DE SCHATKAMER No. 4

ZON IN DEN RUG
DOOR

KAREL VAN DE WOESTIJNE
BOOSTEN STOLS - MAASTRICHT - 1924

ZON IN DEN RUG

DE SCHATKAMER
UITGEGEVEN ONDER LEIDING VAN
J. GRESHOFF

No. 4

ZON IN DEN RUG
DOOR
KAREL VAN DE WOESTIJNE

1924

BIJ BOOSTEN & STOLS
TE MAASTRICHT

DE SPARTAANSCHE HELENA

I. LEDA

1.
Eurotas, gij, die van uw kromme baan
de bane, al rasscher, van de zwane Sneed
maar Leda....
— Aan den rood-doorgloeiden muur
des steilen Tafigetos, schilfer-schoon
van rechte ribben avond-vuur, is paars
het weeke lijf van Leda, bleek en schoon,
ten hooge. Onvast staan hare voeten, waar
de rots, bemost en daauw-nat, naauw behoedt
voor glijden. Maar al snijdt en boort de steen,
zij rijst, de breede dijen uit elkaer,
de kuiten harder naar de voet zich schoort,
den buik onroerend.
— De avond rift in haar,
heft hare borst, die siddrend zwelt en zakt,
slaat nijdig aan de rots haar rechte hoof d.
Zij zucht ; zij sluit haar oog ; en rooder brandt
de zon een spetterenden stempel in
haar hart.... — o, Zal de droom, de wonder-droom
doorslaan haar wezen als een werklijkheid ?....
Maar plots, de waetren stuiven. Wuivend gaat
en waaiörend de lucht zoeven aan haar,
open en toe, en zacht en krakend. En haar schrik
die uit gesperde en gaauw-gesloten blik
in Bens de heele wereld over-zag,
zwijmt in het zoetste lijden. Vleugel-slag
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van hard-gewrichte wiek drukt aan haar borst
to beider zij. Ten monde ontwaakt een Borst.
Een snavel breekt haar tanden uit elkaer.
Zij is van deze mane, zwoel en zwaar.
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2.
Zij zuchtte, en legde, Leda, 't linnen klaar,
de luiers en de zwachtels, en de strook
wit linnen dat de weeke beentjes bindt.
Boven de koffer-ijlt boog moe ze 't lijf
waar 't kind woog en haar pijnelijk bewoog ;
zij langde 't linnen, heel dun, stuk aan stuk,
en zuchtte, en rechtte stram den krommen rug....
Aileen te zijn, zoo gansch alleen te zijn,
zij, vrouwe van een god ! Welke eenzaamheid
is wranger dan van wie de moeder wordt
eens gode-kinds ?... Geen zorgende echt-genoot ;
geen hoop op 't danken van een vader-blik ;
en geen kinderen wegen loomer dan
de kindren van de goden....
— Leda boog
zich weder over koffer- diepte. Een traan
zwol in haar oog. Maar toen, toen voelde plots
ze een zachten stamp van 't kindje. Zij zag op.
Zij zuchtte en had een glimlach.
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II. HET KIND HELENA

1.
Klare Helena en manhaftige Agenoor,
beiden gerezen in huns vaders tuin
die, naauw gescheiden door een hulsten haag,
ze rijzen zag tot zelfder hoogte, en zag
hun kruine reikend neigen naar elkaér....
Zij hebben naauw 't veertiende jaar gehaald
en, waakt gelijk een lacht hun lijf bij nacht :
bij dage staan ze als zuilen, hard en kuisch,
staan ze 'lijk koele loten van den esch,
en mengelen hun haar bij 't worstlen, naakt.
— Want beiden worstlen. De olie brandt hun huid
als een to dichte hand erover schraaft.
Soms trilt een flank van vlak-gekletste hand.
Het meisje voelt — en kroppen vult haar keel —
dat in haar borst een krielend leven roert
wanneer 't gebaar des makkers haar bedreigt ;
maar telkens lacht zij, als zijn hand-palm draalt
aan hare gladde dij, en plots ze wijkt....
— Zij worstlen, in den ochtend, en de daauw
koelt hunne kuiten. Hakend hangt hun kin
en speels, op 't been dat aan den schouder hoekt
van wederzijdschen schouder. Agenoor
gaat teeknen aan Helena 's rug den druk,
wit, van zijn vingren alle tien. Zij bijt
heur lip tot bloed. Zij duwt een elleboog
tusschen de ribben, die gevoelig zijn,
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van Agenoor. Maar deze holt de borst ;
grijpt bitser toe ; zijn knie ontmoet haar knie ;
en — zie : hij heeft onder de harde schijf
gevoeld het schuiven van een schelp'ge schijf,
zacht, en.... hij aarzelt, en wordt bleek....
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2.
Van of dien dag was in Agenoor's borst
een zwoelte, en zijne moeder zag hem aan
met zorge en lange blikken in haar oog....
— Zooals een boom werd hij, een appelaar :
hij staat in praal'gen boom-gaard, over-zwaar
van vruchten. Maar hoe sterke staak of schraag
hem schore en this weerhoude een loenschen groei ;
hoe vlijtig hem een rechter groeien word '
verzekerd, daar zijn zwaarste en rijkste tak
ge stut is van een gaffel, dubbel-hoofdsch,
waarin hij ruste : onder steeds zwaardren drang,
onder een wet, die reeds de wortlen wringt
als slangen over de aarde en uit den grand,
verwringt den stam, verwringt de heele kruin,
en hare macht toont in den rijksten tak
vooral, vergroeit de welige appelaar.
En waar, ten boom-gaard, de andre boomen staan,
en aan hun eigen voet een eigen schaauw
verplaatsen naar de reize van den dag ;
hoe bij de lente een eigen bloemen-tooi
ze omvlindert en een schoone krone maakt
van teeren bloesem om den eigen stam ;
hoe te elken koopren herfst de vruchten-vracht
hun weegt, te zwaar dat zij niet vallen zou
in 't neigend-glanzig gras, aldaar zij staan :
hij, deze boom en welige appelaar,
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noest buigt zijn kruin en zwaarste en rijkste tak
en al zijn bloemen-vlindring in de lent'
en heel zijn vracht, de heele reize van het jaar
door, buigt de heele reize van zijn schaauw
den buur-man toe, die mest noch zorge draagt
om groei of bloesem, — buigt den buur-man toe
over zijn hage, en zijne blikken toe ;
en die geniet, van oog en mond, geheel
zijn weelde aan bloem en vrucht, bij lente en herfst,
en heel zijn schaduw, die verkwiklijk is....
— Zoo wies Agenoor over buur-man's haag
Helena toe en tegen....
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3.
En hij, Agenoor, zong daar niet een lied,
een needrig lied, dat zwolg gelijk een traan
en nee een traan in zijne kele, en miek
hem vreezig ? Zong hij niet een lied, een lied,
Agenoor :
„Gij staat, uw kone in rooz'ge vreeze ;
gij staat, beschaamd zoo schoon to wezen ;
en ik, wiens aem van de' uwen aemt,
ik stare en sta, en ben beschaamd.
„Zal ik nu gaan ? Ach, eeuw'ge vreeze :
gij zult toch immer bij me wezen....
Is 't leed, is 't vreugd die ons verzaemt ?
Gij zijt beschaamd. Ik ben beschaamd."...
Zoo zon en zong deze Agenoor. Maar in
zijn hart zong dieper nog de vreemde wijs,
en geen der woorden kwam ter Lippe hem
die zeiden :
„Ik ben beschaamd, ik ben beschaamd .:
ik heb genomen wat gij naamt."...
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4.
En zij, Helena, werd ze niet gelijk
een huis dat, open van het West naar 't Oost,
gonst van het leven dat een heele zon
verwekt en heel een dag doordavert ?
— Want
haar hoofd was als een huis dat open staat
van West naar Oost, van 't Zuiden naar het Noord,
naar alle winden, voor het dagen al,
voor 't kriepen van het eerste vogelken,
en later dan de laatste ster verschiet
en lang al zweeg de laatste nachtegaal.
— En luister hoe het leeft ! Een eerste straal
leert zindren elke lijne, broeit, doorgloeit,
doorblakert elke kleur ; ketst to elken hoek ;
doorgenstert en doorschettert en doorpriemt
de blijde-ontwaakte ruimte. En, naauw gevuld
het vierkant van een venster met dit licht :
daar gaat de dwaze en dommelende drom
van bromm'ge hommels aan het ochtend-werk.
Ook zij gaan vollen 't huis van leven ; slaan
hun harden kop aan wand en meubel-rib ;
staken opeens voor een bedwelmde rust
hun zomm'gen vlucht, maar langer niet
dan hun de zindring aanroert, en 't gebrom
van andren hommel, en gaan ijvrig weer
hun dwaze' en drukken gang....
20

— En waar, ten tuin,
de daauw verdoomt, daar komt een nieuwe vreugd
door de open deur de kamer binnen : 't zijn
de geuren die, bij zonne-zoen ontwaakt,
frisch gaan aan 't beven, in reeds zoelre lucht,
rijzen als ijlt door reeds verdichte lucht,
ontwekkend in het hoofd der menschen 't eelst
genot : geraden bloesem van gegeerde vrucht....
En zoo, van 's ochtends naar den middag toe
die rijp en rustig is van peren-geur ,
den sober-vollen avond to gemoet
aldaar het beer van 't keerend vee de wegen
bestuift van walmend goud, den nachte tegen,
den kuischen nacht die, vol van vreemden vree,
nog is doorkriept van heimlijk leve', en schrijft
de schoone lijnen van 't vertrouwd geheim
der sterren over 't rustig-open huis :
aldus Helena's hoof d en gonzend brein
vol blijde en schroom'ge wondren....
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5.
LIED VAN HELENA

„o Wondre bloesming, plots gerezen ;
dag die van weelden spant en berst ;
gij, als een sappen-zware bezie
to pletter aan mijn mond geperst ;
„o duizend duizelheen, o wonne
die 'k, haast in pijne, leven mag ;
— en zeven-kleurig beven zonnen
in 't weemlen van mijn tranen-rag."
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6.
Van eindelooze diepte en sterrenloos
welfde over aard de hemel van een nacht
doorschijnend zoo, dat 't lang-aanstarend oog
aldoor maar dieper zijn krystallen boog
zag zinken in de hoogten, grondeloos ;
tot waar hij zonk, de hoogten uit, ter lijn
des ronden einders, die geteekend stond
op 't brooze blaauw der lucht vol tinteling,
gekarteld van de heuvlen en den burcht
die nachtlijk-dood stond. En op aarde was
onder dees hemel, een gedoken vree.
Wel zag men huizen, schrompel neergeblokt ;
maar stille waren ze, en in ruste, waar
geen licht meer was dat leven meldde, en zelfs
de teedere adem van wie slapend zijn
niet to vernemen was ten ijlen nacht.
En ook de boomen waren rustig, en
geen glans begleed ze en miek ze levend, want
het was geen tijd van klare maan ; 't en was
den tijd niet dat de boomen staan, zoo hel
van blanken bloesem, dat de zwartste nacht
nog praalt van hunne glanzen....
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7.
Maar Welke bloem is pralend van zOo'n glans
dat zij diem nacht maakt licht en roerend haast ?
Zij rijst in 't midden van den duistren tuin :
een lange en rilde stengel, rank en schuin
en bleek de hooge bloeme....
't Is Helena.
— Waar sliep haar moeder, en haar zuster sliep,
de donkere, en het tweeling-paar der broers
dat over dag steeds om elkander wendt,
is zij, Helena, aan het gladde bed
ontrezen, eene koelte in hare borst
vol warme bonzen. En ze en weet, ze en weet
wat zij zou willen, maar er is een angst
dat zij iets weten wou, en 't niet en weet
en die haar praamt ter kele, en haar beklemt,
en, waar ze tracht van adem stil te zijn,
stuwt door den slag van haren pols, die stoot
heet bloed naar hare slaap, om weire dan
kil als den dood te laten hare slaap.
Ze is hopeloos bij beurt van ijle diept
en luchtelooze broeiing.... En ze rees ;
ze ontrees het bed ; ze ontgrendelde de deur ;
ze kwam ten tuine, barrevoets, en staat
ten tuine....
En thans en weet ze langer niet,
zij voelt niet langer wat hierheen haar dreef.
Zij wiegt 'lijk aan haar stengel eene bloem.
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Zij huivert. Zij en ziet de grootheid niet
die tintelt in den nacht. Maar als een vloed
rijst nip en zwellend in haar bloii gemoed
een meer van tranen, banglijk. Traan aan traan
gloeit in haar oog.
Zij durft niet binnen-gaan.
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8.
Maar toen rees in haar mond een vreemde troost ;
een onverwachte troost rees in haar mond,
een warrem lied en dat zij niet verstaat,
een zeer oud lied dat hare voedster zong
en die in haar zingt als een trouwe droom :
„Hoe kreunt uw schoone kele
van alzoo droeve wijs ?
— De koele peterselie
smaakt zwoelend als anijs.
„Hoe staat uw koon to blozen
gelijk de rijkste wijn ?
— De felste en roodste rozen
ter lippe 't bitterst zijn.
„Ach, schitterendste weelde
is die het diepste loog....
Hij die me 't eerste streelde
is die me 't eerst bedroog...."
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9.
En om den mis-troost van dit eenzaam lied
dat zong in haar te midden van den nacht,
was plots ze stille en in verzoende rust.
Ze wachtte, en luisterd' hoe haar binnenst zong.
— En zie, toen ging allengerhand heur voet
teeknen gebaren, en haar heupe ging
staan schuin, en 't rilde lijfje schuinen ging
en wiegen. Zie, zij danste. Aan 't armken zonk
de wijde mouwe, waar de smalle pols
rees rankend, en een spoele-dunne hand
hing in de hoogte 'lijk een lange tros
van witte druiven. Maetlijk neeg het hoofd
gelijk een blonde pruim ten hoogen hals
die schaadwend was van donker-wegend haar.
Zij danste, trage. Om haar ging schroeven 't kleed.
Smal stond ze, en danste. En zij wilt schoon te zijn
recht op haar rooz'ge teenen....
En wanneer
zij lichtlijk hijgde, en staakte haren dans
en wijlde, en luisterd' hoe haar herte ging,
toen hoorde ze in haar herte ineens een naam
Agenoor.
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10.
—„Nu ga ik heen. 'k Ben blijde. Maar 'k ben droef."
Zoo sprak ze, en zag, in 't zilver, spiegel-klaar
gewreven, hoe ze alleen wat bleeker was,
en rooder hare lippen....
— 't MOrgen-uur
had nog geen daauw gezogen. In den tuin
lag 't gras bepereld van de zeven-kleur
die toont, gebroken door een scherpen braam
van broos metaal of door een hoekig glas,
een zonne-straal. Zoo zag ze, oneindelijk
bekorreld als de korrlen van het zand
aan zee, het zeven-kleurig tuin-gras glinstren....
— Zij zuchtte.... Deze reize.... En zij was blij ;
maar zij was droevig. Want, waar ze aan heur haar
de zalve goot die de effen vlecht beglanst ;
waar hare borst befrisschte 't linnen van
het hemd dat haar ten knie reikte (en hoe ziet
ze, half-beschaamd, en nooit voorheen gezien,
de fijne schale van den knie gelijk
een schelpe, 'lijk een melkig-matte agaat
tusschen het harde en dubble rijzen van
haar kuite en 't week ontluiken, road en blank
van hare dij ;) — waar ze aan haar kleeden waagt
uit ranke vingren de eerste hoovaardij :
dan is ze blijde dat ze reizen gaat
naar verre en schoone streek, en op een boot.
28

