen en rood en geel doorstikt ;
en zijne vingren blank en fijn, met ringen overladen,
die spelen door zijn baard gevormd in ravenzwart .. .
En door de hallen van azuur en goud, de tonen ruischen
zoo zacht en wonderlik, en bajaderen slank
die dansen wulpsch den wellustdans voor hunnen heer en
meester,
en wiegen als de zee, en draaien als de kolk .
En aan het hoofd de maagden staan, met roodgeverfde
lippen
en groen geschilderd oog, en houden in de hand
de palmenblaren groot en zwaar, en waaien steeds, en wadilt,
of schenken uit de amphoor, met osirissen zwart
bemaald, den perelenden wijn aan hunnen heer en meester . ..
't Is alles loom en zwaar ; 't wiegt zich in doodenslaap . . .
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
En ginder aan den Nijleboord, daar klinkt uit duizend
monden
„Dood aan den vijand, dood ! Den koning zoon van Phra
gewroken!"
Duizend lijken storten in het kleurend water der Nijle ;
en de Ibis vlucht, de lotosbloeme duikt,
en de Aligator, wijdgemuild, verscheurt de bloed'ge lijken
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Van zij die stierven voor den schuldigen zoon der zon ! . . .
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
En op de kussens uitgestrekt, het hoofd met palmenblaren
zoel overschaduwd, ligt de Farao, en geeuwt l . . .
(door Erik Monck)
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DE ORGELDRAAIERS

dit voor F . Toussaint, to Brussel

En langs de straten gaan ze, de orgeldraaiers, malend
Hunne oude liedren steeds dezelfde, droef en blij .. .
In haveloos, en bleek, en vuil, zoo slentren zij,
in de orgelliedren, droef of blij, hun wee verhalend . ..
... En ik, de rijmelaar, ik maak die verzen stralend
van liefde .. . En al mijn gloed, en al mijn poezij
ze zijn haar toegewijd, opdat een blik op mij
zou rusten : liefdeblik uit haar bruine oogen dalend ...
En de orgeldraaiers spelen voor hun brood ... nochtans,
bij 't malen van het lied, bij 't malen van den clans,
en komt geen enkle korst hun platte beurze vullen .. .
.. .En ik, de rijmelaar, ik denk aan 't heiligdom
der wedermin .. . Zij - werpt mijn verzen in het vuur
Geen liefdeblik en komt mijn' ziele warme omhullen ...
(door Begat uut den Hove)
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SUB JUGO
dat is voor L . Billiet
- En bukkend onder 't juk, en slepend hunne keten,
als wilde dieren, menschelike dieren gaan
ze, de oogen blikkeloos, de borst verpletterd, aan
de doornen van den weg het lijf van een gereten . . .
En, bukkend onder 't juk, doortrekken zij d'orkaan
des levens, - zonder doel of hoop, en zonder veeten
of liefde : niet bekend, vergeten, gansch vergeten,
bewusteloos vervolgend hunne levensbaan,
't zij in den zonneschijn, 't zij langs de moddersloten . . .
War geeft her hun, die diep-rampzaalgen uitgesloten,
Ofdat de zonne lacht - ofdat de noordwind loeit
Zij bukken onder 't slavenjuk, zij zijn geboeid
Aan 't dwanggareel van 't werk ; - hun is de vreugde
ontnomen,
Hun is de hoop ontzeid, hun zijn geen zoete droomen .
(door Erik Monck)
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AZALEEEN
- 0, Azaleeen, hemelsche azaleeen,

o, bloemen uit her land van mijn verlangen,
het land van mijne droomen, mijne beeen . . .
Her land, waar geene vreugden zijn, of weeen,
waar zielesmart noch zieke driften prangen . . .
- o Azaleeen, hemelsche azaleeen . . .
. . .Het verre zieleland der zonnezeeen,
het verre land der englenzangen,
her land van mijne droomen, mijne beeen
o Azaleeen, 't land met zonn'ge zeeen
waar Zij, de doode schoone, is heengegangen . . .
- o, Azaleeen, hemelsche azaleeen
het land van mijne droomen, mijne beeen . . .
(door Beaat uut den Hove)
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LENTE IN 'T GRIJS

Regendag

Hoort de regendroppen op de glazen
zingen 't weenend liedje van de grijze
lente, . . . hoort de droeve winden blazen
in de schouw, - die weemoedvolle wijzen . . .
Zingen 't weenend liedje van de grijze
lente, wind en regen, - ook her harte
zal bet weenend liedje zingen, lijze ;
hoe die regen tart, die winden tarten . . .
Lente ? . . . Hoort de droeve winden blazen . . .
Neen, de belle lente zal niet komen ;
neen, de blijde ziele zal niet grazen
op de droeve bloei der lentedroomen.
In de schouw, die weemoedvolle wijzen
zingen d'afscheidszang der heengewende . . .
Ja, nu mag bet uit de monden rijzen,
't grijze treurnislied der grijze lente. ..
Hoort de regendroppen op de glazen . . .
Ja, nu mag de droeve ziele weenen,
- hoort bet onweer, 't hevig onweer, razen
want de lente is henen, ach, is henen . . .
(door Erik Monck)
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HET LIED DER OUDE HUIZEN

En de oude huizen staan de straten langs,
voorover hellend, Lang en zwart, de steenen
verbrokkeld. - De oude huizen lijken, ja,
aan weeuwen die, zich droef herinn'rend weenen . . .
De scheuren in de muren schijnen mij
de rimpels van zeer magere ouderlingen ;
en door de in lood gevatte ruitjes groen,
zeer zacht en droef, er oude blikken dringen ;
en in de schouw, de wind zingt, droef of blij,
het lied der winters en der zomers, lijze
gelijk een wiegelied, gezongen door
de stem van eene grootmoe : goede grijze ;
en, zeer vermolmd, de daken, ingezakt,
zijn grijsaardshoofden, buigend zonder klagen,
en tellend, half versuft, hoelange reeds
gewillig zij den last der jaren dragen. . .
En de oude huizen staan de straten langs,
met muren die men nimmer meer komt kalken . . .
En de oude huizen staan, en steunen, ja
- lijk oudjes op hun stokje, - op hunne balken.
En
en
al
en

ook de balken worden ouder steeds,
zakken in, - en de oude huizen zakken
meer en meer, en storten eindlik in,
worden, meer en meer, onbruikb're wrakken . . .
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- Dan is de blik der kleine ruitjes dood,
dan, in de schouw, is 't wiegelied verzwonden,
en, ja, de rimpels in de muren, nu tot puin
gevallen, worden wonden, - diepe wonden . . .
. . . En de oude huizen staan de straten langs,
voorover hellend, laag en mart, de steenen
verbrokkeld . - De oude huizen lijken, ja,
aan weeuwen die, zich droef herinn'rend weenen .. .
(door Erik Monck)
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EEN HUISKEN : LEEMEN MUREN

Een huisken : leemen muren,
Een zwartend strooien dak,
Zachtekens wiegelt er ruischend
Een krommende wilgentak .
Een meisje, heidedeerne,
De lokken als zonnegoud,
Staat op den drempel en boven
Haar oogen het handeken houdt .
Nieuwsgierig beschouwt ze den vreemdling
Die langs den heerweg gaat,
Verlangenvol op die onschuld
Blikken van heimwee slaat .
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GEHEIMVOL DOOR 'T DUSTER OMSLUIERD
Geheimvol door 't duister omsluierd
ligt roerloos 't prachtvol meer .
Trillende voert her langzaam
een droomende zwaan op en veer.
De maan beeft aan den hemel
en strooit haar sprankelend goud
Op meet en prevelende wilgen,
met perelen overdauwd.
Mysterievol ruischen zangen
Door 't langzaam wuivend riet . . .
0, uitverkorene vrouwe,
Kent ge die hymne niet ?
(door E . Rica)

798

EEN ECHTE VLAAMSCHE HERBERG

Een echte Vlaamsche herberg
de zoldering zwart en oud,
Aan den bruinen muur een Conscience
u droomende beschouwt .
Eene deerne met poezelige armen,
dat blozend gichelend kind ;
En kloeke knapen jokken
bij schuimende kannen en pint .
Blauwe tabakswolken warlen
dik, dat men nauwelijks ziet,
De Vlaamsche borsten die huilen
het krachtige kerelslied .
Of bulderen van vroegere tijden
en zweren, de pint in de hand,
een eeuwige trouw aan de taal en
de vrijheid voor Vlaanderenland .
(door E . Rica)
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KERSTLIED
vij f tiende-eeuwsche trant

Wat sanc dat sneeuwit voghelken
al op der groene brance ?
Dat sanc heer Jhesu willecom
met wonder soete Glance
,,Ai, nu dat cind gheboren es,
nu esset jeder vroude
waarom ic, sneeuwit voghelken
is niet en singhen soude ?
Ic hebbe ghehoerd der enghelen sanc,
die sanghen soo wonder zachte
Heer Jhesus slapet int crebbekijn
op sochte lammerenvachte .
Ic hebbe ghehoerd der enghelen sanc,
is wille hem nae hen singhen,
den sanc der enghelen, wonder soet,
den sanc der Hemelinghen."
Wat sanc dat sneeuwit voghelken
al op der groene brance ?
Dat sanc beer Jhesu willecom
met wonder soete Glance .
(door Beaat uut den Hove)
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JEWS VAN NAZARETH
„Jezus antwoordde en zeide tot haar : Een ieder
die van dat water drinkt, zal wederom dorsten .
Maar zoo wie gedronken zal hebben van bet
water dat ik hem zal geven, die en zal in der
eeuwigheid niet dorsten, maar het water dat ik
hem geven zal, zal in hem word en een springf ontein van water springende tot in het eeuwige
leven ."
Evangelium Joannis, cap. IV, v. 13 en 14
,, . . .Qui reve pour soi la purete supreme.
D'aucun terrestre amour ne daigne emplir son
ccrur."
Sully Prudhomme
I

0, laat me zien uw god'lik aangezicht
en laat me goedheid drinken in uwe oogen, opdat mijn arrem hart, zoo diep bewogen,
van zijne groote droefheid zij gelicht ;
want onder lijdenslast ga ik gebogen
zoo Lang, dat reeds mijn draagvermogen zwicht ; o, make uw heil'ge blik het duister, licht ;
o, kome uw heil'ge blik mijn tranen drogen .
Dan zal ik in de schaduw van uw Weed
u volgen, en uw goede dienaar zijn,
en zelfs ter dood gaan, zoo dit u beliefde . -
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0, schoone, witte God, voor wat ge deedt,
laat me, in mijne armoede, als met vuur'gen wijn,
uw harte drenken met mijn wijde liefde .
V
Zei Cayphas : ,Slechts logen sprak uw mond,
den Joden hebt ge vuigheid slechts geleerd !" toch hield ge vol : ,U was 't gepropheteerd
dat God, in mij, het Waarheidslicht u zond ;" En zeide : „Is 't zoo dat men den rechter eert ?"
een laf soldaat die aan uw zijde stond, ge hebt gezeid : „'k Heb 't Ware hem verkond,"
en hebt uw rug then laffe toegekeerd.
En ik zal gaan, en zeggen, wijd en zijd,
dat u beminnen zoet is, en dat God
gewis in u de goedheid heeft volbracht .
En hoe de laagheid om mijn woorden lacht,
en hoe de snoodheid om mijn woorden spot,
steeds zal ik zeggen dat ge heerlijk zijt .
(door Erik Monck)
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EVANGELIE

Aan mijne strijdmakkers
Ik bood hun waapnen en gebloemt . - Zj kozen waapnen.
Zij zeiden : ,Vriend, omdat ons Vlaandeten zoo diep
,,gezonken is ; omdat ons yolk zijn taal versmaadt
,,omdat zelfs wij, de jonge, fiere, Vlaamsche zonen,
„gedwongen zijn in 't stof to buigen en to knielen
,,voor eene vreemde taal : de tale van den vijand
„ja, daarom is het, vriend, dat wij die waapnen k ezen
,,die waapnen om ons Vlaanderen weder vrij to maken,
,,die waapnen, om de taal, onze aangebeden taal,
„den voorrang in ons Vlaanderen terug to geven,
,;die waapnen, opdat het lied, het Vlaamsche lied,
„het vranke, vrije, vroede lied, van kluistren vrij,
,,opnieuw, en luider nog dan vroeger, moge klinken
,,Wat walsch is, valsch is ! Dood den vijand ! Vlaamsch
en Vrij !"
„En als dit alles zoo zal zijn, dan zullen wij
,,die bloemen die ge ons aanbiedt, nemen, ja, dan zal
,,het hooge, belle lied van 't vrijgestr, len Vlaanderen
,,weerklinken overal, door duizenden gezongen,
,,uit duizend borsten wellend, krachtig, onverschrokken,
,,uit duizend monden schallend, machtig, onversaagd !"
Ik bood hun waapnen en gebloemt : zij kozen waapnen .
(door Erik Monck)
803

KLINKGEDICHT

Gij, zangers van het blijde lied, gaat langs de baan, gij, sprekers van het stoute woord, gaat langs de wegen
van 't Ideaal, de ziel vol hoop, het hoofd vol zegen,
her harte hoog, de blikken hoog, en hoog de vaan .
Gij gaat. - Gij zijt de dichte, heil'ge karavaan
der denkers van het goede denken, wars van 't leege
en 't lage, slechts het ware en 't goede en 't schoon' genegen,
ja, slechts het ware en 't goede en 't schoone toegedaan !
Gij gaat die wegen langs . - Oh, blijft steeds gaan,
gevrinden,
want langs die wegen is 't dat gij het Neil zult vinden !
oh, gaat ! - en volgt de roem, 't gewisse heil niet na !
Weest dan getroost, en blijv' de blijheid in U wonen,
want, ach, de roem is slechts een' Fata Morgana,
en, ach, de lauwerkrans is vaak een doornenkrone ...
(door Erik Monck)
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HET LIEDEKIN VAN DE CUSSE

veur die Joncvrouwe Jehanne

Hoerdi mijn liedt al doer die sale
klinken, dijn suuveren cus to moet ?
Gheeft mi den cus, soe doedi wale,
soe doedi goet . . .
Ach, overcuusche ende scoene smale,
siet, hoe de minne mi lijden doet . . .
Gheeft mi den cus, soe doedi wale,
soe doedi goet. . .
Soe ge niet set miner pine een pale
valle is aan dijnere voeten doedt. . .
Gheeft mi den cus, soe doedi wale,
soe doedi goet . ..
Ende dan, droef, inne 't graf is dale,
sonder dijns hertekins minnegroet . . .
Gheeft mi den cus, soe doedi wale,
soe doedi goet . . .
Comt, overcuusche, ende wacht noch drale
Comt, overcuusche en scoene soet
Gheeft mi den cus, soe doedi wale,
soe doedi goet !
(door Beaet uten Hove)
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LIEDT
Ghescreven veur die jonckvrouwe Jehanne

Nu hebbe is ghedicht een goedt nieu liedt,
een liedekin tuwer ere,
ende soe ghi mi daerveur belonen wilt,
so siet mi een wenigh gheren
Het stond
een
her stond
een

eens een blommekin
blommekin blanc van
eens een blommekin
blommekin sacht van

lancs den wegh,
cleure ;
lancs den wegh,
geure .

Ende een cnapekin sprac tot dat blommekin fijn
,,Ach blommekin, blommekin soete,
ontvanc desen cus, ende ghevet hem haar
als si commet, met minen groete. .."
Ende sanderen daaghs, als dat cnapekin quam,
sin hertekin laaiend van minne,
ende hopend haer sachten wedercus,
- en vant hi den cus daer niet inne . . .
Ende cnapekin weende so seer, so seer
,,Ach lievekin, sijt ghi dan bose,
dat ghi niet den wedercus en gaeft
aen der blance hagherose ?
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,,Ach lievekin, so ghi niet minnen wilt,
dat doet mi grotere pine,
ende cnaget die minne aen dijn herte niet,
toch cnaget si aen het mine ;
,,ende so ghi, scoene, het sussen wilt,
dat hertekin, hertekin teere,
ende so ghi mienre doodt niet en wilt
- so siet mi een wenigh gheren . .."
(door Beaet uten Hove)
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HET LIED DER MARKIEZINNEN

Hoort het lied der markiezinnen
jong, op de pastel-portretten
met hun zacht verkleurde tinten,
in de muffe pronksaletten
,,Ziet, we hadden zilvren blikken,
ziet we hadden kersemonden
waar de ,mouche" naast kwam schertsen . . .
- Dat is alles nu verzwonden . . .
En ons haar dat was gepoederd,
en gepoederd onze wangen,
met een geurig donzenwaas ; - en
dat is alles heengegangen . . .
Dat is alles heengegangen,
alles sedert lange henen,
en de zilvren, guit'ge blikken
zijn, voor eeuwig ja, verdwenen,
daar er op die zilvren blikken
meer dan honderd jaren wegen.
En de glimlach onzer monden
heeft een droefheidsplooi gekregen,
daar de kindren dezer tijden
ons niet meer begrijpen kunnen ;
daar de kindren dezer tijden
zelfs ons niet hun blikken gunnen
8 o8

noch hunne aandacht, voor het hooren
der verhalen onzer dagen,
en slechts naar het wreede haken
of naar „'t pathetieke" vragen,
en het schoone niet en vatten
van de zachte glimmelachen
en de zilvren, guit'ge blikken
- slechts de ,ochen" en de ,achen"
der roman van maagre schrijvers
met veel haar op 't hoofd, het leege...
Ja, de glimlach onzer monden
heeft een droefheidsplooi gekregen.. ."
Ho, dat lied der markiezinnen
jong, op de pastel-portretten
met hun zacht verkleurde tinten,
in de muffe pronksaletten...
( door Erik Monck)