Maar zij durft denken naauw, dat Agenoor,
die hare reize weet, en op dit uur
de koetste niet ontrijzen durft misschien,
niet ma-gaat.
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11.
De lucht was als amandelen zoo zoet,
was als amandelen zoo bitter ; want
waar geur-gezwollen zij van de aarde zwenkt,
beladen van den zoele' amandel-geur,
zwaar van de wakke bloesem-zwoelte, in 't uur
dat nat nog zijn de kruinen, nat van daauw,
maar reeds een hoogre zon ze laauw bevleit
en dampen zuigt van zoele' amandel-geur :
daar is de lucht zoet van amandel-geur.
— Maar zij is bitter van amandel-smaak,
daar zij, van de aarde zwenkend over zee,
gedrenkt wordt van het sterkend-blijde zout
gerezen diaphaan, op luwen wind
uit blaauw het water (en de zonne breekt
in pijltjes zout, in duizend naalden zout
die de ijlt doorschieten als een ijzig licht
van zout) : zoo but de lucht een blijde keen
ter lippe, en smaakt ten donker-hollen mond
gelijk de amandel, die wel bitter is,
maar zoet....
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12.
En waar zij zat van voren in den boot,
spelend haar handjes aan het straf geklots
der golfjes, slaand haar handjes golfjes-waart
met kletsjes, of ze hooge drijven liet
als bleeke, holle bloemen op 't gedein
der waetren ; — waar ze aldus ter diepte zat
des boots .: een wit en needrig beeldeken,
het hoof d gebogen en bewogen van
den adem die, nu traag, dan rasser, ging
naar 't varen der gedachte ;.— -waar ze aldus
gezeten was, was blijde klein' Helena....
— Zij zag de zwarte spanen angstig-hoog
en weder plots en ploffend neere-gaan ;
zij zag de vuist der roeiers fel gestrekt
in dreigement to haar-waart ; en ze zag
hoe zij dan weer, de vuist ter borst gehaald,
snokte als ter zelf-kastijding ; en ze zag
de roode hoof den met den starren blik
opeens, als fel verwoed, haar tegen-slaan ;
en zag dan weer ze, en met een witten blik,
afkeerig draaiend, wijken. Maar ze was,
t6ch was ze blij, Helena....
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13.
En toen zag op ze, en keek de bergen staan,
den Taiigetos en zijne kroll'ge yacht
van zoete loovren als een wollen huid.
Hij stond, voorover-buigend naar de zee,
van uit den boom der zee zwaar boomen-kruin
aan kruine hijschend, en van diepe kleur
de golving hunner kruinen. Maar de kleur
werd lichter, waar de boomen-kudde rees,
al dichter en van effener gedein
en van egaler verwe : heller groen,
en fijner geel dat van de bloesmen was,
of schelpig-blank als schelpig-blanke rozen.
En waar hij rees, thans schilferig van steen,
daar stond aldra zijn top in 't aangezicht
der zon, en hij werd rozig als de zon.
— V* stond de Taiigetos aan haar oog ;
en zij en wist of nevelen haar oog
in ijle sluiers wonden, ongezien.
Maar als door neevlen van blaauwe ijlte zag
zij 't donkere gevaart, dat feller werd
alboven ; en alleen de zonn'ge spil
des tops zag vrij ze in neevlenlooze lucht.
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14.
Zij voer. En waar ze al verder varend was,
werd dichter 't neevlen-kleed der einders. En
naauw zag ze nog de hooge bergen staan ;
naauw zag ze een lijne land, en zag ze alleen
die lijne land aan eene zilvren lijn
van zee.
En toen ze lengerhande alleene zat,
alleen met deze donkre roeiers en
die fel bewogen ; en alleen met, ver
van haar, aan de achter-bank, gescheiden van
heur klein, klein wezentje door 't zwarte lijf,
dat hijgde en joeg, der roeiers, —ver van haar,
haar moeder in den duistren omslag-doek ;
en dat zij haar geen „Moeder" zeggen zou,
want het zou klinken al to luid, en zij,
kleine Helena, slechts zoet knikken mocht
haar moeder toe ;
— en toen ze lengerhand,
alleen zich, gansch alleene voelen ging :
toen was opeens de blijheid uit haar weg ;
haar handjes, zilver-druipend, haalde ze uit
het water, en ze borg ze in haren schoot ;
zij drukte warm haar armkens aan haar borst ;
zij zuchtte. En toen, toen dacht ze aan Agenoor.
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15.
En Leda zag haar dochter aan, en wist.
Wat dan wist Leda van haar dochter ? Niets ;
dan zij de dochter van een god te zijn....
En Leda kreeg een lied in haren mond :
„Ik heb het peil-lood traag gelaten
ter diepe ruste van den poel ;
daar rijst de drasse in mijn gelaat, en
ik zie te beter wat ik voel.
„Het woelig rijzen van de drabben
Komt mij het innigst leven bien.
Zoo heb 'k, ter peerlemoer'ge schabben,
geheel een moer'ge ziel gezien...."
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III. DE VROUW HELENA

1.
....Want op den eersten nacht, dat ze, in haar bed
van alien slaap verlaten, 't hoof d te klaar
en vol gewisheid haar gesloten mond,
te vol gewisheid, 'dat ze slapen zou ;
— den eersten nacht al, dat ze, in heldre waak,
lag naast den man die haar bij worstlen won :
naast Menelaos die, van eten moe
en al te rijk-geslorpte wijnen zat,
aan hare zijde blonk van zweet en van
het blazen der gezwollen snorkens-wang ;
— van bij den eersten nacht had zij verstaan
dat zij van hare schoonheid bateloos
gebloeid had als een voile en vaste roos....
o Deze dijen die, van 't nachten klam,
geen manne-dij binnen zijn nepe nam ;
geen warreme arm eens mans, die klemmend bond
een gordel drift haar veer'ge lenden rond ;
geen bete aan hare borst, van 't nachten koud ;
en haar gelaat dat strak zij voelde, en oud....
— En waar zij huiverde, en niet denken dorst ;
waar zij besluiten weerde, en weerde vrees ;
maar telkens alle hope blind wist, die
hare ooge ontsluiten woude op lief de of vreugd ;
waar zij niet langer mocht gelooven dan
in 't ongeloof, dat nijver in haar brein
keerde het liefste wat zij had verwacht,
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veegde de kaemren ledig van haar brein
en liet haar brein van blijde beelden leeg,
goed-veilig thans gesloten voor wat mocht,
aan onrust of verwachting, kloppen aan
de deure ; — maar ook ijdel thans aan lucht,
aan licht, aan lente-luwte en laauwe loomt :
zacht-schoon verlangen en bevrediging
van hen, die zijn gelukkig ; o, zij moist,
van bij deze' eersten nacht, dien liefdeloos
zij sleet aan deze logge manne-zij,
dat hare jeugd, gespannen naar zijn drift,
en reeds ontspannen, en van minne keg,
vergeefs gebloeid had in de duisternis ;
vergeefs, in den doorflitsten donker, van
den klaren brand harer begeerte....
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2.
Zoo was de nacht haar : als een ijie ruimt
waar ze in verloren was, — een klein, zwak dier
dat koil heeft en niet roeren durft, en 't zit
zoo heel alleen in de onverschilligheid
der wijdte. Kilt-bekropen lag zij daar,
en roerde niet, van leden hard en strak,
haar schoudren pijnlijk en haar knieen....
— Maar
toen de eerste, graauwe klaarte rees ter kim ;
toen bleek werd aan den wand 't geteekend raam
van 't venster, en, van glanzen gluipend-glad
begleden, in hare oogen gingen staan
bankers en taeflen en het ledikant,
ontwaakt aan 't duister maar van 't nachten nog
onroerend en van Licht onaangedaan ;
— toen ze aan haar voorhoofd zilvren voelde een schijn,
haar blikken wisser werden van een duel,
en in haar mond den dorst kwam, dien den dag
wekt in den mond van wie den ganschen nacht
hebben doorwaakt .: toen kwam een loomte in haar.
Moeheid ging zoelen aan de dubble plaat
ten rugge ; warmte voer de weekre leen
en 't spannen van den hals door ; diep uit haar
rees t'haren mond, en miek hare' adem zoel,
een zucht die draalde aan hare ontspannen lip.
Zij sloot de harde schalen van haar oog.
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Traag ging bezwijmen haar bewustheid , traag
ging zij verwijlen in een ijler spel
van haar gedachten.
— Tot zij naauwlijks nog
zag keeren beelden in haar warrem brein.
Tot zij niet eens nog beelden keeren zag.
Tot zij lag ingeslapen, daar zij lag....
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3.
En zie, toen zag ze, (en onbevreemde vreugd
werd haar een vroom-gekoesterd eigendom,)
toen zag ze 't gulden licht dat de ure dekt,
ten zomer, van de rust na dage-taak :
de lange en gulden ure dat de zon
verwijlt en draalt alvoor ze zinken zal ;
— toen zag ze, bleek aan 't gulden uur, een man
teeder naast haar staan en met zoeten schroom,
geneigd van hoofd en aarzlend van gebaar,
staren haar aan. Zij zag haar-zelve niet ;
haar-zelve was zij duister ; maar zij zag
hoe hij stond, wit geheel van blaauwend wit,
en rozig wit aan naakte leden en
't gelaat dat zacht begleen van klaarte was ;
en zwart alleen van warm en bronzend zwart
de macht der lokken. — Hij was jong en schoon.
Hoe schoon hij was ! De chiton die zijn leén
en de eêlen hals liet naakt en vrij, spande aan
de borst, en toonde in 't linnen breed de borst
gelijk twee schilden en hun navel-knoop.
Bond van zijn spijkers een goed-leeren riem
in duizend schaduw-schuil'ge plooien 't rank
draaien der lenden : als een buigend riet
en dat zich recht en buigt verscheen de leest.
En de armen : glanzend van doorglooiden glans,
maar glad als spoelen 'lijk de spoelen zijn
van de oudste weefsters en die 't ijvrigst zijn,
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eindden ze in pollen, viak en groen-dooraerd,
waaraan de handers smal maar veel bepeesd.
En zijne beenen : waar ten schelp'gen knie
uitliep de dubble spiere, die de kuit
in eene dubble welving scheidt tot waar
ze een klaart vergaert, ten voete toe, en waar
ze alboven bergt in weeke kuil de wfi ;
— zijn beenen, daar, den schelp'gen knie ontgroeid,
breed rezen aan haar pezen elke dij
die sombrend groeide binnen 't blanke hemd,
den diepen buik en 't warme leven van
zijn manne-schoonheid tegen ; — zie, hij stond
op zijne beenen met een rust'ge macht,
gebogen slechts, in teedere aarzeling,
zijn rechter-knie, alsof hij naedren wou....
Maar hij en zou niet naderen ; alleen
zag hij haar aan, met zijn beglansd gelaat,
— zag hij haar aan, en miek heur wezen warm,
aldaar z' haar-zelve niet en zag en was
haar-zelve duister, bloode en vroom....
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En zijn beglansd gelaat : 't bezag haar, en
het werd zoo schoon, dat zij verging bijna
en haast bezwijmde in haar vergulden droom.
Zij moest hare oogen sluiten ; maar ze ontsloot
hare oogen onder eene vreeze, maar
onder een vrome vreugde en 't dreigend heil
van een begeerte. Want dit schoon gelaat ):
gelijk een vrucht, een donzig-blonde vrucht,
een bleeke en wonn'ge klaarte, en warrem in
het koel en zwart gebladert, hong het daar
boven 't beschaduwd, boven 't ongezien
eigen gelaat ; hong lokkend het, en stil :
onroerend, maar zoo vrucht-zwaar, 'of het wou
vallen ter diepste diepten van haar zijn....
En zij, ze zag het, in haar donkren zin
die klaar werd van die vrucht ; o zie, zij zag
dit aangezicht dat scheen onaangedaan
en dat niet roerde ; maar zij voelde hoe
het was zoo schoon alleen om Mar, en hoe
dees vreemdling roerloos bleef in zijn gelaat
omdat hij wachtte dat zij hem verlange....
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5.
Zij moest hare oogen sluiten, maar ze ontsloot
wimprend hare oogen, en een tranen-kroon
bond wimp'r aan wimper, glinstrend ; maar zij zag
als in een kroon van kleine zonnen .: hem.
Hij had een nek als van een kaif, wanneer
dit niet meer springt ter weide maar zijn nek
houdt strak ter aard gericht, zwellend ten schoft
en niet meer lenig ; want het heeft bereikt
den tijd der onrust in zijn ingewand.
— En op een nek die, hard en breed, stond pal,
rees dan de smalte van zijn wangen aan
't drie-hoekig kinne-bak, als muren van
een rechten toren, naar zijn voorhoofd toe
dat was een zonne-plate voor de zon.
— Maar zie, zijne oogen waren zonnen-zelf :
zonnen als Hades kennen moet, die zwart
en fel zijn, zonnen der verborgenheen,
klaarder dan elke guile hemel-zon,
maar zwart. En met die zonnen zag hij haar,
en met zijn donkren mond, die, lam gelijk
een perzik, aangebeten langs den kant
dien paars haar heeft gebrand de zomer, hong,
maar scheen to zuigen, droef, een bloesem-zwoelt,
en zoog haar aan....
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6.
Zoo stond hij. En zijn gladde rechter-knie
stond doorgebogen, 'of hij naedren wou.
Er was een schoon gebaar in zijne hand,
de rechtre, die hij hield 'of hij een bloem
zou houden ; maar hij hield geen bloem. Zijn Borst
neeg taeflend over. En zijn aangezicht
woog duister-blond over haar schamelheid
gelijk een peer.... — Toen werd ze kil, en beet
haar lippe, en vreesde dat hij naedren zou.
Maar toen, in traag gestuw, hij naedren ging
van knie en hand en pere-blond gelaat :
toen wies, toen rankte aan hare vreeze een plant,
een slinger-roze, en die haar wondde, en die
haar miek gelukkig zoo de wonden doen
der doornen die u kronen met een daauw
van peerlen bloeds, wanneer gij schoon wilt zijn
en drukt aan uwe slaap een rozen-kroon
vol roode doornen....
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7.
En toen hij nader was geheel, (een zwoelte neeg
haar wit-geworden aanzicht tegen, en
de schemer-trage en fulpen-roode zon
ging duistren om haar been,) toen zag ze wak
en malsch zijn lippen, en zijn tanden scherp.
Hij opende zijn mond, en toonde hol,
duister en warrem-geurend, diep en rijk,
begeerens-schoon en -bevend, de' open mond....
— Maar hij zou spreken, en toen bromde een stem
diep in hare ooren, zwaar gelijk gezom
van horzlen, maar in 't harte haar gelijk
een aangestreken snaar die zindrend maakt.
Hij sprak ; en daar wies een verwondering
in haar. Begrijpen kon zij niet, aldaar hij sprak ;
maar zij dorst kijken in zijne oogen, daar
deze in haar staarden, en zij zag er traag
en maetlijk keeren, en vol vreemd bedrijf,
de beelden, schalm aan schallem, zijns verhaals.
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8.
Zij zag de keer'ge beelden zijns verhaals.
—Zij zag een vrouw, een schoone en zware vrouw
en die was zwanger ; maar haar aangezicht
was wit van schrik, en schriklijk. En een man
stond aan haar, kommer-vol, die sprak haar toe
met woorden-troost en sussend hand-gebaar.
Maar zij, de vrouw, zij schudde 't zwarte haar,
nijdig en weiger, en van snik-gehuil
bewoog haar borst en boezem, en zij riep .:
„Ik heb to goed gezien : heel Troja brandt !
Heel onze stad, Priamos, staat in brand '
o, Waarom zou uw lief de wekken in
mijn lief de een telg, die ons vernieling brengt ?
Hij woelt hier in mijn buik ; zijn schouder beukt
de pijnelijke wanden van mijn buik,
en schrikkelijker wordt bij zijn geweld
mijn zicht : eens voert hij brand heel Troja door !...
Hij, jongst-ontvangne van de schoone rei
der kindren die 'k u baarde, Priamos,
— o, ze zijn schoon, ons kinderen, niet-waar ? —
hij wordt verdelging van ons heelen stam ,
hij voert bij eene vrouwe ramp aan ramp
over ons grijzend hoof d, o Priamos ;
over het hoofd van broer en zuster, 'lijk
hij ramp op rampe voert over uw burcht,
den sterk-gebouwde, over muur en tin,
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over de torens die ter deuren staan,
over de huizen die beneen den burcht
schuilen waar zijn de menschen van uw stad,
mijn Priamos ; over den gordel van
uw sterke stad, uw schoone stad, mijn vriend L..
Hij brengt vernieling over heel de stad ;
de torens : zie, ze staan als toortsen daar ;
de poorten zijn als vuur'ge muilen ; zie :
de vlammen loopen als een nijd'ge dans
om onze stad, o Priamos !... Zie, zie :
heel de Skamander klotst van golvend vuur ,
zie de oever-boomen laaien , zie de zee,
Priamos, zie de zee : zij slaat de vlam
ons tegen als, verwoed, een storrem-ram
van vuur, vuur, vuur, van aldoor-harder vuur,
o Priamos ; — mijn kind, mijn schriklijk kind,
mijn arrem-schriklijk kind !"...
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9.
Toen, waar ze blafte als een verwoede hond,
(zoo zag Helena 't kwadelijk verhaal,)
toen baarde ze in geweld, gewrongen aan
geheel haar lijf.
En toen haar kindje lag
naast haar, en ze in bezwijming huilde nog,
maar kreunend thans, en trage stuwde een vloed
uit haar gesloten oog, aan 't veeg gelaat
dat beef de aan beiden neus-hoek, — toen heeft hij,
dien zij Priamos noemde, teer het kind
genomen, en een zuivren doek wond hij
om 't weeke lijfje van het slapend kind.
En eene dienst-maagd liet hij komen toen
die oud was , en van stille en zoete stem
heeft hij bevolen dat zij 't voeren zou,
het wicht, binnen een woud, aan het gebergt
waar huizen herders. En zoo deed dees vrouw :
een heelen dag voerde zij 't kindje door
de witte vlakte, en toen ze in 't woud kwam, en
een rustige avond hing al in het woud,
toen heeft ze 't wichtje, witter dan een lam,
geleid ten drempel van een herders-hut.
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10.
Nu zag zij, dat het kindje wies. Zij zag,
Helena, in haar droom dit wassend kind.
En 't wies gelijk de vrucht eens booms, gelijk
het nootje van den beuk : drie-hoekig staat
het bruin en glimmered op het mos-tapijt ;
men wil, van hankren lust de tanden kil,
het blijde rapen, maar vergeefs alree :
alreede staat het in den bodem vast
als eene kleine spille, diep gepriemd
in de aarde ; en, waar uw vingren grijpen, zult
ge alleen ter hand de leege schale, broos
en ijl, zien van 't drie-hoekig hoedje dat
de vrucht bedekte. En deze thans : ze staat,
een neersch-geel kegeltje op het fulpen mos,
en zwellend zienlings. Dra ontplooit ze, teer,
gelijk twee schelpjes een tweevoudig blad,
hart-vormig,: en daar rijst een steeltjen uit.
Het groeit ; geen dag en gaat voorbij, of zie :
gij ziet het groeien, bruin als wijn is, en
bekroond van vlinder-witte blaadjes. Zoo
wast het den zomer door, ten bosch-kante ; en
wanneer de winter naakt, daar staat het forsch
en het trotseert den winter ; en wanneer
het voor-jaar wordt, dan wordt het, aan het doren zwart-groen van de dennen, als een rag
van bleeke gulden stippels, blaadje aan blad,
het eerste bloeiend van het nieuw seizoen....
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11.
Zoo wies dit knaapje, en wies naast geitje en lam,
stoeiend ter delling, klautrend aan den barm,
ruig als een beestje en teeder als 't gebloemt
dat, hyakint, viooltje of orchis, bloeit
aan barm en delling. 't Groeide ; en zij, die lag,
die sliep, en droom de, zag zijn groei , zij zag
bewondrend hoe het schoon werd als een riet,
schoon als een berkje, schoon als boompjes zijn :
de eik en zijn rood geblaert ; de ahorn die felgroen is aan groote blaeren, daar zij staan
in 't schaar-hout ; maar zij schieten boven uit
al 't dicht struweel ; schieten omhoog, gerecht
den hemel in ; en bliklings kleiner wordt
hun blad, omdat het hooger staan gaat, naar
een vrije baan, ter lucht, waar rijst hun kruin.
— Het wies, blank in het woud, en 't werd aldra
de jaren naedrend dat een angst bejaagt
de borst der knapen, 'wij1 een pijne priemt
door hunne kuiten. 't Werd een jongeling :
zijn nek verbreedde, en zijne polsen. Hard
werd hem de blik, waar hij een meisken zag
dat hem bezag. Zijn vuisten werden heet
als hij ten avond door de heesters liep
en dacht dat hij niet was als vroeger, en
een wee holde zijn buik. Zijn hoof d werd schoon ;
zijn hoofd werd ernstig en zijn mond werd strak,
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en 't blozen zijner wangen werd een gloed
alleen op 't juk-been nog der hooge wang,
vlak onder 't blaauwen om zijne oogen van
een kring die zwart ze miek en vragend van
een vrees en een verlangen.... En zie, hij
die eindloos spelen kon met geitje of lam,
stoeiend ter dulling, klautrend aan den harm :
thans volgde hij de herders, en hij zweeg
en werd gelijk een mane bleek, wanneer
zij spraken woorden, die hij niet verstond,
met geile lippe en speeksel aan hun mond ;
doch, waar de kudden keerden naar den nacht,
volgd' hij geniepig 't jonge stieren-stel
en joeg ze naar de veerzen, met een por
van zijn strakke vuist in 't verig schoft,
of 't kittlen van een braam aan news of buik.
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12.
En daar ze lag, Helena, en zij sliep,
daar zag zij thans ten droome (en pijnlijk werd
en bitter dat zij droomde), een schoon visioen
van eene bosch-nimph, en die lokkend was
om hem, den schoonen jongling. Waar hij ging,
waar hij verwijlde in 't woud of warend was
door dal of keete, of daar het dichtste staan
de boomen, wies ineens aan zijn gestalt,
ging wenden óm hem als de vitse doet,
wijn-kleurig, am het neigend koren-aar,
ging wenden haar wijn-kleurig kleed om hem
en sprak zij zoete, deze nymph, een naam
die „Paris" Monk–. En hij , die aarzelde eerst,
dorst haar niet weren, en hij wachtte dat
zij naedre. Maar, wanneer zij nader was,
teen schoot ineens zijn knie uit, en 't geren
van zijne beenen ritselde door 't woud.
— Kwam echter hij te ruste, en zijn gejaag
klopte als een maker in zijn holle borst,
klopte in zijne oore, 'dat hij 'anger niet
vernemen mocht wat suizelde in 't gewas
dan zag hij 6m, of niemand hem en zag,
en onder beide vuisten praamde hij
zijn harte dat het zwijge en hij vermoog'
te hooren of ze hem gevolgd was. — En
bleef zij dan ver en niet-verneembaar, dan
ontrees een zucht zijn mond....
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13.
En zie, (zij zag in haren wondren dream),
zie .: daar hij op een avond vliedend was
aldus, en wachtend, en zijn lip ontrees
„Oinone", als waar' 't het zoetste woord geweest,
staan plots aan hem, óm hem, en schittrend-naakt,
gestalten drie van vrouwen breed en grootsch.
Schamel zoo schijnt hij, en van verve graauw,
waar hare blankheid aan zijn leden rijst
op hooge leden, vol en vast van vleesch.
En hij zal schrikken, en hij vreest dat dit
zal zijn een straffe am zijn geliefd geheim ;
als zij, de slankste van de drie, en die
blond is als stuif-meel in de zonne, spreekt
met zoeten monkel, en haar mond beweegt :
„Zij vredig, Paris, waar we u brengen heil.
Begrijpt gij niet, en is uw zin verward,
dat Been godesse u zou bezoeken, dan
om milde gave ? Want godesse ben 'k,
bij name Athena, en mijn dier geschenk
zal wezen krijgs-roem en der wijsheid roem,
zoo 'k van uw lip verneme wat gelieft
mijn hart : de heele wijding van uw hart."
— Maar hij en heeft bezinnens-tijd, of reeds
gaat helmen door de hallen van het woud
het woord van deze die de zwaarste stond
op hare heupen, en van tusschen 't haar
dat purpren woog om 't bloeden van haar mond,
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die zei : „Gij zult een koning wezen, waar
ik, Hera, wil dat gij zult heerschen. Maar
geef dan gehoor, o knaap, aan Bees mijn eisch :
Beene andere ooit te dienen in uw hart
of uit uw offerende handen, dan
zij die u schenken wil en weelde en eer
eens konings." — Maar hij heeft bezinnens-tijd
noch tijd een woord te spreken van zijn mond,
of daar is aangetreen de zoetste, die
de schoonste is van een gulden aangezicht
in 't cierlijk buigen van haar vlechten ; en
een borst heeft ze, en die glanzend is gelijk
blanke applen in een donkren boom-gaard, en
die lokken : zoo, en veel meer lokkend was
haar borst. En deze spreekt niet gaauw, maar staat
aan hem, en glimlacht, en is rillend in haar heup,
en hij ziet glooien als een beukelaar
haar buik ; en voor zij heeft gesproken, zijn
de andere twee geweken, en hij staat,
hij Paris, bevend voor haar kalm gelaat,
en geen van bei zal spreken....
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14.
Maar welke schreeuw gaat daevren door haar droom,
gaat dreunend daevren door Helena's droom ?...
Zwart is haar droom plots, en hij geurt nog slechts
van nachtlijk-natten woud-geur. Maar zij hoort
door 't ongeziene nacht-woud als de vlucht
van een zwart hert, door jagers opgejaagd ;
het breed gewei is haperend aan tak
en tak ; van braam en bremst omstrikt,
hapert de hoef die 't kreupel-hout door-kraakt :
zoo vlucht een hert, door jagers opgejaagd,
en gaat het woud ontstellen door zijn vlucht ;
— en aldus hoort zij hoe het woud ontstelt,
Helena, in haar wonderlijken droom,
en hoe daarop een lichaam ploft, ineens,
in 't dorre kreunen van het heester-kruid ;
en dan : die kreet, die daverende kreet,
en... drenzen : „Paris, o mijn Paris, o !".
En dan : de huivring van een langen zoen,
en smeeken dan : „Oinone."...
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15.
Doch zie : daar kruipt weer klaarte door haar droom,
maar 't is geen blijde klaarte haar....
— Want weer
staat in een neersche lucht de nieuwe zon.
Heel 't woud is blaauw van ochtend-dampen ; daauw
pletst uit de kruinen en door-fonkelt 't rag
der vochte smooren met het wisslend spel,
in wemelende tintling, van 't gewieg
der lage grassen. En van nit de diept,
van nit het diepe bed des ochtend-wouds :
bezie, bedaauwd, het nieuwe huwlijks-paar ;
zie, in de strengling van de jonge leen,
het rijzen van den schoonen Paris en
van haar die heet Oinone.... Beiden zijn
elkander steun waar naakt ze beiden staan ;
een zoen bloeit aan hun lippen ; beiden gaan
den bosch-zoom toe, de versche zonne tegen ;
en waar ze, een-parig, gaan de gulden wegen
die toe haar treden, haar, Helena, zie :
ze heeft herkend, ze weet dat deze, die,
— zij weet dat deze...
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16.
...Zij wil hare oogen sluiten in haar droom,
maar zij en kan niet. In een tranen-kroon
die glinstert wimp'r aan wimper, ziet ze hem
die, naedrend, onafwijkbaar-naedrend is .:
Paris, dees Paris, naedrend, en — die is
hij die hier hangt over haar aangezicht....
Hij heeft een nek als van een kalf, wanneer
dit niet meer springt ter weide, maar zijn nek
houdt strak ter aard gericht, zwellend ten schoft
en niet meer lenig ; want het heeft bereikt
den tijd der onrust in zijn ingewand.
— En op een nek die, hard en breed, staat pal,
rijst daar de smalte van zijn wangen aan
't drie-hoekig kinne-bak, als muren van
een rechten toren, naar zijn voorhoofd toe
dat is een zonne-plate voor de zon.
— Zijn oogen echter : zijn ze niet gelijk
zonnen als Hades kennen moet, die zwart
en gruwlijk zijn, de zonnen der verborgenheen,
feller dan elken brand der hemel-zon,
en zwart ? — En met die zonnen ziet hij haar,
bier over haar, doorpeilend haren droom,
en met zijn donkren mond, die, lam gelijk
een aangebeten vrucht, hangt wak en heet,
en schijnt to zuigen, norsch, een vlammen-lucht,
en zuigt haar leven, heel haar leven aan....
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17.
En.... waar ze ontwaakt, Helena, en haar oog
baadt in geween, en in haar binnenst woelt,
onzeglijk, mis-troost, en een diepe klacht
om 't onbekende dat daar dreigend wacht
kriept als een zieke vogel door haar hoof d,
— daar ziet ze, wakker aan haar huivre zij
vorst Menelaos die haar teer belonkt,
neigt over haar zijn kronkelenden kin,
en monkelt, en : ,,Wat zijn uw oogen schoon,
mijn lieve, en schittrend ' o, Hoe mint ge inij,
dat bij het eerste ontwaken reeds, en vOor
gij nog uw bed-genoot hebt aangestaard,
uw oog is liefde-schittrend, zijnent-waart !"...
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(Brussel, 1909-1911).