809

KLINKGEDICHTEN
I
o, Zoekt uw heil op de aardsche wegen niet . . .
- Ik ben zeer ver gaan zoeken naar mijn heil,
langs dalen en langs bergen, hoog en steil
geen enkle rots die 'k onbestegen liet .
Ik had veel moed, en hope had ik veel,
mijn reismaat was 't van God gekregen lied ;
'k was aan mijn doel, dat ik mijn zegen hiet,
gehecht, lijk aan den eik, de zwakke veil .
Nu ben ik weergekomen van mijn tocht,
de traan in 't oog, den godsvloek in den mond,
omdat ik 't verre heil niet vinden kan ;
rampzalig als lien blindgeboren man
die 't witte huis der heilige onschuld zocht,
- en enkel 't zwarte huis der ontucht vond .
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III
Nu heb ik hoog in 't blauw een huis gebouwd
een gouden huis voor mijnen droom en mij . Nu wil ik leven, eeuwig blijde en vrij
en weeloos, in dat hemelsch huis van goud .
Vrees niet, mijn droom, dat ons hier stoornis zij
den sleutel heb ik Zwijgen toevertrouwd,
en aan de poort staan - vastberaden boud mijn goede, vroede ridders, rij aan rij .
- Nu weze om mij het licht een scheemring zoet ;
nu wil ik leven in mijn wijd geluk
met u, mijn droom, alleen steeds, ongestoord .. .
0, goede, vroede ridders aan de poort,
slaat, mocht het naadren, kloek mijn lijden stuk,
en o, begraaft het ras, - begraaft het goed .
(door Erik Monck)
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OCTOBERTUIN

Leidt me nu ten stifle tuine
waar de vreemde slingerplanten
en de witte herfstchrysanten
welken in de zon, de schuine ; Waar de vreemde slingerplanten
spreiden hunne wrange aromen
door de kale, schrale boomen
en de witte herfstchrysanten
spreiden hunne wrange aromen
door de kille octoberluchten .. .
- Droevig zal mijn zielslied zuchten
door de kale, schrale boomen.
Door de kille Octoberluchten,
zingen 't lied der doode Liefde
mag mijn ziel, de diep gegriefde : droevig zal mijn zielslied zuchten,
zingend 't lied der doode Liefde . ..
- Leidt me nu ten stiffen tuine ;
welken in de zon, de schuine,
mag mijn ziel, de diep gegriefde .
(door Beaet uut den Hove)

812

MIJN SCHIP
In walg voor al de driften, laag en geil,
zond ik mijn schip langs 't ongerepte spoor,
ter zware baan der trage watervoor,
op zoek naar 't goede land van zuiver heil .
Nu vaart mijn schip de doode zeeen door,
met nooit bewogen roer en hangend zeil,
in de eenzaamheid van 't nooit verhoogde peil,
in 't loome van een zwaren mantel smoor .
- En al de vaarlui sterven, man voor man
en al de zeilen scheuren, stuk aan stuk,
en een voor een dreigt tartend klip aan klip . . .
Toch zoekt steeds voort - vol moed, in hope van
het ongekende land van wijd geluk ter lange doode - zeeenbaan, mijn schip .
(door Erik Monck)

813

KAMEEEN
I . SAPPHO

Weze schoon het beeld, - in het eelgesteente
door de stoute hand van den goeden kunstnaar
diep gesneden, - weze het schoon, het beeld der
godlike Sappho .
Weze hoog gewelfd het omkransde voorhoofd ;
weze zacht gebogen de kleine neus, en,
eenen glimlach teeknend, geplooid de mond der
godlike Sappho .
Weze hoog het lied der gekroonde dichters,
stijge 't hoog in 't blauwe der Helleensche luchten ;
heerlik zij de humnos tot lof der schoone,
godlike Sappho .
Zangers, oden zingend der Moezendochter,
klinke uw zang nu machtig, tot lof der schoone
,,Zie, we leggen lauwren aan uwe voeten,
godlike Sappho !"
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II . DIONUSOS

Nu laat de hand van den goeden kunstenaar mij 't hooge
en heerlik beeld van den vreugde-god Dionusos
in grillige lijnen en vreemde bochten op d'eelsteen
gegrift, bewonderen
En 'k z'e de krullende druivenranken zich vlechten,
en 'k zie de berstende druiventrossen zich schikken
om 't lange en lokkige haar van god Dionusos,
zijn hoofd omkransende .
En 'k zie zijn schoudren, gehuld in 't vel van den luipaard,
met branken dalend klimop en klimmenden wingerd
bedekt, en 'k zie in de hand de' omwimpelden thursos,
de druiven dragende .
En 'k love 't werk van den goeden kunstnaar, en 'k zegge
,,O goede kunstnaar, uw werk is schoon, Dionusos
zij goed voor U en, tot zeegning, toone zijn goedheid,
U rijkdom gevende !"
(door Erik Monck)
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GOTHIEKBEELDJES
„Ik leef het leven mijner oude droomen ."
J.M . Brans
I. MINIATUURSCHILDER
Bij 't venster met het enge vergezicht
van huisjes waar het zonlicht op komt schijnen
en dansen : loutering van kleur en lijne,
bemaalt hij 't perkament dat voor hem ligt .
Bemaalt hij steeds . . . 't Zij keure, 't zij gedicht,
't zij medaillon voor heil'ge rijve of schrijne
van goud, - hij heeft het lief, dat werk : het zijne,
en schildert steeds, bij tonne- of lampelicht .
En schildert steeds. Want heeft hij grijze haren,
en voelt hij, krank, geen jeugdig bloed meer varen
door 't oude lijf, toch werkt hij moedig voort,
en hoopt zelfs, voor hij sterft, eens bijbels blaaren
to kleuren nog, - opdat, in beter oord,
hij 't heerlijk beeld der Godheid aan moog' staren .
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III .

D E DRIJVER

De meester-drijver droomde een wondren droom .
De meester-drijver zag de heil'ge vrouwe,
de moeder Jesu, in haar kleed, het blauwe,
gehuld, en zacht, zeer zacht hem wenkend : ,Koom ."
Ze gingen - zij zeer statig, bij vol schroom ze gingen saam naar Golgotha ; van rouwe
het hart gevuld, dorst hij nauw 't kruis aanschouwen ;
en Jesus, bloedend sprak : „Ik sterf. - Wees vroom" . ..
- De meester-drijver heeft gedacht : ,Voorzeker
zal ik gezondigd hebben, drijvend beker
en schaal, met Bacchus op, of Danae,
in plaats van Jan den Dooper. 'k Maakte, o wee,
't juweelenschrijn in plaats der heil'ge rijve ."
- De meester-drijver zal een kruisbeeld drijven .
(door Erik Monck)
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MIJN STEMMING IS
ALS VAN EEN GROOT, WIJD MEER

Mijn stemming is als van een groot, wijd meer,
met enkle droeve plooien in het water ; wel had het eens zijn helder-blij geklater
thans is het stom als bij mooi avond-weer . . .
Oh, was ik eens de groote, diepe hater
der menschjes, veel to slecht naar mijn begeer :
thans lig ik mat en diep-ontzenuwd neer,
in droef geween om 't laffe leed van later .
0, vraag me niet om 't stage van mijn pijn
wel heb ik moed tot worstelen, en veel
heb ik van eigen wilskracht niet to vreezen ;
maar 'k voel me-zelf, gelijk er kranken zijn
die - hoe het ziek-zijn martlend hun verveel' toch bang zijn voor een wis en duur genezen .
(door Erik Monck)

818

SONNET

De Zomer is - geschommeld in zijn wijde vrede
van kalme pracht en zware en breede majesteit bij lange choralen van zon-muziek, getreden
door 't lamme, eenzelvig zijn der hijgende eindloosheid,
hijgende lijk een reus die, 't strijden uitgestreden,
zijn dampend, log-mat lijf ter rust heeft neergeleid
en slaapt met nu en dan een tilling door de leden
bij 't grootsch, breed droom-gezicht van d'uitgestreden strijd .
0, Zomer, die daar zijt majestueus in luister,
daar kan geen groote pracht zoo groot als de uwe zijn ;
daar is geen hoogre macht zoo staatsie-vol ; daar bruist er
geen water-val zoo wijdsch als uwe vrede-wijn ; en 'k voele : slechts mijne ziel, ondanks den langen kluister,
kan gloeien als de gloed van uwen zonne-schijn .
(door Karel van de Woestijne)
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BEELD-LIEDEKEN

't
o,
en
en

Is triestig, dat het regent op den herfst,
dat her regent op den herfst, daarbuiten ;
dat daar wolken wegen op den herfst
tranen bekend leken langs de ruiten .

Zwaai-stil staan de oude boomen in het grijs,
o de oude sidder-boomen, ritsel-weenend,
en 't is de wind : en 't is een lamme wijs
van kreun-muziek, in snakke klanken stenend .
- Nu moest toch komen de oude drentel-tred,
nu moest toch 't oude vree-beeldje gaan komen
mijn grijs-goed troost-moedertje om 't albe bed,
waar zich de warme koorts een Licht dierf droomen
en 't nakend wee in leede tranen berst .
- 't Is triestig, dat het blauw tot grauw ging komen
en loomen om 't frileuze van de boomen ;
't Is triestig, dat het regent in den herfst .
(door Karel van de Woestijne)

820

WEERGEBOORTE

Nu - wilt ge goed zijn ? - hou uw tranen in
en laat me alleen, - o lange, lange - weenen,
om 't heengegane van mijn wanen in
mijn blauw en gouden droomen, mede henen .
En - wilt ge goed zijn ? - spreek geen woord, o spreek
vooral geen woorden van de uwe eens gezeide,
toen 'k, in een warmen sehnsuchtdroom, mijn bleek
hoofd onder uwe wakke lippen vleide .
En - zoo ge goed voor mij wilt zijn, heel goed, leg dan uw teere handen op mijne oogen,
opdat me 't leven nog eens weze een zoet
graciel verschijnen van kokette logen . ..
En 'k zal u danken om uw dienstbaarheid,
o gij die waart het wezen van mijn wezen,
en nu de ziele van mijn wezen zijt,
en steeds het eedle van mijn Ik zult wezen .
En 'k zal u zeggen, zacht : ,Mijn kind, mijn kind!"
En gij zult - zult ge ? - me op uw knieen wiegen .
En 'k zal - o 'k zal ! - bij 't suizlen van den wind
weer waaz'ge droomen voor mijn oog zien vliegen .
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En 'k zal gelukkig, o gelukkig, zijn

zoo gij me - wilt ge ? - dat geluk wilt geven
o gij, mijn groote troost - en meelij mijn,
o gij, de weergeboorte van mijn leven.