HET GELAG BIJ PHOLOS

1.
Hij daalde, zijne schouder-schonken leeg,
zijn loom-gedragen leden leeg voortaan
en zijne handen aan zijne armen, — hij,
held Herakles, daalde aan den strakken berg.
Hij daalde, ros gelijk een heel bleek dier,
recht-op een dier gelijk, met blanken buik
op zijne bonk'ge beenen, been aan been
op schamp'ge hielen, schrap de berg-rots aan
die was van ertsig roest en kroezig mos
en rood en groen, maar duister-rood en -groen.
Hij daalde, en schouder-schokkig op 't gewieg
van zijnen roer'gen heup-hoek beider zij,
en 't al maar lager stampen van zijn knie
boven de scheen, en 't remmen van den hiel.
Hij daalde, zijne schouder-schonken leeg,
en tusschen zijne schoudren, aan den hals
die duisterde in zijn baard, het groot gelaat,
het rood gelaat dat lachte van het lucht
der oogen en der tanden.
— Aan 't gebergt
dat naakt van rots-steen was, en rood en groen,
maar rechtte duizendvoud de speren van
het woud der naakte sparren naar de lucht
die, hoog boven de kim, vernesteld zat
in 't rank- en dicht-opstavend hek-werk van
hun stammen, daalde blank, en blijde, hij,
Herakles.
63

2.
Zijn schoudren waren leeg thans van het dier
en zijne diepe handen, van het zwijn,
den ever, 't woeste en borstelige beest
dat Erumanthos gruwzaam bevend miek
van zijne sprongen en zijn scheut'gen draf,
en van den schrik der boeren.
— Maar 't bevel
van Eurustheus klonk keffend en in smaal :
„Ga, haal het beest, den ever die daar woelt
en wroet door Erumanthos, en de schrik
der boeren kwam rumoerend ons ter oor.
Ga, en hem halen levend, en hij wees'
in een muite teeken van rnijn macht :
dat in Mukene een vorst is, Eurustheus,
die schrik to ontbinden weet en wekt den zucht
van den bevrijde. Ga, en breng het Kier,
'dat ik het zie, het duister ever-dier,
en 't dank bezorge en of ferande, rijk
aan diepe Bergen graans, en hesp aan hesp
van vet-beplakte stieren."
— Hij, hij ging.
Hij ging, Herakles, en zijn kopp'ge kolf,
zijn vuur-geharde knods met knoestig hoofd
dreef, in de groll'ge duisternis des bergs
vol van het hot gebrom des zwijns, herhaald
bij vele, rassche galmen, — dreef het dier
ten kolk toe, waar zijn polk was, en gevang.
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De muile ronkte. Maar zijn knoop'ge knolls
sperde open ze, en tot zwijgen bracht ze. En toen
heeft hij van boom-schors rustig eene koord
gevlochten ; en, gebonden 't wrokkend dier
ter dunne polsen boven scherpen hiel,
heeft hij 't getorst ten nekke, en dezen last
heeft hij gevoerd Mukene toe, en vorst
Eurustheus.
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3.
Maar toen hij kwam in 't beidend middag-uur
de galm'ge poorten toe der stad, die lag
nieuws-gierig, en een geer'ge menigt was
hem toegetreen, en deinsde thans voor hem,
galmend van vreeze en van bewondering,
de poorten naer die galmen van verbeiden :
dan ging hij, heupe-wiegend beider zijde,
op zijn lazuren dijen, in het uur
dat heel de hemel trilt van 't middag-vuur ;
en van lazuur dat heft en slenkt, zijn flanken ;
maar duister zijne schouderen, die wanken.
— Want om zijn schoudren hangt het donker dier.
Zijn vuiste, aan beiden kant, omwringt 't gewricht
der spleet'ge hoeven. Maar daarboven schokt
rilling van drift de ruige billen door ;
en op zijn nek, en door Herakles' nek
gromt matelijk de heete zwijnen-buik.
Bezwijmt ten zijnen rechten hals de kop
die sluit zijn oog en 't als een poel ontsluit :
het tand-vleesch bloedt en trilt ten bek-hoek en
ontdekt den slag-tand en den andren tand.
En in den kraag des diers Herakles' hoof d
dat lacht, en als cieraad des ever-buiks
het kroes-haar van Herakles. Maar zijn neus
snuift maetlijk op den gallem van het yolk
dat in het trillend-heete en beidend uur
al deinzend naar de galm'ge poort hem voert
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en naar Eurustheus.
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4.
Den trechter door der poorte, waar in steep
hard wachten leeuwen, — door Mukene's poort
blaast aan de galm, zuigt aan de galm het yolk
dat bleef in huis en angstig wachtte in huis :
grijsaards en vrouwen en 't onmondig kind.
Dra, alle straten uit, de straal'ge ster
van alle straten naar den kern der stad,
den licht-kern toe en heete stads-plein, schiet
de menigte, en maakt bont van schittring 't plein
dat, wepel, zon-wit lag van schittering.
Mar schoot, in blijden ijver, 't huis-volk toe
en gonsde als torren doen in felle zon,
en draaide van de bane, aldaar de held
was naedrend en het beest, het vlugge hoof d
aan de gestrekte twee-spier van den nek
naar het paleis, aldaar Eurustheus school
achter den strakken gevel.
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5.
— Deze heeft
vernomen, en de spleen, die de tin
van 't strak paleis to leven maken van
het roeren der gestalten in het licht,
verkondden hem de komst van Herakles.
Viug legt hij 't linnen kleed af, dat is vaal.
Hij trekt de roode zijde aan, de samaar
van roode zijde en prachtig staatsie-kleed
waar zijn gezicht in wit gaat staan en recht
van majesteit. — Er druipt een kilt van vrees
in zijne horst. Doch, waar hij zich ten spiegel ziet
van zilver, en gelijk een laming ziet,
treedt Eurustheus de koele zalen door
den volke toe, dat op het felle plein
gonst als een tor, een duizendvoud'ge tor,
en zwijgt plots, als 't den rooden koning ziet.
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6.
Maar het en zwijgt niet al to lang, het yolk :
een nieuwe galm alover de' ouden galm,
gelijk een golf-slag dekt een golf-slag, deint
van bij de poort, den trechter uit der poort
en 't ijvrig beiden van de menigt. Blij
botst zijn geluid tegen 't geluid dat komt.
Het schampen van geluid slaat in de lucht ;
het ketsend middag-licht verschervelt van
't klepperend klaetren en snaetrend gesnap,
aldra, der radde tongen, en, van uit de vert,
gelijk een boos gejuich der naderende kelen.
Eurustheus, recht en Meek in 't stijve kleed, het keelen.
staart. Maar het luide yolk en ziet hem langer niet :
het yolk is met zijn oog en ooren naar 't verschiet
dat zwellend nader Brandt en zwaar, gelijk de waetren
in 't voorjaar uit de barre bergen bonze', en schaetren.
— En zie, het scheurt ineens, het yolk op 't middagplein ;
gelijk een kegge klieft 't geleidend-vlug 'gedein
de dichte menigt, en van elke dichtre scheute
verschiet 't geluid ter lucht in luider-schall'ge leute.
Hij komt : bij komt ! Daar ligt een witte strate plots
ledig in laaie, naar Eurustheus en zijn trots
die recht en bleek is in het strakke kleed, het keelen.
Maar 't yolk en ziet hem niet dat luidt uit duizend kelen.
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7.
Maar boven alle gallemt eene stem,
een bronzen stem, die bonst in het geweld,
alle geluid, dat plein en straat begonst,
te boven, en te boven elk gehuil
dat schalt haar tegen : een gemeten kreet
die springt in veer'ge schokken over de aard'
gelijk een tijger-kat, gelijk een Bier
dat maetlijk wipt en schalt bij elken wip.
Aldus die stem, die eene, alover 't kleed,
't meegevend vloer-tapijt, dat glooiend veert,
der duizendvoudige, en die naedrend is
en aldoor nader.
— Tot ze ineens breekt los,
uitspat ineens gelijk een vrucht van vuur ;
plots open-schalt gelijk een roode bloem,
een felle roos, een ongekende roos,
een roode reuzen-roos gelijk een vlam
in 't daevren van 't geduchte middag-uur
dat woedend staat te daevren. Hoort : de stem,
ze ontknalt, verstellend, aan het eind van 't plein ;
ze niest, ze proest, ze schettert en ze spouwt.
— En 't yolk, dat samen-drong een wijle, en weer
plots schuivend scheidde in schrik, en weer is le6g
de witte laaie strate naar 't paleis
en vorst Eurustheus in het keelen kleed :
het yolk is zwijgend thans, en bar ontzag
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stijft de gestalten. — Want de bralle kraal,
het hel geweld der felle stemme, ziet,
de stemme....
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8.
Een barsch gevaart, en zwart, holt over 't plein.
Ontzettend valt, maar veert omhooge weer,
en valt maar veert een rappe ruigheid, een
gestalte vorremloos van kroezig haar
en huid vol roll'ge bochels. En zij lacht.
Zij niest ; zij lacht ; zij rochelt en zij hoest ;
zij schatert knettrend tot ze weer ontknalt ;
zij sist gelijk een schietend loop-vuur ; hoort :
zij huilt gelijk een kater. Maar zij lacht ;
weer klaetrend lacht, vervaarlijk, de gestalt
die holt de witte, laaie strate door,
Eurustheus toe, die schrikt in 't keelen kleed.
— En 't yolk heeft haar erkend, en juicht thans hoog
over het helmend plein, en bouwt een boog
gejuich over het hoof d van Herakles,
't gestopen hoof d dat torst het ever-zwijn,
't zwarte gedrocht der bergen, dat zijn kop
bij 't rennen van den drager, bonk bij bonk,
den schonk'gen schouder van den schall'gen held
beukt, en hij schatert luid en luid het knort :
zoo loopt de roode en donkre held ; zoo loopt
Herakles, en het bronzen zweet-gelaat
lacht wit van oog en tand ; zoo loopt hij los
op vorst Eurustheus in het keelen kleed,
en staakt zijn draven noch zijn hel geschal
(en wipt en grolt het barre woud-beest), tot
hij klautert aan de trappen van 't paleis
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die hij voelt branden aan zijn naakte zQol,
en breekt zijn hollen plots, en staat, en niest
driemaal in 't aangezicht van Eurustheus.
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9.
En deze, pal van schrik, is roereloos.
Zijne oogen puilen, en een bleekre hand
haakt aan den hals-rand van het keelen kleed.
— Maar weere niest hem in het aangezicht
Herakles, en hij voelt ineens, gelijk
een ijzren stempel, wit-gegloeid, ter wang
den heeten neus-aem van het ever-zwijn.
Thans rollen zijne oog-bollen, en zijn mond
gaapt zwart tusschen 't verpaarste lippen-paar.
Zijn kele zwelt langs binnen, 'of hij stikt.
Zijn knieen knikken....
En wanneer het beest
weer blaast zijn wang aan, en hij ziet gekwijl,
rood, tusschen slag-tand en den andren tand :
dan keert fluks Eurustheus zijn ronden rug
Herakles toe ; daar loopt hij 't poort-gat in ;
daar snelt hij door de donkre gangen ; de angst
heet hem to zoeken naar den diepsten hoek ;
vrees, die de keel hem schroeft, zoodat hij zelfs
om hulpe en roepen kan, jaagt hem aldoor
maar voort gelijk een zweepe over het zweet,
het kille zweet dat hem ten rugge rilt.
Hij vlucht. — Maar Herakles volgt hiel aan hiel ;
't gegrol van 't beest, 't schaetren van Herakles
volgen zijn vlucht, de galm'ge gangen door.
Terwijl, verstard ter wanden, en hun hand
met sperr'ge vingren aan de wanden, staan,
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— terwij1 de dienaars, die beweegloos staan,
staren, verbijsterd om den vreemden vlucht.

76

10.
Door gangers en door kaemren snellen zij.
Rood loopt Eurustheus, zwart loopt Herakles
over de helre binnen-pleinen. — In
de stallen brieschen paarden bij den geur
van 't reeuwsche beest dat bonst ten helden-rug....
Zij rennen. — In 't voorbij-geholde hok
snorken ontsteld de zeugen.... Maar zij gaan ;
zij hollen over 't bol plaveisel ; tot
plaveisel keert in aard-weg, door den tuin
en door den tweeden tuin, aldaar ze scheidt
een laatste muur, een hooge, van de straat,
en laatste bol-werk om het weidsch paleis.
— In waan-zin keert Eurustheus' schriklijke angst.
En zie, daar merkt hij, in den versten hoek,
een groote tobbe, een ton, als deze zijn
waarin de boer het stinkend voedsel voert
der akkers. En hij aarzelt langer niet ;
Eurustheus aarzelt niet : een hooge wip
en 't keelen kleed verdwijnt in 't walglijk vat....
— Te luide dan bevangt de vroolijkheid
Herakles, dat hij verder gaan zou en
zijn laffen broer vervolgen. Met een smak
smijt hij het ruige dier de tonne toe,
en deze zingt en gallemt. Driemaal gaapt
zijn mond om diepen aem en van de vreugd
der last-geloste leden. — En hij zwijgt.
Want hij is ernstig plots waar hij gedenkt
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den nieuwen smaad door hem ten eind geslikt.
En een gebrom rijst hem van 't ingewand
den mond in ; en, waar hij het hoofd buigt aan
de sponne van het vat, spat uit zijn keel :
„Hond !", zoo, dat heel de tonne beeft en dreunt.
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11.
Herakles klautert thans ten tuin-muur aan.
Hij wil niet dat het wachtend yolk zijn wraak
toejuich' aan 't markt-plein. — Op den hoogen muur
zit hij to paarde, en overziet het land,
het glooiend land, van kleur gevierendeeld
in de off en aaiing van de vreed'ge zon ;
het gladde land dat kalm zijn adem stilt
en zijn gedachten en zijn monkel-mond ;
het vrije, waar hij zijne vrijheid wil
genieten gaan. — Hij glijdt ten buiten-muur.
Hij gaat nu door de ruime rust der velden.
Naar 't hangend woud, dat uit de hoog-vlakt daalt
gaan zijne lichtre beenen. En hij daalt....

— Zoo daalde hij, zijn schouder-schonken leeg,
zijn loom-gedragen leden leeg voortaan
en zijne handen aan zijne armen ; hij,
held Herakles, daalde aan den strakken berg.
Hij daalde, ros gelijk een heel bleek dier,
recht-Op een dier gelijk, met blanken buik
op zijne bonk'ge beenen, been aan been
op schamp'ge hielen, schrap de berg-rots aan
die was van ertsig roest en kroezig mos
en rood en groen, maar duister-rood en -groen,
tusschen de schrale en schubb'ge zuilen van
de naakte dennen....
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12.
Hij heeft een doel. Herakles kent zijn doel
en glimlacht binnen 't haar van zijn gelaat.
— Zijn flank, te rechter- en te linker-zij,
is hol van honger, en, aldaar hij staat
op 't stampen van zijn hielen door 't gebergt,
klotst honger binnen 't raam der flanken. — Maar :
hij heeft zijn doel, en glimlacht. Naauwlijks heeft,
in 't stiller licht hier aan beschaailwden berg
en van het na-middagen, hij zijn voet
gezet ter halve hoogte dal-waart, of
hij neemt de lucht diep in zijn keel op, 'dat
zijn kele luider weze. En hoort, hij roept :
„o Pholos !"...
— Stil is 't uur, van mensch en dier.
Uit erts en keien, wordt de weg van gras,
van zachter gras dat zilvert van den zoen
der loof-gezeefde zonne. Zoeter wordt
en zoeler aan de zolen, na 't gebarn,
na 't bijten van een hardere aard', de weg,
de warr'ge weg tusschen de wemeling
der sparren die al dunner staan, en ij1
later het traag geglooi, bij plaatsen, van
den vlakkren berg-wand. Want de berg wordt als
een schale, een schoone schelp. De berg wordt dal.
Herakles daalt ten navel van het dal.
Blank staat Herakles in het groene dal.
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13.
En weer : „o Pholos !", roept Herakles. Maar
alleen de bergen, met een zachten zucht
antwoorden ,: „Pholos". — En Herakles hoort
het kloppen van zijn hart in deze stilt.
Maar weder roept hij, luider : „Pholos, o !",
en wacht een wijle.... En zie : zijn oog wordt klaar
en open zijne lip .: hij heeft gehoord
van tusschen 't stugge staan der dennen, hoe
paarden-getrappel nadert. — „Pholos, o !".
Daar schudden takken. — „Pholos, Pholos, o !".
Hij hoort gemompel van een morr'gen mond.
— Maar wanneer Pholos plots, een berg-kloof uit,
Herakles ziet en aan Herakles staat,
dan mompelt hij niet 'anger. 't Hooge lijf,
de goed-verdeelde mans-romp, en de borst
die dubbel is, en recht door-ploegd de buik,
de ronde, boven 't lange paarde-lijf,
recht zich, en recht zich 't hooge paarde-lijf
op de achter-pooten, en ter luchte slaan
de klaevrende voor-pooten. In een dans,
een vreugde-dans, slaan op den hollen grond
de hoeven ; in het keeren blaauwt en glanst
de zwarte paarde-huid, en blaauwt en glanst
de bleeke manne-huid. Van vreugde slaat
de spier-gebochelde arm omhoog den knods ;
de vreugd door-rat den dunnen paarde-buik.
En uit den baard slaat in de lucht de kreet :
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„Onz' Herakles ! Mijn Herakles !”, en klinkt
de klare vreugde van den kentaur Pholos.
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14.
Herakles ziet den paard-man, en hij lacht
in stilte. Maar hij lacht niet lang. Hij zegt :
„Mijn Pholos, ik vergat niet wat ik zei
toen ik naar 't zwijn ging, en de rotsen in
van Eurumanthos : dat, zoodra het beest
gevangen en ter plaats besteld (de Hel
slikke Eurustheus !), ik hier te peistren kwam.
Ili kwijt belofte thans, te liever dat
mijn ingewand van scherpen honge,. krijt.
— Welnu, waar dat ik ete, Pholos, vriend,
en dat ik rust' daarop een wijlken ? Want
nog zijn mijn schoudren pijnlijk-wegend van
het dragen, en ik voel mijn kuiten hard."
Maar naauwlijks heeft Herakles uitgezeid,
of buigt voor-over Pholos 't hooge lijf.
Zijn donkere arm omriemt Herakles' romp.
Een zwaai van 't draaiend arme'- en beenen-paar
des helds : Herakles rijdt den paarde-rug,
en beiden schaetren, waar aan 't draven gaat,
en heupe-wiegend, en de dubble borst
vooruit, de kentaur, en het hoofd wendt am,
en ooge in ooge, en beider ooge blinkt :
„'k Heb fijne bouten van een veerze, en 't roet
van gansch een os !", zegt Pholos, en hij knipt
met bei zijne oogen. En hij keert het hoofd
weer naar het berg-pas, aldaar luider klinkt
zijn hoornen hoef, en 't zoete dag-licht kwijnt.
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Zoo rijden beiden door de berg-spleet, naar
het milde hol van Pholos.
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15

In wakkre zorge zit thans Herakles.
Aan 't verig spit, aan 't spitse teenen spit
rijgt hij de vette bouten, En hij smekt
waar hij gewichtig ze beplakt met vet,
ze goed bemest met roet, en met de huid
van dunne wilge-twijgen ze over-twijnt.
Hij zit. Zijne oogen lachen. — Buiten staat,
hooge van achter, daar de voor-poot knielt,
Pholos, die scharrelt 't hout tezaem, en blaast
met bolle wangen in 't ontwakend vuur ;
tot hij het warrig hoofd moet wenden en
sluiten zijn blikken, en zijn neuze niest
van bittren vuur-geur en 't gespetter van
de vlugge gensters.... Beiden dan, wanneer
de vlamme komt hun kuit beglanzen, gaan
rechten de schragen beider zij den haard.
Ter schragen leggen zij 't door-wegend spit.
Zij zitten, wachtend. Knappren gaat het roet
dat smelt in tranen. Tedre traan in 't vuur
wordt voor een wijl een felle vlam van 't vuur.
Hand tegen hitte aan, 'dat hun aangezicht
niet schroeie, noch hun baard, en 't oogen-stel
de bete mijde, keeren zij het spit
met milde bouten. Krachtig-krakend geurt
het vleesch. Zij zijn geduldig. Hun gelaat
zwelt barstig-rood van warmte. Een water rijst
der maag hun mond toe. Zien elkander aan.
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Glimlachen.
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16.
En is het vleesch goed zwart, dan eten zij.
Zij eten eerst met felle razernij.
Bedaarder echter, en in groote stilt
waar stilkens dan bedaart de honger. — Dan
looft Herakles met een beleefden mond
het maal, en huldigt Pholos, en bedankt.
En Pholos monkelt waar hij eet, bedaard....
— Maar als zij zat gegeten zijn, en plakt
hun lippe en 's monds gehemelt van het vet,
en ze als een korst en bruine sparre-schub
voelen hun tonge, hebben beiden dorst.
— „'k Heb dorst", zegt Pholos. En Herakles denkt :
„'k heb daan'gen dorst" ; en hij bezint zich, en
(men hoort een bron die stroelt van uit de rots,)
„waar dan", zoo vraagt hij met bescheidenheid,
„waar dan het vat, het wijn-gevulde vat,
dat Bakkhos-zelf, o Pholos, schonk aan u,
kentauren, maar dat nimmer leken zou
noch dragen tap voor ik zou komen, ik
Herakles, en zou lijden grooten dorst ?
— Thans heb ik dorst, o Pholos, 'k zeg het u.
Waar is het vat dat houdt den koelen wijn,
van Dionusos-zelf voor mijn behoef
geplet uit druiven ?" — Pholos zweeg. Een Beek
was zingend naast de deure der spelonk.
Maar 't vat was dichte bij de werke. Hij zweeg :
het was van hem alleen niiet.... Herakles
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zag fian hem, vriendlijk en bedroefd, en zweeg.
Pholos had grOoten dorst. Hij zuchtte, en zei :
„Kom". — En zij gingen....
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17.
Zij gingen 't hoeksken óm des bergs maar.
— Diar
rees, rechte uit klei gekneed, gestreken glad
van water-vocht'ge handen, in een kreek
van rotsen, als een toren, zes man hoog
en in de breedte twee man, 't volle vat.
Met nooit-gekenden schroom zag Pholos 't aan.
Maar Herakles zocht reeds het spore-gat, en :
„een nap, een kolf, en dan de nood'ge tap",
beval hij vroolijk. En daar vloeide wijn,...
— Zij dronken beiden. Beiden dronken zij ;
en, als de dorst gelescht was, vonden 't goed.
Het was geen zware wijn. Maar vinnig ving
hij al de geesten in hun binnenst, en
miek ze tot blijde slaven. 't Was hun goed.
Zij dronken, en zij loofden zeer den wijn.
Herakles zei : „Ik dank u voor 't festijn,
mijn Pholos". Pholos echter dronk een teug,
zoodat zijn keel belette een antwoord. — „Zing",
zei dan Herakles, „'k heb behoefte aan zang" ;
en dronk een andren teug. — „Zing zelf, gij !" zei
nu Pholos, en hij haalde een adem. „Zing,
want gij weet Wel om zingen". — Herakles
dronk weer een teugjen uit de leemen nap,
veegde zijn zachte lippen bij zijn arm,
en zong. En Pholos wrong uit 't vat den tap,
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ging liggen aan zijn lange beenen, en
lag met zijn mond onder de stroel'ge spon,
terwiji Herakles daar to zingen zat.
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18.
Zij zongen beide' om beurt. Zij hadden dorst.
Zij lagen beide' om beurt onder de spon.
Zij dronken....
Gouden was de lucht van 't uur
dat, naar den avond dalend, effen wend
gelijk een gouden spiegel, en ze miek
weemoedig om dit effen-gouden uur.
Zij dronken....