(door Walter Keersmans)
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AD REM IPSAM IBIMUS
I

Het was to sterk, mijn God, het was to sterk .. .
o, 't Hoog, steil werk van mijne nijvre dagen
voor mij alleen to bouwen eene kerk
die gansch mijn Ik voor mij alleen zou dragen ;
en meer : to stijgen op breed-staatge vlerk
naar 't zonhel Licht dat mijn' blijde oogen zagen
in hooge opglorieing van staeg, traag dagen
tot hooge opglorieing van mijn goed werk het was to sterk voor mij, het was to sterk.. .
Ik ben gevallen, plomp, der hooge tinne
van 't grootsche denkbeeld dat ik denken dorst .
En 'k dool, en draag, zwaar wegend als een' zerk,
mijn hoop van Glorie : doode koninginne,
met, tot aan 't hecht, een' dolk in hare borst .
(door Dirk van Weynen)
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MARE MAGNUM
I
Ontrouwe zee, en toch zoo trouwe zee,
O kalme zangster van uw eeuwig lied,
neem in uw zang mijn zieleklanken mee
naar 't loutrend-stille van een ver verschiet,
waar al het passievuige en al het wee
dat in mijn moede ziel het leven liet
met teere streeling van uw wind, vervliet'
in leege puurheid en in wijde vree .
O maak me lijk een kindje dat niet weet
van lage menschenvreugd noch menschenpijn,
en dat nets kent dan zijne kinderbee ; en 'k zal, daar uwe kallemte om me gleed,
ontrouwe zee, en toch zoo trouwe zee,
zoo groot als gij, trots mijne kleinheid, zijn .
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III

En ik, Ikaros, die beneden viel
in mijnen vlucht naar 't eeuwig zonnegloren,
ik die, in 't lamme zwakke mijner ziel,
me door wat Licht en Weelde liet bekoren, ik kom tot U, mijn goede zee, en kniel
en vraag u troost voor mijne hoop, - verloren,
en voor mijn diepe droefenis, geboren
in 't wee van mijn met rouw omkleede ziel .
O wees me goed, gij die zoo goed kunt wezen,
en laat me ver, heel verre hier van daan
op de eindloosheid der breede waterbaan,
in lange peis die mij wel zal genezen En 'k zal U danken om Uw eindloosheid
die mij opnieuw tot zonnevaart bereidt.
(door Willem Reynolds)

825

VIER ODEN AAN ANAKREIOON
in de oorspronkelijke maat overgedicht
I. VAN EROOS

Eens, in 't midden van den nacht,
't uur dat reeds zich de Arktos heenwendt
naar de rechter van Bootos,
't uur dat al de harten slapen
door de moeheid overmeesterd,
kwam aan mijnen deurpost kloppen
Eroos . En ik riep : ,Wie komt daar
aan mijn deure nachtlijk kloppen
en mij in mijn droomen storen ?'
Dan zei Eroos : „Doe maar open ;
'k ben een kind maar, wees niet bange,
'k ben zoo nat van 't lange dwalen
door den maneloozen nachte ."
Toen ik deze woorden hoorde
was mij meelij ! 'k Stak mijn lampje aan
en 'k deed open . En daar zag ik
een klein kind met eenen bogen,
en met vlerken en een' koker ;
'k deed het bij mijn huisheerd zitten,
warmde zijne handjes in de
palmen mijner groote handen,
en wrong 't water uit zijn lokken .
En als hij zich gewarremd had,
„Kom", zoo zei hij ,Laat ons zien eens
of de koorde van mijn bogen
niet door 't water werd beschadigd" .
826

En hij spande zijnen bogen,
en hij schoot den pijl in 't hart me
ronkend als een peerdevliege .
En nu sprong hij, en nu zei hij
lachend : ,Gastheer, wees maar vreugdig,
want zoo mijne peze goed bleef,
weet het vast : uw hart is ziek".
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II.

Eroos, eens op eenen dag,
had de bijen niet gezien
in de rozen van den tuin
rustend. Maar op eens gewond
aan zijnen vinger, riep hij luid
en in haaste liep en vloog
naar de schoone Kutheree,
huilend : 't Is met mij gedaan,
moeder, 't is met mij gedaan,
ach, ik sterf : een kleine slang,
die de bouwer bije noemt
heeft mij aan de hand gewond !
't Antwoord luidde : „zoo de steek
van de bije zeere doet
denk dan hoe ge zeere doet,
Eroos, als ge uw pijlen schiet.
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III.

VAN DE ZWALUW

Zeg wat wilt ge dat ik doe ?
snaterzwaluw, dat ik doe ?
Wilt ge dat uw lichte vlerk
door mij afgesneden word' ?
Wilt ge dat ik uit uw lijf
uwe tong, lijk aan Tereus
het geschiedde, scheuren kom ?
Daar ge mijnen schoonen droom
bij den morgen, door uw zang,
uit mijn slaap verdreven hebt .
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IV .

VAN DEN KREKEL

U is onze lofzang, krekel,
als ge in 't hoogste van de boomen
zit to zingen als een koning,
fijnen dauw gedronken hebbend .
Want ge ziet al door de velden
't geen de jaargetijden brengen.
En ge zijt de vriend des bouwers
hel de nieuwe zomers meldend .
En ge zijt ook lief den menschen
prophetes der nieuwe oogsten
En ge zijt ook lief der Moezen,
En ge zijt ook lief den Phoibos,
daar ge zit ten wegeboorde
zingend, zingend, altijd zingend .
En u wegen niet de jaren
wijze krekel, kind der aarde,
zangvriend, taai en vleesch- en bloedloos,
als de goden zijt ge ons dierbaar.
(door Steven Steurs)
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0 WERKT MIJN WEEL'GE ZEE

o Werkt mijn weel'ge zee 't wijd breiden van het licht
dat op-ruischt - kahn visioen van malve - in 't
weelde-dagen. . .
Zie, dat de weel'ge zee, in 't wind-stil wiegewagen,
ons al de zilvren hoop, die omgepareld ligt
op 't eindloos-roze vlak, ter open ziel komt dragen .
Nu rijst, in de alme rust van 't geen heil stralen moet,
de groote gouden zon uit de 6m-geronde vote
van de' onbeperkten horizont, in purper gloren ; - nu stuwt de weel'ge zee naar 't wijd-hopend gemoed
her glad deinende zijn van 't nader-stralend goed . . .
o Zee en zon van goed en goud bij 't klimmend dagen
ik heb her wegend kleed van 't smeekend wee gedragen. - Komt nu (het kome zoet als goud-vloeienden wijn)
het tril wiekende lied van lang gelukkig zijn
tot heel den middag der gul-volle lente-dagen ?
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HERFST

De stralen - wegen schril gebroken door de wolken bibbren hun laatste reet door de zich krank-gewrongen
stammen, rillend van herfst, en moe dier lange zon
die - al dat zoomren ! - brak in snak-geslagen bonken
op tak aan tak, in wilde woede : drille-dolken,
en nu - de Herfst, de Herfst. . . - haar lam sterven begon .
De laatste stralen breken wit door de avond-wolken, o rotsen wolken, gemuurd in de zwart-naakte aarde
die - zie de maffe vlakte in lam ziek-zijn gebreid. . . daar die marteling voelt der boomen, en, gebolgen,
tot schok de tilling, die haar moeder-schoot doorwaarde,
wit stalen, - en slechts meer haar herfst-koortse onmacht lijdt .
En zie hoe de avond komt om de aarde en om de boomen,
en voel hoe vlerken, - slagen leegte - loomen komen
op de afgezwoegde borst die in dat herfst-zijn hijgt . . .
0, komt dan nooit de dag dat kallem heil zal wezen,
en zal dat - eeuwen ! - altijd lijden zijn, en vreezen
zoolang door de afgezwoegde borst nog 't leven snijdt ?
En zal dat steeds die bangheid om uw vrucht zijn, aarde,
na 't storm-ontvangen, aarde, o maf-gezwoegde borst ?
En zal daar steeds, naar 't rood geloei van 't gloeiend
branden,
bibberende onmacht : net van veren knelle-banden,
onttoovren al de kalme hoop die daar eens klaarde,
o Leven, oude dorst die ik to drinken dorst ?
832

- Vuur-zuilen heb ik op mijn schoudren 6m-gedragen
door 't sparkelen van laaie orkanen, vele dagen
om 't jaar dat, schril van brand,mijn wil aan stukken smeet ;
en nu - 't is moe gekreun van uit-gewoeste woede die knalle vuren-tocht van passie uit ging bloeden,
nu draagt mijn torve ziel de knaag-kankrende beet .