— Maar welk stommlen daar omhoog ;
welk dondren van een strengen hengsten-draf ;
welke onverhoedsche stoornis en gedreig
van nijd'ge dieren ?... Herakles zijn hoofd
gaat rechte staan en hoeks ter schouderen.
Hij zwijgt, maar vraagt van oogen. — Pholos ligt.
Zijn paarde-balg jaagt. — „Pholos !", luidt het barsch
uit Herakles. Hij slaat vier-pootig. Dan
staat plots hij recht. Hij zwijmelt, maar staat recht.
Hij schudt het hoofd, dat donker is van wijn.
Maar 't hoofd van Herakles is klaar van wijn.
Hij heeft begrepen. Doch, hij vraagt beslist :
„Wat is het ?” — „Ja, zij zijn 't, en velen," zegt
de paard-mensch Pholos. ('t Uur is zoet en geel)....
Zij hebben zwaarte in 't lichaam. Maar zij gaan
naar 't hol van Pholos en zijn waepnen, en
het vuur dat niet gedoofd is. Zij zijn zwaar.
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Maar 't hoofd van Herakles is wonder-klaar
hij weet wat gaat gebeuren. Pholos zwijgt ;
doch Herakles briescht 'lijk een paard. En als
wet duizend paarden brieschen weer van uit
den kreits der bergen, de kentauren.
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19.
Aan elken kam, aan elken berg-spits, waar
de dag is ijl en schoon en zuiver ; waar
de kracht uit de aard' rijst en de kruiden ; waar
het blij to wonen is, aldaar het licht
er teekent in een wisslende gedaant
de eigen gedaant naar 't reizen van het uur :
hebben ze, zoo ze stonden in het uur,
de geuren moeten snuiven van het vleesch.
— Bried een dan vleesch, en heeft zijn broedren niet
genood ten male ?... En zinnend stonden zij
in 't laegre licht en konden niet begrijpen....
Maar andre geur rees dan in-eens : van wijn.
Wie dan dronk wijn ter streek hier ? — Aan de kim
van elken berg stond een kentaur, en snoof
den geur van wijn. En schichtig werd het jucht
der flanken, en zij vroegen, elk in 't hoofd
dat in de lucht stond, welk die wijn-geur was.
Zij stonden pal en achterdochtig. 't Kruid
aan hun hoeven werd geplet, en zuur.
Zij spitsen de ooren, draaien de oogen. — Hoort :
daar klinkt een zang, daar klinkt een Bubble zang ;
lallend van dronkenschap bij beurte een zang.
En zij herkennen beide stemmen, en
drift schokt den paard-schoft en den mensche-nek
door als een pijl. En van de bergen neer
daar storten ze alien, en de hemel helmt
en helmt het dal, dat ze vergaeren gaat
en ronkt gelijk een krater.
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20.
Kentauren storten alle bergen neer.
— Maar d'hersnen van Herakies, koppig-hard
van wijn, bevroeden wat te doen hem staat
en wat hem zal geschieden. Pholos drijft
hij 't berg-hol in en duistere spelonk.
Pholos is dronken. Met een zwaai die ronkt
plet hij den kop van Pholos, en die zucht
uit al de diepten van zijn dubbel lijf,
en zijgt ten gronde onder den knods-slag, en
zal niet meer drinken....
— Dan, in 't gulden licht,
in 't aldoor-rooder gulden licht des dags,
staat Herakles vOor 't woest kentauren-heir
dat wijlt een poos, als 't hem te stralen ziet
van 't rooder licht en 't vuur dat, niet gebluscht,
hem weert en schanst. — „Wat, vrienden", schalt hij, ,,wat
lette u, dat ik niet vroeger u en zag
en dwong me zOnder u te nutten spijs
en drank, en uw gezelschap missen deed ?
Helaas, mijn vrienden, 'k vrees .: gij komt wat laat.
Hoort ! Pholos, die niet altijd zorglijk is,
vergat den tap ter spon te steken. Hoort :
daar klokt de wijn al door de heesters, en
het gras is buigend onder de eedle Beek.
Haast u, ik bid u, zoo gij drinken wilt
Iakkhos' drank, u alien toch bestemd.
Gij kept den weg ? Het hoeksken om, en links.
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Toe : heerlijk is het wijntje. Denkt maar niet
om mij : ik heb genoeg, en gun u graag
wat blijft. Gaat toch, mijn broederen, en drinkt.
'k Verzeker u, 'k ben zat, en Pholos oak.
Pholos vooral, naar 'k meen. Mijn broedren, gaat !
Wat zijt gij treuzlaars, vind ik !"...
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21.
Maar zij, ze zien den wijn. Zij zien den wijn
die vlug het dal gaat vullen als een kuip
en zingt al stroelend uit een beken-net.
Een wil iets zeggen, slaat zijn Borst aan, maar
geen enkle spreekt, want alien zijn ontsteld.
Wat doens ? — Herakies staat in 't groote licht,
in 't felle licht der zakkende avond-zon
geweldig, en in 't roetig licht des haards
vervaarlijk....
— Doch, daar rukt in-eens, verwoed,
een der kentauren uit den berg-wand stug
een lange sparre, en die gelijk een wiek
van zieken sperwer door de ruimte wielt
en valt vlak velor Herakies.... 't Is gedaan
met aerzlen : weere rukt een sparre uit, weer
rukt eene sparre nit, weer rukt een spar
nit, weere een sparre elk mans-paard, elk
kentaur en elk verwoed kentaur. — Maar in
den sparren-regen staat Herakies pal.
Hij staat in sparren-warrling als een spar,
de grootste, waar door 't sparren-woud als bagel druischt.
Hij staat onder de sparren 'lijk een spar
onder los-brekend onweer.... — Maar hij wil
niet langer als een laf fling staan. Hij buigt
zijn lijf en gloeiende gestalt. Hij recht
zijn lijf : een vuur'ge kole zwiert in 't oog
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van de' eersten werper, uit den haard die bried
't weldadig vleesch. Een tweede en hellre kool
treft 't oog des tweeden. Eene derde kool.
Een vierde en eene vijfde kool.... Het leger huilt,
maar vreest, van de kentauren, die niet naer
en treen en weten : deze is vriend der goon,
en rillen door hun schoften....
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22.
Maar zie : daar loopt het dal vol wijns ; daar volt
tot waar hun paarde-knieen reiken, gulp
aan gulpe Bakkhos' wijn het dal, en sissend dooft
achter een rijzend doek van warr'gen damp
den haard, en klemt Herakles om de Borst.
Hoog waden de kentauren door den vloed
die pletst hun buik aan en den manne-buik ;
doch nieuwe moed ontsteekt hun hart en oog,
want zie : Herakles zinkt....
— Herakles zinkt.
Een enklen reuzen-brandel en die vlamt
heft nog zijn rechter-arrem boven de eb
van wijn. In 't diepe vocht zoekt voet
en knie houts-blokken. Hij zoekt dit en dat
om zich to weren. Want het leger van
kentauren wordt bedreiging, en er vraa'gt
ineens in hem een vrage om meerdren moed.
— Hij staat aan 't hol van Pholos : 't hol loopt vol.
Hij klautert aan de steenen. Maar daar zijn
kentauren al die raken hem den baard
en een kletst aan zijn nek....
Hij deinst. Maar plots
voelt hij, aldaar hij deinst, een weeke zwaart
ten rugge. En hij begrijpt : Pholos biedt hulp.
Hij wendt zich om ; naar buiten trekt hij 't lijk,
het logge lijk, 't gespannen-logge lijk,
't hoog-drijvend lijk van Pholos. En hij wipt
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op 't lijk, hooger de rots op, boven 't meer
van wijn. Hij schoort zijne armen, waar hij stoot
van zijn voeten 't lichaam, naar het heer
van de kentauren en die wijken, door
't geplas van wijn, en weere bangen, en
niet een die niet en vreest het Pholos-lot.
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23.
Intusschen ploft de nacht in 't diepe dal.
Het dal is zwart ineens, als oude gal ;
als gal is van een Bier, ten derden dag
na slachten voor het offer. 't Zwoele zwerk
breekt plots in waetren over 't wilde werk.
Plots barst de lucht in vluggen regen uit.
Waetren zijn al to veel ineens, en recht
ploffen ze als zuilen uit de lucht....
— Gehuil
wordt onder de kentauren : is 't vermaan
der goden, of toegeefelijke hulp,
waar zij, den manne-romp nog boven plas,
het heele manne-lijf nog rechten, wen
Herakles dra nog slechts een hoofd is, drijvend ?...
Zij aarzlen. Reeds gaan enklen keeren. Maar
het is een por voor andren, in het lijf,
het paarde-lijf, dat op den vijand los
zij steigren zouden, hoeven op zijn hoofd.
— Zij klaevren door den vloed : de vloed is log
als brei van zeemlen. Moeilijk slaan de leen
den berg-wand tegen, waar de rugge bukt,
als onder pijlen-jacht een blinkend schild,
onder den rechten regen die ze zweept
over den vlakken rug, den schuinen rug.
Zoo waden zij, veel moeheid in de leen....
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En waar zij lastig naedren, en daar een
het hoofd heft om to meten wat hen scheidt
van 't doel : het Witte hoof d van Herakles, —
hij kijkt ; verbazing remt zijn beenen, want
verdwenen in den dikken donkere is
hij, Bien ze zoeken, en zijn scheemrend hoofd....
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24.
En als de morgen rijst, en hoog ten top
van de aller-hoogste berg-kruin Herakles
van onder-aan belichten gaat, en glanst
van licht zijn kuite en de andre kuite, en 't rijst
zijn heup toe en zijn borst, en naar zijn hoofd :
daar ziet de dag nog nat 't gekliste haar
aan zijne Borst en baard en lok-dik hoof d.
Herakles bibbert. Stijf droogt zijne huid,
en 't eerst binnen zijn handen, die van koorts
zijn brandend.

— Doch, wanneer de nieuwe zon
hem komt to warmen heel den hoogen buik
bereikt zijn ribber dan, bereikt zijn keel ;
beglanst dan eindlijk kin en mond, en staat,
zij zon, verdubbeld aan zijn hel gelaat
binnen zijne oogen, en hij wimpert niet,
—dan heeft een lack Herakles, en hij galmt
„Aan wie de beurt nu ?"...
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(Brussel, 1914).

PENTHESILEIA

Ducit Amazonidum lunatis agmina peltis
Penthesilea furens, mediisque in millius ardet.
Vergilius.

1.
Te dezen tijd welfde de stilte van
den dood uit de uiterste einden van de Stad
de uiterste lijn toe van de platte Zee.
Trojanen als Achajers hadden bei
't geschuurde zwaard en den door-rilden pij1
uit den gezwollen pols geleid, ter rust.
Dit was een tijd van peisterenden peis
bij wachten....
Want Hektoor was gestorven uit de vuist,
de vinn'ge, van Achilleus, en zijn vleesch
was murw geworden, dat onstoflijk werd
als stof. — De dag was stil. Het was laveie.
Weer was de Stad zwaar-geurend van gebraad,
den mannen dierbaar na een hard gevecht.
Terwijl de blaauwe schaduw van de booten
over de zon, aan haar getande rote
de goed-gescheiden wemeling van vuur
aan vuur vertoonde, en eene geest'ge zorg
om roostrend vleesch dat droop van tranend vet.
Want zelfde rust genoten aan de Zee
Achajers, als Trojanen in de Stad.
— Gelijk de leeuw, gelijk 't verscheurend beest,
den hals van 't rund door-beten, op zijn blik
de wijze wimpren en een heete schaal
sluit ; hij bereikt zijn hol, aldaar de slaap
allicht herhaalt der slachting rijk verhaal,
maar eerst verzorgt hij 't voedend etens-maal :
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'dus zaten de Trojanen en de Achajers ;
zij zouden eten vOor den warmen slaap.
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2.
De hemel was een dunne stolpe, waar
de zon heel hoog een knoop van licht was aan
de wachtende ure van haar middag-stee.
De Zee lag als een hyakinthen doek
van zilvren draen doorweven, en die beef den.
En aan het strand, waar ros het water werd
van 't aangespoelde gruis der schulpen, rees
uit gordelen van wieren boeg aan boeg
gehoornd als zwarte manen. — Hier bewoog
't Achaisch heir, de geur'ge vuren om.
Geen helmen wuifden aan hun haar'gen kam :
een koele lucht door- kruifde 't kroezend haar.
Geen scheen-plaat sloeg gepaarde scheen-plaat aan :
de beenen schoten lichten door het licht.
Elk kolder lag to schilfren in de zon .:
aan elke borst bewoog de vlokk'ge lok.
En waar 't harpoen de vuist ontschoot alleen
of visschen, of het koelend bad den voet
't lazuren schoeisel aanschoof van den vloed,
kenden de Achajers een vergulde rust
vol nijverheid van vrede....
— Alleen, aan 't eind
der booten-rij, aldaar geen vuur was, noch
geschater, noch een blijde menschen-zorg :
daar zat — vereenzaamd aan een hoogen terp,
in al zijn waepnen maar onroerend, en
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gelijk gehurkt een beest in glans van schubben, —
Achilleus ; en een Witte schim stood recht
aan hem, en beiden koutten zonder een geluid
Achilleus kon Patroklos niet vergeten....
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3.
Doch in de Stad was alle vreugde dood.
De zee heeft geur van amber en van munte
die 't walmend vleesch doorkruidt als warme wijn.
Maar hier was geur der straten heet en dicht.
In huffs alleen raspte de reuk van 't roet.
Geen blijde voet veerde over vlak plaveisel ;
want rouw vergaerde om elken donkren haard
mannen en vrouwen in de kap van 't kleed.
Er was een raauw gehuil geweest : thans stilt'
of naauw gekwetter van een vogel-droom.
Want als een vlucht van spreeuwen : hij vervult
trechterend de avond-lucht met raauw geschrei,
zakt, als een duizendvoudig schot van spies
aan spies het lichaam tegen van een held
die struikelt en ten knie valt, en zijn lijf,
helder als good, wordt donker van zijn bloed :
zoo vallen krijschend uit een wijde kroon
spreeuwen een boom aan en zijn dichte kruin.
Nog praten ze eene wijl van dof gekijf ;
weldra geen stem, dan hier en daar een stem ;
de vlerk gaat welven om gekromden nek .:
zij rusten in hun nachtelijken boom
onroerend, en zijn talrijk als zijn blaen....
— Maar wie voorbij-ging, en vernam 't misbaar,
hij kan 't misbaar uit zijn gescheurden geest
niet weren ; — zoo was niemand in de Stad
die, bij haar rust en 't spattend braden van
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het vleesch, 't gehuil vergeten en den vloek
vergeten kon am Hektoors droeven dood....
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4.
En in Priamos' huis en aan zijn haard
was schaarsch gekwetter als een vogel-droom.
Hij zat, en om zijn blikken was zijn kleed,
en aan zijn schouder stond, en roerde niet,
zijn lanse, teeken van een lang gezag.
Men zag om hem geen zonen zijn, noch dochtren.
Zong daar een gang van den gewelfden aem
Helena's, en haar schemer bleekte in 't licht :
Andromache sloot vele kaemren dicht
op eene erinnering, — een glimlach die
verschoot als 't sterven van een aarden lamp ;
de schreeuw waarin zij baarde, aldaar hij stond
en haar zijn vreugde toonde aan monkel-mond ;
de geur der olie, waar hun dubble koets
lag ongedoken....
— Doch, door heel het huis,
thans hier, thans daar, brak kwetsend dof gekef ;
en Paris-zelf hoorde in de zaal der waetren
waar hij zijn leden spoelde in zilvren vloed,
(hij keerde, en boven zijn gekeerden nek
volgden zijne oogen 't vochten kleed, waar 't zonk,
hier rechts, daar links, van uit zijn schouder-paar
over zijne armen en lazuren borst
en zijne dijen, vloeiend licht bekleed,
en 't was of licht hij dronk diep in zijn binnenst,)
— zoo hoorde Paris aan den harden muur
geschuur van ruige kleeren en een snik
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als een ver keffen : Hekabe was moegeblaft....
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5.
— En aan het strak gezicht des tijds verliep
aldus de dag en kwam een avond luwen.
Het rijke vleesch verwekte lust tot spel
onder de Achajers ; of zij hietten een
to zingen, en hij klopt op zijne borst
van warmen waarheids-zin, zoodat zij dreunt ;
of worsteling door-kraakt gevlochten leen,
als touw-getwijnde leen, onder een kin
die beukt een nek, naast de' andren kin die beukt
een nek.... Aldus de Achajers.
— En het zag
de spie der Wester-poorten. Aan den rand
der wijn-gedrenkte zee, waar Tenedos
al 't vuur der zon vergaerde tot den gloed
des rozen-steens die groeit al naar hij laait :
ten eenre zij het aangescherpte beeld
der booten en hun hoog-gerechten boeg
en aan hun romp een lik van laatste vlam
of van een blaauwen rook de dunne walm ;
en t' andrer zij, nog in zijn zwaar gepeins,
Achilleus aan de graf-terp van zijn vriend
en heel zijn rug die blonk van lage zon....
Aldus de spie .: hij over-zag de vlakte
waar trager werd het spelen, en de slaap
ging hangen in het hoofd der spelers. En
in 't eigen hart zakte de zekerheid
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der vree.
De vree, die rees, gelijk de maan
die rees.

118

6.
Maar boven de Ooster-poorten stond een spie
met scherpe blikken, want hij zag weldra
nog slechts een nacht, den dicht-geweven nacht.
Zijn rug voelde in de Stad een vraagloos zwijgen,
en in zijn aangezicht lag kreevlend stil
de vlakte en hare purpren zand-gewassen,
weldra verzwegen in geloken zwart.
Hij wist dat hoorb're geuren gingen wassen,
wanneer uit ijle' en vlucht'gen damp gedicht,
de daauw zou peerlen in het mane-licht.
Hij wist het leger van de kromme kevers
dat, waar het vechtend werk der menschen staakt,
de nacht zoo nijver van zijn kruipen maakt
door 't dag-gedroogde gras, dat kriepend kraakt.
Hij stond, de spie en, was de rug hem moe
van al de zorg en 't lijden der Trojanen :
hij wist de Stad gelijk een stal van veerzen ;
de bosch-stier loeit nog niet ; de veerzen zijn
al wachtend, en zij huiveren van schrik ;
— hij stond, de spie, zijn rug den oorlog toe.
En hij en wist niet wat ; hij wist niet hoe ;
hij kon niet denken waar, hij dragens-moe
van leed, zijne oogen keken, en zijn, oor
was gretig op een geur, was gretig op
een kriep'ge tocht van kevers....
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7.
Hij stond, een spie, en zwaar van waepnen, en
zwaarder van nacht die naakte en als een wijn
hem woog in vingeren en voeten en
in 't vreemde denken van zijn duister hoof d.
Hij stond. — De maan rees in haar sterren-tuin.
Gelijk een zeef onder bekwame hand
een dans van meel verbreidt ; gelijk een wan
naar alle zijde een matelijken sprong
van stof en kaf tot ruimen adem maakt
van licht : zoo mat uit hare trage reis
weldra de maan haar uitgeblazen schijn
als meel van licht, als scheemrend kaf van licht,
over de vlakte en rustig-trill'ge breedte.
— Een bibberende krekel zong. Een mug
zong vOor zijne oogen. Als een staeg gemaal
van koeie-tanden op een strooien maal
kroop, maetlijk 't haren kleed der pleinen over,
een tocht van harde diertjes, en een geur
van peepren olie wies uit hun labeur.
Hij stond. Een droogte onstak tot schroei'ge pijn
zijn oog, en hij belook zijn moeilijk oog
met zoele koelt van wimperende schaal.
Hij aarzelde. En er was een onrust. En
er was de zwaarte ook van veelvuld'gen dag
gevecht en roues....
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8.
Tot daar heel ver een trappelen zijn oor
kwam treffen en zijn binnen-oog begleed.
Zijn dommel stond verplaatst in ouden tijd,
een voorjaars-ochtend, en zijn voet drukte aan
het gras een dichten krans van daauw'ge peerlen.
Hij was een herders-knaap aan hoogen staf.
Zijn naakte beenen waren bleek, alwaar
hij stond ter nap van een omsloten dal
onder de lucht die was een wemeling
van goud, van paars, van zilver en azuur.
Nooit was hij trager van gedachte ; rinsch
dronk traag hi, lucht in zijne laauwe borst ;
zijn oog was been in ongeweten droom,
en zijne leden loom van ledigheid.
Maar in zijn ooren was vertrouwde klank ;
een heel zoet tokklen, kort en matelijk,
een houten spel van klank op doffe stof,
en 't brossen scheuren van een wollen stof,
Hij moest niet weten wat het was : zijn oor
kende het trapplen van 't vertrouwde schaap,
kende het scheren van den schuinen mond
der geite, daar ze 't gras to scheren stond.
Van schaap en geit was zijne kudde veel.
Onhoorend, hoorde hij hun tokkel-werk.
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9.
Maar naar den avond wordt hun tokklen druk,
waar dicht aan-een ze drommen naar den stal,
den smallen wegel door en 't droge pad
dat talrijk dreunt van een verdoofden dreun.
Zij trapplen in zijn oor met zoeten druk
en zijn ontwaakte zin erkent hun gang,
trager der ooien, en der lammren hoog
de sprong, en statelijk het stappen van
den bok, vooraan, die wijs kijkt, en die kaauwt.
— Aldus ontwaakt aan 't oor een trappel-gang,
aan 't oor des spies die stond ter Ooster-poort.
En helder werd zijn hoof d weer, waar een dol
gekruip van kromme diertjes heel den nacht
doorwriemlen ging gelijk een angst'ge vlucht.
De grassen kraakten als een kreupel-hout.
Er ging een droge geur op als van stof
en van geplette insekten. Heel ontsteld
rees om hem heen gelijk een ronde wand
de lucht die nieuw van klank was en van geur.
De spie ontlook zijn oog en zijn verstand.
Een huiver rees van uit zijn dijen naar
de dubble plate van zijn killren rug.
En nog en zag hij niet, maar zijne vuist
omving zijn waepnen in een fellren greep.
Hij stampte uit bei zijn voeten, en zijn nek
werd strak, en strak de plooi om zijnen mond.
Hij was een spie, een goede, aldaar hij stond.
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10.
Nu werd het trappelen een nadering
van kloeke hoeven. Wijs aan oefening
vernam zijn oog een naderenden draf
van paarden, pooten schietend, nekken straf.
Hij wilt niet wat hij raden moest, maar ried :
een redding die daar wies in 't nacht-verschiet.
Hij stelde zich gereed als een soldaat.
Hij voelde een effenheid aan zijn gelaat
van vast-beraden weten. En hij keek
den Ooster-einder toe, die niet meer week,
die dichter kwam van 't goed-gehoord gestamp
der paarden.
— Plots schoot daar een sterre die
geen ster was, maar de flits van eene lans.
Een nieuwe flits. Weldra een flitsen-dans
van lage sterren, en die lansen waren.
Het draven is een aldoor-dichter naeren.
Een stem klinkt, als een ver getril van snaren.
— En thans, thans weet hij wat hij raden moet.
Hij holt de trappen neder, en den galm
der hooge poort en toren van de poort.
Zijn stappen klinken door de leege stad,
ontstellend wie daar zitten in hun huffs.
't Paleis ontstelt aldaar hij 't nader-holt.
Hij bonst ter deure en, nog en heeft zijn mond
geen woord gesproken, of ter deure staan
Priamos, en zijn zonen, en zijn dochtren.
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1'1.
En 't vale mane-licht over de stad
wordt als een wemelende schemering,
bleek van gewaden en gelaten en 't gezwaai
der armen aan den heftig-roer'gen romp.
Wie, die het nieuws verbreidde, 'lijk het licht
dat in den zomer-nacht het bosch door-dwaalt,
dan bier, dan daar, en gij en volgt niet
of 't vlamt, wit, aan uw rechter-hand, en reeds
is 't in de verte een witte vlam, die wipt ?
Wie ? — Al het yolk vlamt bleek over de straat ;
elk huffs gaat gapen ; elke deur sluit dicht
achter 't gerezen beeld van een soldaat
die blinkt, achter een vrouw die blank verscheen,
achter het kind dat door de beenen loopt
en 't haasten van een grijsaard, en die hijgt.
En alien spoen als beken naar een stroom,
een kronkel-stroom die zwelt en dichter zwelt
naar de Ooster-poorten, en een strakke wacht,
geveld van lansen, hoedt het treden naauw,
vOor aan den tocht, van Priamos, die bidt
met luider stemme, en van zijn zonen, die
al galmen van een nieuwen, blijden moed,
en van zijn dochteren die zwijgen, want
zij kennen 't oaken van een nieuw gevecht
en stijf is 't starers van haar doffen blik.
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12.
En waar ineens aan 't zwaar metaal-gekners
de poorten oopnen en de nacht verschijnt
in 't Oosten, en het is een mantel licht
der mane, en die een wijle kreukloos ligt ,
maar dra : daar gaat een daevring door de borst
der mannen, en de vrouwen hebben dorst
in hare kele, want een angst beknelt
ze, waar de straffe draf ze plots ontstelt,
en plotser in de klare duisternis
het rijzen, rij-gewijs, en rij na rij
der ruiters, en de mane telt ze, glimp
aan glimp van hun kurassen en hun helmen :
een dubble rote lichten, en 't gedril
der speren als een regen heller licht
boven kuras en helm. En grooter steeds
nadert de dubble maven-rij, die danst....
— Dan, in den nacht die als verscherveld is
van glimpen en geluiden, gaat gejuich
gelijk een boos van effen storrem op.
Maar hij en duurt een stond maar : barsch bevel
te zwijgen. En de stilte is grooter nu
dan 't juichen, waar bedaarder nader rijdt
het reede bent der krijgs-lui, die men ziet
te groeien, zwarter naar ze dichter zijn.
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13.
Men kent de hulpe thans, en haar bedied :
't Zijn de Amazonen die men naedren ziet.
— Zwart zijn haar paardjes van den nacht belicht
en blaauw ter dubble borst en aan den knie
die wisselt, vierkant, en men ziet aldra
in 't dravend naedren wit bekwijld hun borst
en aan hun voorhoofd wit de haar'ge ster
die rijst, van teugel en een snokk'ge vuist
gerecht aan den gerechten hals die blaauwt :
zwart hare paardjes die men hoort, maar ziet.
Doch zij : ten zael, boven de scheen-plaat die
aan beide zij de schuin-gedrukte knie
bereikt, daar zijn de dijen los-gewoeld,
de naakte dijen die men dragen ziet
als lampen van albast aldoor den nacht.
En los zijn de armen en een bleeker licht :
de een die den teugel viert met draai-gebaar,
de andre gestrekt naast hellre lijn van 't schild,
aan beide zij van 't diepe blonde brons
der borst-kuras waar hapert eene maan.
Haar hals is van een veerze wit en breed ;
is malsch en vast aan eene breede spier
de zuil der wange. Maar de wang is zwart.
Heel haar gelaat is zwarter dan het licht
der nacht, aldaar de neus-plaat over-schaanwt
en to elken kant de kaak-plaat haar gezicht.
Maar zij bewegen vinnig haar gezicht,
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zoodat een ster hoog aan den helm beweegt,
en raadt men dat ze kijken, woest en fel,
aan 't snuiven, dat men hoort, van haren aem
die snuift op 't aemen van haar paardjes.
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14.
Zij staken 't rennen. VOor de poorten staan
drievuldig hare rijen : drie maal twaalf
die staken 't rennen en 't geblaas des monds.
Zij lengen 't kleed over de naakte dij.
Zij duiken de armen binnen 't zoele schild.
Men ziet haar wangen van diep licht vermild.
— Zij spreken niet, en niemand spreekt. Een stoet
voert ze de poorten binnen, waar de nacht
is minder-open, en van zoelte zwaar.
Er is een zoelt gekomen over haar,
een zoelt van haar is over iedereen,
en niemand spreekt....
— Maar als Priamos spreekt,
daar gonst een blijde mompling over 't yolk :
„Uw huis is in mijn huis. Het vleesch des runds,
de wijn die wacht, uit zoeten druif geperst,
de olie en 't water en 't gewasschen kleed
zijn wachtend op uw mond en op uw leen,
terwig mijn dank niet op uw daden wacht.
Ik bid u : komt, de rust beidt, en 't festijn.
Weer zal het licht in mijne zalen zijn
en geuren in de keukens. Want het past
dat vOor den strijd het lichaam zij gesterkt
van voedsel, als verlenigd bij de zalf.
Wij wachtten. Alles wachtte op uwe komst
in ons verslagenheid ; want Ares kon
niet willen dat ons hoofd van wanhoop woog.
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Komt, dochteren van Ares, gij die kwaamt.
Komt, eet en rust als vOor den strijd betaamt."
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15.
Maar zij die kwam aan 't hoofd der andre zegt,
Penthesileia, in den zael gerecht :
„Priamos, gij, van menigvuld'gen held
de vader, en de vader dezer stad,
gedoog geen gast-maal make ons leden zwaar.
Het water wassche ons van het stof des wegs ;
een zuiver kleed verfrissche ons heupe ; een teug
des wijns verdrijf de droogte uit onze keel ;
wat brood en kaas ; en dan de slaap, die van
het lichaam de geknoopte moeite ontbindt.
Gedoog het, want wij, zijn de vreugde niet
op lichte wieken in het nieuwe licht ;
wij zijn de wrake, want wij zijn de rouw.
wij kwamen, en ons waepnen, daar gij rouwt.
Ares, mijn vader, leerde mijne vuist
de speer te drillen tot een rechten tocht
en 't zwaard te zwaaien in zijn ronden bocht.
Maar mijne moeder heeft mijn hart geleerd
de liefde, vorst Priamos, voor wie lijdt,
Priamos, gij, die oud en rouwend zijt.
Daarom zijn wij gekomen, ik en zij ;
en kracht der mannen staalt onze armen, maar
ons hart kan weenen als een moeder-hart."
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16.
Zij gaan, en zij betreen Priamos' burcht.
De helm verlost haar hoof d dat ernstig straalt.
Haar waepnen aan den rechten wand gerijd,
ontgespt het kolder en de scheen bevrijd,
schenkt hun de schale een dronk. Met wijsheid gaan
haar tanden zwijgzaam malen. Ziet haar aan
Priamos, en hij zwijgt, in 't hart een schrik,
want zij zijn vrouwen, en de Achajer nam
hem meen'gen zoon die was een sterke man....
— Zij gaan ten bade, en zij verschijnen weer
in 't lange kleed van purper, bloem aan bloem
van purper in een zindrende ochtend-zon,
en zij zijn vrouwen met een vrouwen-mond
die zoet is, en haar blik is zoet en mild,
en — morgen staan ze als krijgs-lui in het veld.
Priamos zuchtm.
Thans daalt om 't huis de slaap
met slappe vleuglen. Waar ter stede ronkt
gemompel om den nieuwen strijd ; de man
schuurt zijne waepnen, en zijn vrouw is druk
van hope en onrust, slaapt Priamos' huis.
Zij, de Amazonen, liggen laag ten grond ;
de hoek der armen schraagt 't omlokte hoofd ;
de logge grond, van ossen-bloed gehard,
zoelt van haar leden, in het duister blond.
Zij slapen in den zwoelen paarden-geur
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naast hare paarden, in den langen stal ;
zij slapen, hare lanse in hare hand....
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17.
Maar eene is, die de slaap niet leen'gen zal
ten schouder en in haar door-kropen kuit.
Zij ligt ten gronde naast haar zustren, en
haar paard besnuift haar matelijk den hals.
Maar zij, ze haalt haar kleed over den voet
die koud is, en ze haalt haar hoofd in 't kleed
en warmt haar borst van haar gebroken aem.
Haar handen strekt ze binnen 't knieen-paar.
Ze is droevig, en van droef verlangen zwaar....
o Koningin Penthesileia, gij,
ge vreest den slaap, al zijt ge zindrend moe ;
gij huivert in uw hoorbaar hart ; gij zint :
„Ik zal hem morgen zien, voor Wien ik kwam,
en die 'k niet zie dan in verwoed gevecht.
o Gij, gehate, die mijn schroom bewoont ;
o blonde held, wiens naam klopt in mijn keel,
Achilleus, gij ; niet Troja : gij alleen !...
En 'k zal u zien, en 'k zal uw schoonheid zien
die mij door-davert in den bangers droom,
die 'lijk een meester mijne waak bewaakt
en die 'k en noem dan met het woord der wraak.
Mijn lichaam dat ik minne als 'k denk aan u,
ik zal het dekken met het dikke schild ;
dees speer zal morgen zoeken naar uw bloed ;
dit zwaard opent de deure van uw dood....
Ik zag u nimmer ; morgen zal 'k u zien,
zij 't in de slachting van 't gevecht, — o vreugd !"
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18.
En nog een andre waakt in 't slapend huffs :
Andromache, in hare weeple koets,
de ivoren, eens van Hektoor zwaar bewoond
en waar ze ligt gelijk een maegre maagd.
— „Vermetele ", en zij schampert, „gij die meent
to vellen, die mijn Hektoor neder-wierp !
Heeft hagel ooit of zwetsend vooglen-heir,
of zelfs het woud-zwijn en zijn harden kop
den eik getroffen en ten val gebracht
die staat in 't woud en onverroerd ; alwaar,
door 't vuur van Zeus getroff en, de andere eik,
den grond ontscheurd, gaat wanklen, en geheel
gaat leunen uit zijn voile lengte, en slaat
zijn vol gewicht den rustig-zwaren eik
maar deze roert aan wortel noch aan brank ?
o Hektoor, echt-vriend, vader van mijn kind :
gij waart een eik, Achilleus was een eik,
en waar het zwarte lot u trof ten tronk,
toen moest gij wanklen, Hektoor, en gij vielt.
Doch hij, Achilleus, van het lot gespaard,
hij stond en viel niet, en weer-stond den dood....
Thans wit een maagd den norsche' Achilleus aan,
Penthesileia, los van knie en pols,
maar als een zwerm van hommlen, en 't geblaert
ontroert niet eens aan de' onverroerden eik..."
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19.
— Aldus verliep de nacht die moeite kwijt.
Maar toen een ochtend en zijn kroon van daauw
het zeven-verwig glinstrend hoof d verhief
en als een kinder-lach den dag beval
to lachen, en beveelt een nijvre zorg :
Wen werd de stad een korf vol bijen ; lang
heeft winter-kilte een warmen slaap gewaard ;
maar thans luwt in de lente bloesem-geur,
en zorg gaat zommen in den engen korf,
en de arbeid lokt naar buiten 't bij-gedrom :
zoo zong de stad en heel haar nieuwe moed
de poorten tegen in en blijde koorts....