833

STORM-ZANG

o Breek uw kloppen in uw steen-harden wil, hart, uw stoer-wild kloppen, hart gewronge' in gillend haten,
naar den wolk-brekenden zang die zijn woede knarst,
en slag-slag zijn razend geknal uit-een laat spatten .
Hart, breek uw kloppen, en zie hoe iedere knal-bes
van bliksems zijn purpren vlam open laat slaan, en
worden tot daad de macht der drange vuur-orkanen
waarin de taaie brand van 't zomeren verlaaid is.
Hart, boor her brallen en het brullen van de wolken,
boor het reuzig reeten van-een dier dondren slaan
bij bonken van machten die zich vereenen gaan
om zich tot zuilen van vernielen op to kolken .
Hart, zie en hoor, --- en voel hoe daar her worden wrocht ;
voel in die marteling hoe star Leven van werken,
verkond in iedre vlam geslagen door de lucht,
geboren wordt in 't laai-gedreun dier donder-zwerken ;
Hart, voel in 't bral gewoel der duisternis, het Licht
dat komt ; voel hoe die schrik subliemlijk uit zal knallen
tot helden-daden die her schettrend zuilen schallen
hoe blijheid in den schoot van 't wilde worden ligt .
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Hart, voel ; - hart, breek uw kloppen tot de rythmen van den
wolk-brekenden zang die over de wereld gilt ;
o hart, gij stalen trots die staeg door haten wilt,
gij, die den heeten dorst der aarde in U voelt branden ;
Hart, kloppe de slag, bonk op honk, in U : de orkaan
kome tot zijn maat, 't steen van uw gil-kloppen breken...
En dra zal voor een Heil uw palle woede wijken
en uw haat zullen liefde-vlammen tegen-slaan .

835

DE STOERE BOEREN

De stoere boeren hebben gansch 't woud uitgeworteld .
o 't Woud, bar bout in rechte stammen : oer-oude eiken
tot mare, breed-geblaarde kruinen, hoog en loom
en machtig-rijk, zich prachtig welvend . Elke boom
is als een steenen barsch beeld, dat in trots-wil staat to
prijken .
En vele boomen ! tot een rei van vele boomen
en nog voortstaande tot dat knoestig, heel woest woud
van bralle, bronzen macht die pal staat ; woud dat boud
in starren zin tot statueuze weidschheid zich wou komen .
En welke boomen ? van graniet. En welke branken ?
Waarop de slechtste noorderwind zijn kracht aan stuk
verkrachten kwam .
En woede dan . De knarsende wind : de wind is lam
en breekt zijn woede op de branke' in krakende klanken .
En 't Licht ? dat komt hier rood en uitgevlokt in plassen
van klaarte, door de gaten van 't geblaarte, als klonters
bloed ;
op,
als
verwoed
en 't zijn lijk plaatsen zomerzon waaruit,
de stammen, een voor een, als bronzen reuzen komen
wassen .
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En dan de Nacht. o 't Bang-mysterieuze schimmenduister
dat om de boomen kwam als een klam, klemmend lijkkleed
en 't omme schilfer-riet, dat dicht wies uit het slijk,
breed
miek worden om 't gansch woud een toe-gemoerden
kluister - Zoodat her yolk in vrees werd, daar her dat woud zag
klimmen steeds, en steeds breeder groeien steeds, en groeien,
zich breidend over 't land, als een exiem gezag
en klampend ieders eigen brein in stalen boeien,
zoodat het yolk in angst werd, en daar grijsaards waren
met altijd hun blik op dat woud in innigen smart,
en die, den wrangen vloek weerhoudend, bang in 't hart
weg-stierven van 't lang staren .
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INHOUDSOPGAVE
NAAR DE BEGINREGELS DER GEDICHTEN,
ALPHABETISCH GERANGSCHIKT
Aan eene vrouw vertwijflend to beminnen . . .
Aan u, die 'k heb bemind om 't water van uwe oogen
Aan u, van u dees stille droom
Aarde, over-oude, ik ben van u gescheiden
Ach neen, 't en is de troost nog niet
Ach weet ik ? . .. Welke daad, die de uitkomst spelt .
Als, bij moe-tanend avond-lichten
. . . .
Als ge op de bangende avond-peis . . .
Als gouden olie en haar voile vracht . . .
Als ik u zie, clan glimlach 'k om mezelf
Al staat der zolen paarse schaauw
Als zwaal'wen die, bij regen-weer
Anijs, anijs, o plots gerezen

449
419
306
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Beeld : hijgend danser tusschen God en mij . . .
Berust in de avond-peis, berust in de oude wanen . .
Beschouw dit grauwend aangezicht . Gij zult er vinden
Betoovering ! Alwaar ik ga
Bij 't venster met bet enge vergezicht
. . . .

439
230
721
241
816

Cierlijk-troon'ge onsterfelike Aphrodita

397

Daar, waar het woud van de open vlakte scheidt .
De avond, gelijk een aem aan zoelen mond ontvloten
De avond is op-gegrijsd, hoog tot de exieme starren
De boomen langs den weg hebben de' avond in stralen
De dagen, - waren 't dagen ? . . . 't Schrijdend uur
De dag is moede en stil, en de uren gaan verbleeken
De dag schuift voor den Dag gelijk een lucht vol rozen
De dag, - zooals een zoele zoen
Dees heele liefde is been gegaan

264

677
359
46
217
450
450
202
96
685

1 54
782

775
3 19
476
5 83
1 37
310
8 39

De gore kroeg geslote' en dood de kaars, die blaakte
De keuken is geboend nog voor ik binnen-treed .
De koelte neigt den avond over . . . .
De koffen aangebleekt van ongebluschte lucht
De laatste stralen - waze waaier, vage stavend
De ladder en de koorde ; 't stroo; de gladde kilte
De loome en zeek're spanen van den Tijd
De loome vierk gebroken
De luchten hangen vol dagen
De meester-drijver droomde een wondren droom
De meiskens uit de taveernen
De morgen, lijk een prevel-bee
De morgen was in stralen niet ontloken
De nacht, de zwoele nacht heeft me als een wijn bevangen
Den duisteren schacht van elk verlangen . . .
De oneindigheid, gebreid alover de einder-lijnen
De oude getouwen, en de smidse in blij bedrijf
De riemen, zwaar van wier, ter ruste ; in zwoele dampen
De rozen doomen en daauwen
De rozen wegen van den regen. . . - Vreemd gemoed
De scheiding, paars, van schaduw en van licht
De schoonste nacht en is zoo schoon . . . .
De stille strengeling der vuisten
. .
De stille zonne daar ik zit, voor mijne woning
De stilte regent . 't Geuren teedere anjelieren
De stoere boeren hebben gansch 't woud uitgeworteld
De stralen - wegen schril gebroken door de wolken
De trage dagen van uw tanig vlak, o water . . .
De treinen blazen de aard het zuigen toe der zeeen
De tuinen galmen in de walmen van den herfst
De vrouwen die ik heb gekend
De Waag aan mijne slinker-zijde, en aan mijn rechter
Deze avond is gelijk een stil-verlicht paleis . .
De zee bedwelmt me als kirsch-gedrenkte perzik
De zee boetseert me . Ik word weldra gelijk
De zee is jong en krult als 't haar . . .
De zee wacht . Maar ik doe mijn deure dicht
840
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650

3 07
6o5
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218

70 3
282
29
817
6o7
287
294
528

2 39
288
65
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254
153
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400
207
227
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836
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722
94
747
35
446
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81q
De Zomer is - geschommeld in zijn wijde vrede
De zon ligt in mijn linker-hand
61g
De zonne staat me in 't aangezicht . . . .
300
De zon staat al den over-kant .
679
Die mijn linker-hand omvingert
569
Diep aan uw hart, diep in uw haar to zullen slapen
534
Dit is her huis dat niemand heeft ontsloten . . .
117
Dit is misschien bet laatste lied
289
Dit wordt geen lent'. Geen dag en zal de smoore' ontrijzen 49 11
Doch Dante, al smalend : ,Arme stakker! En de Liefde? 753
Doch waar, zijne oogen groot, maar de aedren aan her
paarsen
4 67
Doch zoude ik, die met stalen web me heb omgeven
75 1
Dwing uw gevuld gelaat in de engte van dit masker
455
Een bloem springt open . En de dag springt open
Een dubbel-loot'ge beuk - twee scheute' een stam ontschoten
Een echte Vlaamsche herberg
Een Engel heeft, van voor zijn vromer aangezicht
Een huisken : leemen muren
Een man die, moede en levens-mat
Een peerlemoeren schaal, neigt lucht den zee-barm nader .
Eens groeit een boom uit mij, en 'k weet denwelke . .
Eens, in 't midden van den nacht
Een ster : een klompken ijs tusschen mijn heete tanden
Een trage wingerd om mijn deur
Eenvoudige arbeid, als een brood dat geurt en blankt .
Een vrome, koper-schoone woon
Een vrucht, die valt . . . - Maar 'k wijle in 't onontwijde
zwijgen
Ben was, die aan ze voerde, en vreemder scheen me 'k
Weet
Een zatheid ? . .. - o Verfoeibre wetenschap
. . .
Een zatheid ? - Zie, hoe alles weder blij
Een zeil, een zeil ! Zie 'k daar geen zeil, gespannen
Een zelfde droom die wies op beider aangezichten

453
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797
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Ei ! zwaluw uit den hoogen
.
- En bukkend onder 't juk, en slepend hunne keten
En dan : mijne Eva . . . .
En de oude huizen staan de straten langs . .
En een fang dik meisje
En hoor uw hart : hoort gij uw hart niet staan ?
En ik, Ikaros, die beneden viel
En 'k ging. Thans kreeg mijn tred een klank van brons
En 'k stond . . . De nacht werd zwarter steeds; er ging .
En langs de straten gaan ze, de orgeldraaiers, malend
En of ik daze vrouwen minde ? . . . o Moe gedenken . .
En op de kussens uitgestrekt, her hoof d met palmen blaren
En 't is her uur van hoop misschien . .. - Ziet : elke deur
En toch : en was 't een schoone logen niet
En toch : geen zatheid : - Als een hooge baak
En weder zag 'k de vreemde moeder aan .
En - wear sta 'k, mijn gelaat naar blinde toekomst toe
En zie : daar werd bet wakker. 't Dikke hoofd . . .
En zie, naar 'k wijle, in weifels ijiten, aan den zoom .
En zou 'k dan ommezien en schromen? - Zie 't Verlean
Er brandt - alwaar de laegre zonne zengt
Er gaat een goede beedlaar langs den weg . . .
Er is geen smart to groot voor ons . .
Er is geen tijd . War gistren was . . .
Er is, tusschen den dubblen glans der laan
Er komt iemand bij mij, then 'k nimmer zag
Eroos, eens op eenen dag
Europa ronkt en rift al onder 't stompe stampen

7 87
792
33 8
795
449
549
825
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Gebogen, ach, gelijk de nacht gebogen . .
Gedrochtelijk gebaard uit vol-gepropte kolken
Geduldig als een dag die geene daden vraagt
Geen avond over 't bed die het niet beet en blaast
Geen klok omgolf t den dooven toren
Geen zomer-schaauwe is schoon als 't beeld, in voile teilen
Geheimvol door 't duister omsluierd
Gekomen met een zoeten mond

644
284
119
450
585
18q
798
91
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70 5
79 1
373
7 89
39 2
35 1
329
716

754
71 5
74 8
75 2
256
69
582
574
441
627
828
743

Gelukkig wie zijn drift de toomen heeft gegeven
156
Geluk, zoo zedig en zoo zeker
95
Gelijk een arme, blinde bond . .
387
Gelijk een bete van uw tanden .
. .
296
Gelijk een bond die drentlend draalt en druilt
529
Gelijk een zwerm van koopren vliegen . . 380
Gelijk her gonzend bliksmen van motoren . . . 562
Gereede weelde, die her kleed van onzen disch . .
260
- Gestrekte, wiens geneucht naar weer-klank van uw
leven
671
Getaand bet dag-geweld
214
Geur van het reeuwsche beest ; geur van de beursche
vrucht 6 43
Geven, geven ! Alle vrachten
651
Gezapig als den zoen van koele kinder-lippen
229
Gezegen mijn gezoende mond
212
Gezichten mijner dood, ik draag in mij
32
Ginds op de onmeetbare heide, de glanzige, zonnige heide 788
God, die mijn maat hebt vastgesteld, gij leert mij krimpen 458
Goedheid, goedheid gelijk een zuster aan mijn zijde
70
Goon-gelijk schijnt dees me to zijn, de man die
401
Groeien uit her brassend weven
572
Gij bestiale zaligheid van jonglings-Iiefde .
. 451
Gij brandt mijne oogen toe, gij brandt mijne oogen open 510
Gij daalt aan beide zij naar waar mijn leden wegen
2 47
Gij die gebaard hebt, en in moeder-smart gestaan
41
Gij, die geen Vader wezen zult
756
Gij die ik deelzaam in mijne eeuwigheid .
758
Gij, die ik zoet to slapen leide
696
Gij die 'lijk een verwijt gaat wegen in mijn zwijgen
487
Gij die mijn kommer-ziekte in deemoed tegen-lacht
481
Gij die ten wagen weegt van stampend-ijvre dansen
206
Gij die u, sterker liefde omgord . .
480
Gij die, waar 'k iedren ochtend ga
6 97
Gij, die weendet om mijn lijden
698
Gij draagt een schoone vlechte haar
265
Gij draagt bet gladde mom der dood
745
8 43

Gij hebt her duistre hart der al to roode rozen . . .
Gij hebt to zeer van blijde logen
Gij kunt niet wijken ; en ik zie uw lippen prijken .
Gij lengt uw schaduw nit, die reikt ten hemel, waar
Gij menschen, die misschien me in laetren tijd gedenkt
Gij moogt niet heen : nog ben 'k geheel van u bevaen
Gij rijst aan mij gelijk een vlindering van bloemen
Gij spraakt : „En slaak uw vreugd, noch laat uw oogen
toe"
Gij spreekt geen woord, o vrouw, maar weent aan
mijne zijde
Gij spreekt van God, mijn vriend, heel vroom en stil .
Gij wast aan mij gelijk de winde
Gij wenkt. Uw blik ontwekt de blikken mijner oogen
Gij, zangers van het blijde lied, gaat langs de baan
Gij zult me niet meet kennen, die me kende'
Gij zult mij alien, alien kennen
Gij zijt altijd de Naakte en de Verzaakte . .
Gij zijt de goede vrouw ten drempel mijner dood
Gij zijt de bond niet aan de deur van uw geluk
Gij zijt een bloem, - en 'k ben alleen met u
Gij zijt gedrieen die mij eert
.
Gij zijt me koozend toe-getreen
. . .
Handen, die van goeden wil
,,Hang gij, met uwe hande' als spoelen, ter warande
Harde modder, guur krystal .
Harmonica to spelen aan de zee
Heb ik genoeg u lief-gehad, doorschijnend glas ?
Herinneringen zingen, kind, uw wit gelaat, . .
Her huis is rondom mij vol sletten en soldaten .
Her huis is vol van u . De stilte weegt, verzwaard
Her huis mijns vaders, waar de dagen trager waren
. .
Her huis waar eens mijn rouw door hing
Her is her uur van zoet mistroosten .. . Elke baan
Her is of alles nog gebeuren
.
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52
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4 17
385
560
1 79
53 0
445
57 8
24
561
508
15
384
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Het nachtuur waakt ; en 'k waak . - Wat zijt ge diep
en schoon
509
Het paard wringt als een zilvren visch . En de ijlte is
rood
442
Her waren, wist ik, - en ik schrikte bij mijn weten
37 1
Het was een avond dar ik langs de heuvlen neder .
374
Het was to sterk, mijn God, het was to sterk . . 823
Het weze dan, dat ik thans wear uw lief zal wezen
55
Heupe die ligt gelijk de lijne van de zee
. .
45 1
Hier is de duisternis gegroeid
299
Hier, waar het gieren zwiert, ter glinster-klare hillen
283
Hoe ben ik aan me-zelf, hoe ben ik aan 't verleden
133
Hoe leven in mijn oog, bij glanzen en verglijden .
129
Hoerdi mijn liedt al doer die sale
805
Hoe vaak, nog voor mijn boot de vriendelijke kreke
367
Hoe wordt mijn lippe week
126
Hoe zal mijn woord uw stil bewegen streelen
21
Hoort de regendroppen op de glazen
794
Hoort het lied der markiezinnen
8o8
Hij die den druivelaar allangs 't gelinte lee . . . . 191
- Hij die de schoonheid van haar strenge roede sloeg 376
Ik adem bij' de goden
Ik ben de hazel-noot . - Een bleeke, weeke made
Ik ben de schoone roode vrucht
. . .
Ik ben de trage lei der beelden afgevaren
Ik ben geen wakkre lente of een gezwollen zomer
Ik ben het eeuwig bed, het eeuwig leege
Ik ben met u alleen, o Venus, felle star
Ik ben niet minder dan wie met een sterk gelaat
ik ben ten hoogsten berg gestegen
. .
Ik ben 't geduld der brooze en lustelooze menschen
Ik ben u moe . Gij hebt mijn traagste hoop vermoeid
Ik ben van u, die - heel van onbegrepen vragen
Ik bind u binnen 't Woord, o Jaar, gelijk de boom
Ik bleef ; en zag hoe de avond naar een bleekre zee
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42 5
302
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121
199
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Ik bood hun waapnen en gebloemt . - Zij kozen waapnen
Ik doe mijn maal van zuivel, brood en noten . . .
Ik dorst uw roerloosheid to naedren
Ik draag u aan mijn hart, al ben ik jaren-zwaar
. .
Ik droom uw droom; gij droomt mijn droom. Wij beiden
Ik hadde, o gij die toe me staart, wier oogen zwijgen
Ik heb de heemlen vol gezien
. . .
Ik heb dit hooger oord gekozen tot mijn woon
Ik heb een menigvuld'ge yacht
Ik heb een vrouw ; ik heb een kind
Ik heb, her brein van spijt doorwoed . . .
Ik heb mijn zuiver huis gevuld
Ik heb u niet dan in mijn hart geweten
. .
Ik heb u niet gekend dan in dees nieuwe vreeze
Ik heb uw beetre vree gewacht
Ik heb vandaag veel moede boeken door-gemaakt
Ik hoor de nacht die nader-zijgt
. . .
Ik ken ze . - Een dag, dat van her gulden loover
Ik kom alleen, bij nacht, in deze zee-stad aan . . .
. .
Ik landde, alleen. Mijn sprong in 't ziltig zand
Ik lijd. . . - Gij die, gedwee, mijn luimen hebt geleden
Ik mag wel sterven, zegen-vol, to dezer plaatse
Ik naerde, en toen ik nader was geheel . . .
Ik open me als een oog, den nacht verloren
Ik scheer de muren ; - als een rechthoek Iigt
Ik stond ... War dreef mij bier to dezer ree ?
Ik vraag den vrede niet : ik vraag alleen de rust
Ik wandel bij de boomen die mijn jeugd
. . .
Ik was een goeden zoon gelijk
Ik weet dat ik mijn dood bereid, wanneer ik wil
Ik weet : ik berg iemand in mijn woon . . .
Ik weet niet war ik heb gedaan . . . .
Ik were dat ge ontwaken zult, dewijl ik wake
Ik wilde, dat ik was als dezen zang . . . .
Ik wil geen ander heil, in 't schaad'wen van dit leven
Ik wist her wel : gij kond't mij niet verlaten . . .
Ik zal u niet beminnen
846

Ik
Ik
Ik
In

zeg niet : „Ik" ; ik zeg aldoor maar : ,Gij"
zet mij mast mijn naakte zuster . . .
zie me-zelf weerspiegeld in mijn glas
lage leegte neer-geleid
. .

In
In
In
In
In
Is

't bolle zeil de zon die, rond en bleek, ten luchte
't bosch een late bijle
't halve duister nog der kamer . . . - De oude tuin
walg voor al de driften, laag en geil .
zilvren droomen zoel gehuld
. . .
het een droom ; is her, in deemsterenden sluimer

In naam van Vader en van Zoon

Jaag naar huis, o hart : gij vindt er :

.

'k Ben eenzaam-droef, in 't geel-teer avond-dalen. . .
'k Ben hier geweest, 'k ben daar geweest
'k Ben zwaar en moede, heden. . . o Verleden
Keer niet Uw oog van wie Ge in vrede leven liet
'k En wil geen ander heil, in 't schaad'wen van dit leven
'k En wist ; maar 'k voelde aan mijn plots-zwijgend hart
'k Hadde u gewijd mijn meest geliefde logen . . .
'k Heb mijne nachten meer doorbeden dan doorweend
'k Heb mij verlaten aan de druif en aan de roos
'k Heb noodloos door den boom geboord
'k Heb u dees heelen dag gewijd
Kind met her bleek gelaat, dat van uw wijde blikken
'k Leef in mezelf gewenteld als een rups
. . . .
Kom, laat ons gaan door 't land der herfsten . . . Ooftbeladen
'k Verzoek de zee, 'k verzoek geen aarde en hare vruchten
'k Zit met mijn lamme beenen
'k Zwelg in versterven, ik die van her heetst begeeren
Laat me, vijver, waar ge ontwaakt
. . .
Laatste papaver in een wijden, wilden tuin .
Laat Uw trage wake duren
Landschap : boomen van licht, bij 't op-stralende blaken
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Leeg schelpje aan nachtlijke ebbe : ik ; maar de stad
Leidt me nu ten stillen tuine
'Lijk de onderzeesche stroomen

442
812
zoo

- . . .Maar een looden dag .
Maar ik zag
Maar neen : gij zult bet nimmer weten . . . .
Maar neen, o smale smaad, en wijl, maar wil verscheiden . . .
.
Maar 't ander kind, dat tag ter linkre zij
Martha •gij, en Magdalene
Me in uwe vree to mogen storten
Menigte, uw geur bijt mijne lippen stuk
Me-zelf voorbij ; me-zelven tegen . . .
Mijn God, gij ziet de zee die wemelt in mijne oogen
Mijn hand, der spa verzwaard, heeft 't winter-zwijn
gekeeld
Mijn harte, 'lijk het wuivig pluis der dichte vachten
Mijn looden brein haalt naar beneen mij aan
Mijn oogen toe voor 't dage-licht . .
Mijn rechter oog ziet blank, mijn linker zwart
Mijn stemming is als van een groot, wijd meet
Mijn vriend, gij hebt den geur der groote magazijnen
Mijn zwarte zee, 't is of 'k u moet genieten
. , .

34 1
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Naakt in de poort der groote boomen
. . ,
,,Naar Oost-land willen wij varen"
Nacht . - Aan bet open raam waar mijn begeerte huivert
Nacht over zee : nacht over zee : een luie maat-zang
Neen, ik ben blind gelijk een bloed'ge roos . . . .
Nepn, ik en fate niet : bet leve' is groot en schoon
Neen : 'k ben (waar 't rijpend ijs de waetren heeft
gezogen)
Niet hij bemint die meent : hij moete in vroeden waan
Niet waar ? Een snede vleesch op deze snede brood
„Nimmer zult ge 't licht beletten
Nog nauw een vinger klaarte, en om de ruige rotsen
848

1 57
712
420
301
442
6 37
6,o
187
263
457
386
453
818
44 2
446
205
6o8
28,
446
454
1 74
6 49
1 55
259
54 8
390

Nog voor al ochtendlijk gebeur
Nog voor de glans van een dagen
Nu hebbe is ghedicht een goedt nieu liedt . . . .
Nu heb ik hoog in 't blauw een huis gebouwd : . .
Nu 'k dezen vrede ken, heb ik mijn dag gedeeld . .
Nu laat de hand van den goeden kunstenaar mij 't hooge
Nu - wilt ge goed zijn ? - hou uw tranen in

309
63z
8o6
811
240
815
821

- o, Azaleeen, hemelsche azaleeen
• Blik vol dood en sterren
• Breek uw kloppen in uw steen-harden wil, hart
October draagt in vree wie sober heeft genoten
October, Blooper van mijn streven en mijn hopen
• Dat van vroomre schoonheid loom . . . .
• Geef me een handje, kind : ik word een blinde
• Gevangen geest, getogen
• God, ge zijt in mijn verleen geweest . . .
• God, ik heb den geur der vlieren om me henen
• God, o God, ik ben vandaag me-zelf geweest
. .
• Gruwbare eenzaamheid van wie to schoon zich weten
• Gij, die 'k met de bittre borst der levens-wijzen
• Gij, die kommrend sterven moest, en Vader waart
• Gij, die stil gebogen zit . . . .
• Gij, mijn vreeze en mijn begeert
• Gij, wier vreez'ge zorg ten spiegel van mijne oogen
• Gij zult schoon zijn over zeven jaar
• Kernig-sterke levens-geest
• Kleine vrouw met uw grauw-treur'ge huid
• 'k Weet dat ik onttogen aan 't orkaan
0, laat me zien uw god'lik aangezicht
. . .
• Lampe, waar de kelk der stille vlamme ontluikt
• Late dag, gij smaakt naar water en naar rozen
• Levens-vrees ! . . . Gelijk een distel in .
• Licht der zee, o saeblen licht der zee
• Luisterende zee van grijze zijde . . . .
• Mijne vrienden, toen 'k ten strande weer . . . .
• Naakte liefde, grijs en broos
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• s lust, van dubblen drift verlamd
z66
Ontrouwe zee, en toch zoo trouwe zee
824
Op-eens : de vreed'ge nacht ontstelt : de luchten duizlen 393
Open de deur . Ik ben een vreemdling . Ik ben moe . . . . 75
• Rozen-regen om den doren
358
• Schaemle liefde-vlam, die brandt
. . . 686
• Scherp ontwaken uit den schoonsten droom
317
• Schoone boom die, branke aan branke
354
• Stede-laan, war zijn uw meisjes schoon
441
• Trouwe vriend der oude dagen
735
Oud hart, dat niet bemind en heeft
723
• van 't ongerept ontroeren
68z
Over alle daken
293
Over de zee hangt matelijk to tampen
542
• Volle dag, gij weegt in 't onvoldaan verlangen . . 161
• Vroomheid, dat her weer mocht zijn
223
• Vrouwen-leed in liefde-ontvange' en leven-telen
1 75
• Vruchten-leege schaal, o flanken rijk aan reuken
623
• Werkt mijn weel'ge zee 't wijd breiden van her licht 831
• Zaad dat zegeviert, na de eeuwe', in deze knoppen . 242
• Zee, die mijne lip doorkeent met zout-krystallen . 429
• ziek, onzeker en onzuiver
496
• Zoekt uw heil op de aardsche wegen niet
81o
• Zomer, die me weer komt vinden . . .
2 55
• Zon, gij smijt uw bagel in mijn aangezicht
453
• Zoon to zijn van hemel en van zee .
447
Regen op zee . - Ga vochtig-zoele doeken leggen
Regen, regen in den tuin
Reik ik de hand? De kanker van mijn aanzicht
Rood rolt de bol der zon over den einder
Schaduw in den schaduw zijn . . . .
Schuiven der zee : taf scherend over taf .
Sluit uwe oogen op her licht
Stad : eind-punt ; vierkant; rust en zekerheid
Stilte is de stelligheid die nooit begeeft . .
85o
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Tafel. En paars-gerand een wijn-vlek . Naast den stempel
Ten tragen heuvel-flank waar trouwe schaauwen valen
Ter loome zee met slappe zeilen
't Gebladert' staat verdiept ; de dag verzaadt her loover
't Gewicht van vijftig jaar, o God, in Uwen schoot .
't Gezicht doorkraauwd, dat tintel-gloeit . Ter lippe, kenen
Thans gaan de wateren den hemel kleeden . .
Thans is her al voorbij : de sluiers zijn gezonken
Thans is her uur dat schaauwen neigen . . .
Thans zijt ge beter, daar ge vredig zijt, en kuisch
't Is triestig dat her regent in den herfst . .
't Is triestig, dat her regent op den Herfst .
Toen ik de reize heb aanvaard
Toen 'k sprak en had ze mij niet aangezien
Toen 'k zoo de beide kindren had gezien
Toen 't zou geschieden, en de ban me trof . . . .
Toen zei ze : ,Meester" ; en vergleed . . . . . . . .
Tot plots ze voor me staan, en bral om mijn verbazen
Tot uw eeuwige lijne gekomen
Treed in . Gij die mijn hope en die mijn deernis zijt
Troost, die mijne oogen sluit, en rustig-rijpe buiten
Trots, die mijn harte hardde, als ijzer
. . . .
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U is onze lofzang, krekel
Uit zoet-weemoedig sluimren, schel
Uit zucht-gesleten schemer, hemel-waarts
Uren van harde macht, waar 'k in de zwartste nachten
Uur : vlerk die verschiet, bliksem . En . . . eene roze . .
Uw aangezicht is bleek 'lijk 't mijne wordt . - Terwijl
,,Uw eenzaamheid ? Gij zijt als die wolvin . . .
Uw lippe roert. Doch mijne moeheid heeft verstaan
Uw mond en lijkt mijn mond dan in zijn bitterheid .
Uw trage mij-waarts draaiend Clog, o Vrouw, uw ooge

830
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Vaarwel . - Dit is de tijd, en 't ademen, en 't geuren
Van alle reis terug nog voor de reis begonnen . . .
. .
Van boven wentelen naar onder ; zie

243
495
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Van u bezeten, God, als van een vrouw bezeten
Jan uit een bleeken morgen
. . .
Van ijzer zijn, in ijz'gen voorjaars-dag
Verbeurd van alles - o verscheurde droom-gemoedren
Verlangen, doode bloem : ik ben een horzel . . . .
Verloren tijd, hoe schoon vind ik u wear
. . . .
Vermits geen dag me ooit wekt en nog deze oogen open'
Vervarelijk festijn voor onverzaedlijk dorsten . . .
Verzoenens-schoone vrede, o vragen, en - o schromen . . .
Vlaandren, o welig huis, waar we zijn als genooden
Vijand van wie bemint, hoe zijn uw trage zorgen ?
Waar, in onze eenzaamheid, aan onze moede handen
Waar me uw hulp genaakte, en lachte
. .
Waarom to weenen in dit steenen woud?
Waarom verwijt ge mij de paden to verlaten
Waar 't spaarzelt van 't geweld en klaverende stooten
Waar zoude ik met mijn liefde henen
Wanneer, geteekend met de onloochenbaarste merken .
Wanneer ik sterven zal (o glimlach om de vreeze
Wanneer ik sterven zal, vol dagen en vol lasten
Want in haar schoot daar droeg ze, beider zij . .
Want neen : geen spijt'ge doem om wat het heiligst is
Want niets, dat dieper mij beroert, dan rozen . . .
Wat baat het aan den dag dat ik beminnen mocht ?
Wat ben ik, dan een Vogel in de schemering ? . ..
Wat deert me nieuwe liefdes-tijd
Water is de adem van een meisjesmond
Wat is bet goed aan 't hart van zacht verliefd to zijn
War sanc dat sneeuwit voghelken
War weet gij van kwetsuren . . . .
Wat zijn me uw tochten donker-schoon
Ween aan mijn borst den schat der tranen
Wear gaat bet veege licht der asters bloeien
Wear nadert de avond, want ik bad

.

.

Wear rijst hier uit den diepsten grond .
Weer staat mijn venster open op den nacht .
852
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Wees niet de schroom'ge, die, in loomer avond-komen
Wees stil : kunt ge niet zijn gelijk een moeder is ? . . . .
Wen 'k zitte, wachtens-vroom, (en heel de schoone dag
Weze schoon her 6eeld, - in her eelgesteente
Wie heeft de koude kroon gebroken
Wielwaal, die van rijpe kersen
Wie mij war bloemen biedt, en 't zoete weren
Wie rolt zijn eigen zakken ?
Wie weet en zal mijn liefde in u niet dalen, kind
Wilde eenden slaan de luchten in ; wilde eenden wieken
Woud, macht van vuur, o majesteit van vuur, o lang en
Wij, de Armen die den Geest verzaakten
.
Wij hef fen in dees heil'ge vonte

Wij zullen blijde zijn.. . De boomen blozen
Wij zijn gezaam dezelfde haven uitgevaren
Wij zijn nog niet genezen van onze oogen
Zal ik rusten ? . . . o Bewuste . . .
Zee : moeder ; waar ik sta gelijk een zoon
Zegen deze' avond, God : ons handen rusten
Zeg war wilt ge dat ik doe ?
Zei Cayphas : ,Slechts logen sprak uw mond . .
Zie, ik, ben niet, dan uit Uw hand geboren . . .
Ziekte, oude Troosteres, wier woorden wegen . . .
Zingen, hoe de donkre wereld
Zoo, als aan 't stellig stooten van 't getouw
Zoo als een roos, een groote brooze roos . . . .
Zoo gij - de luie laan der zomeren verlaten
Zoo stond ik in den klare' en donkren keen
. . .
Zou'n wij geen glaasken mogen drinken ? . . . .
Zuig-kracht van zon en zee : mijn hoofd is vliedend
Zwart ; zijne flanken paars in 't laat gelaai aan 't lichten
Zij ligt to bedde 'lijk ik lig to bedde
Zij zagen, waar ik stond in lagen, wrakken boot . .
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INHOUDSOPGAVE
I.

GEBUNDELD WERK

Het Vaderhuis
Wijding aan mijn Vader
.
Voor-Zang
Verzen eener Liefde
Verzen eener Ziekte
Venus en Adonis (Tussenzang)
Verzen aan eene Vrouw
Verzen aan de Terug-keerende
De Moeder en de Zoon
Zeven Gebeden
Thanatos en de Vreemdeling (Eind-Zang)
De Boom-Gaard der Vogelen en der Vruchten
Aan mijne Vrouw
Ernstige Liederen
De jongste Sater
Liefde-Zang
De Voor-Spelling
Stille Zangen
Hoogere Zangen
Epithalaam
Zes idyllische Gedichten
De dubbele Nachtegaal
Vier idyllische Gedichten
Twee epigrammatische Gedichten
De gulden Schaduw
Het Gedicht (Bij Wijze van Inleiding) . .
De gulden Schaduw
De Rei der Maanden
Het Huis van den Dichter
I . Her Huis op de Vlakte aan de Rivier
I . De Terugkeer (Fragment)
II . Einders
III. Het Afscheid (Fragment)
. .
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99
10 5
III
115
127
1 45
151
1 59
171
1 77
183
185
1 93
1 97
21q
221
223
227
243

II . Het Huis aan den Vijver bij het Woud .
I . De Delling
II . De gloeiende Asch
III . Wijsheid (Fragment)
III . Het Huis aan de Zee
IV . Het Huis in de Stad
Poemata
Adam
Uit : De kuische Suzanna
Uit : Her Lied van Phaoon
Het zatte Hart
Ode
De late Chariten
Verzen aan Zee en in een Tuin
Ode
Substrata
Het menschelijk Brood
De modderen Man
God aan Zee
I . De heete Asch
II . De schurftige Danser
III . Verzoeking van God
IV . Geboorte van den Honig
V. God aan Zee
Het Bergmeer
I . De Modder-Haven
II. Her Bergmeer
III . De Voedster
II.

2 45
247
251
269
2 73
291
313
315
343
363
403
405
415
423
431
437
461
473
519
525
539
551
565
575
591
603
617
641

NIET GEBUNDELD EN NAGELATEN WERK

Verzen van 1899-1914
Liederen voor een Kind
Hupnos en Thanatos
Fragmenten uit Het Gelaat des Dichters
Verzen van 1914-1928
Nagelaten Verzen

665
693
701
719
741
761
855

III .

JEUGD POEZIE

GEBUNDELDE JEUGD-POEZIE
Door het Zomeren
Zang om de Lente
KEUS UIT DE NIET GEBUNDELDE EN NAGELATEN JEUGD-POEZIE

771
779
785

INHOUDSOPGAVE naar de Beginregels der Gedichten, alphabetisch gerangschikt
839
INHOUDSOPGAVE

856
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DE DRUK VAN

DIT EERSTE DEEL
VAN HET

VERZAMELD WERK
VAN

KAREL VAN DE WOESTIJNE

WERD IN FEBRUARI 1948 VOLTOOID
OP DE PERSEN VAN DE DRUKKERIJ
V . VAN DIEREN TE ANTWERPEN
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