En aan de zee en gekanteeld verweer
van boeg aan boeg, vernam 't Achaisch heir
het steedlijk gonzen en dat nieuwe macht
ging open-waai'ren aan de Wester-poort.

Verwondren, maar geen lang verwondren. Fluks
staat goed gedeeld en in de waepnen klaar
en achter de open wagens en 't bevel
der hoof den, heel 't Achaisch heir geschaard,
en blaast zijn strijd-lust uit een wakkren baard....
— En waar de deuren open-sloegen, en
't gedunde leger der Trojanen trad
naar buiten, en de morgen schoof hun schaatlw
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over de glinstring van het effen zand
gelijk een ronde reuzen-muile, tand
aan tand : toen sloeg een hellen lach ze toe.
Maar zij, ze en kenden roering. Want ineens
brak hun gelid in 't midden, en verscheen,
dat voor hen staan kwam op een draven, een
voor een, en rood en goud op 't zwarte paard,
en zes en dertig in getale, 't bent
der Amazonen, als een gordel-schut.
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20.
— „Vrouwen !" huilen de Achajers , maar hun hart
zegt : „Vrouwen", en een angst bevangt hun Borst.
Wanneer scherpte ooit de steen een radde kling
of scherpte een lapse naar een vrouwen-borst ?
Wordt ooit de Achajer laffer dan de hond
die laat den buit en likt de hand die dreigt
den buit te kapen en den rug te staan ?...
Maar niet te lang duurt de aarzelende schroom :
wie, en een vrouwe, die braveeren durft
een negen-jarig staan onder de zon
die daalt en rijst ter polen van de zee,
en dat Been neerlaag kende of nieuwe winst
dreef de Trojanen naar hun stad terug,
en langer werd de vreeze naar 't gewin
rees hooger in het aangezicht der zon ?...
— Een woede ontwaakt die rood stijgt in 't gezicht
en vult de wangen met heldhaft'gen vloek.
Een speer schrifft door de lucht haar curve en komt
trillend recht-op en tusschen beider kamp
te staan. En uit het ander kamp, daar komt
een speer te rijzen, en ze staat naast de andre speer
te trillen. Beider zijde stijgt gehuil.
De knieen roeren beider zij. Geklir
van waepnen nadert beider zijde, aldaar
de lansen staan te trillen. 't Zwaar gevecht
gaat uit de kelen huilen en de vuisten.
Waar pal de vrouwen wachtten op bevel
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en sidderen van ongeduld haar leen,
rukken de mannen aan, en schieten door
de lucht weerzijdsche speren, en het zwaard
slaat aan het zwaard in woeste strengeling
en drinkt de grond een gulzig bloed weldra.
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21.
Doch, als twee sperwers vechtend om een duif :
weldra zijn twintig sperwers, en hun wiek
slaat door de lucht, die naedren het gevecht
en willen van de prooi haar deel ; doch dra
vergeten is de prooi en lillend lijk :
de bek slaat aan den bek, een hel gekijf
door-krijt de lucht, waar nieuwe sperwers zijn
en twintigtallen die bij harde wiek
ploffen in 't klapperen der wieken, en
een borst gaat open-rijten en een kop
doorboort een kop, en klaauwen kraauwen door
een smartlijk vleesch dat kloppend bloedt.
— Maar plots
door-klieft de lucht een goed-gekeilde steen,
terwijl een nieuwe steen de lucht door-keilt.
En zie : 't gevecht der sperwers slaat uiteen ;
een groote vlucht slaat donker van gewiek
den hemel tegen en bevlekt de zon :
aldus sloeg fel een manne-stem, en sloeg
een vrouwe-stemme door het zindrend Licht,
en, vOor verbazing had hun hart bewoond,
stoven uiteen Achajers en Trojanen....
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22.
Want uit zijn vert zag Achilleus den strijd
en onwil zwol aan de aedren van zijn hals.
„Houdt !", roept zijn stemme, en heel de hemel huilt
en ieder heeft Achilleus' stem herkend.
„Achilleus !" mompelt siddrend mond aan mond.
Doch, waar ze 't hoort, roept uit haar helste stem
Penthesileia : „Houdt !", en vreugde klopt
binnen haar hellem als een vlugge klok.
De legers scheiden. Ledig ligt het kamp
in 't oog der zon die glad haar stralen strijkt.
— Dan, in het effen licht der zonne, naert
Achilleus thans, en rechte zit to paard
op traag het Witte paard dat nekke-neigt.
Doch naert aan de andre zij op 't zwarte paard
dat schichtig briescht en schudt de zware maan
Penthesileia, en de helm bedekt
haar aangezicht gelijk een streng geheim....
Zij staan elkander tegenover, en
geen van hun beiden die beweegt, noch spreekt.
Zij wachten eene lange wijle, en stilt
beglijdt Achilleus en zijn witten stand ;
en stilte kleedt Penthesileia, daar
ze staat in donkerte. En de hooge zon
staat tusschen beiden aan den knoop der lucht.
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23.
Doch woede trilt allengs Achilleus door.
Hij heft de lange schaduw van zijn lans
in zijne vuist op hoogte van zijn oog
zoo dat haar spits wordt als een derde blik.
Hij wacht, hij mikt, en daevrend gaat de schicht
Penthesileia tegen, die niet roert.
Doch klavert aan den ongezienen wand
van 't licht haar paard, en steigert, en de speer
gaat recht en vast hem in de dubble borst
ontrillend-diepe kwetsen, en het paard
zinkt op zijn knieen, en een gulpe bloeds
zwelt nit zijn borst als uit een offer-veers....
Penthesileia blijft ten zadel staan.
Haar voeten in het dicht-omschoeiend leer
staan vast ten grond. De hooge paarden-rug
schraagt haren rug. Ook zij nu heft de lans
hoog boven 't hoof d, en 't is een ster die staat
boven den helm en effen hellem-staart.
Heur lanse zingt haar ronde lijne ; een licht
door-reist de lucht naar Achilleus' gezicht ;
en deze en roert, maar voelt ineens de koelt
van 't ijzer dat zijn naakten hals beglijdt.
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24.
Zij slaat haar been over den rug van 't paard
dat zakt ineen met Ondoorjaagden balg.
En ook Achilleus stijgt van 't hooge paard,
en beiden naedren matelijk elkaer,
tot waar ze staan vOor hunne beesten.

Dan
omvat Achilleus de' andren piji. Hij weegt
in zijne hand doorwegend zijn gewicht ;
hij ziet zijn lengte en tast bij glibber-duim
de snee van 't ijzer, en zijn hand-palm tast
den punt die maagdlijk is van scherpte. -- En zij,
Penthesileia ziet hem hij is schoon,
de blanke Achilleus die de waepnen proeft.
Haar nieuwe spies hangt aan haar kleine hand.
Zij denkt niet, dan dat daar Achilleus staat
die neemt zijn tijd om haar opnieuw to slaan.
Thans velt hij weer het wapen, en hij giet
zijn hoofd naar achtren, en zijn rechter-been
treedt aan, en in het kolder staat zijn buik.
Thans wiegt de speer boven zijn hoofd dat kijkt.
Al wiegend wikt hij waar hij treffen zal.
En waar zij de esschen spere naedren ziet,
en zwaar, en van haar reize goed bewust,
daar bukt ze 't hoof d, en in den haren bos
des hellems gaat het schot verloren en
't gewicht der speer rukt los haar helm, en zie :
ze staat, het aanzicht naakt, en bloost gelijk
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een kind, Penthesileia....
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25.
Zij staat, het aanzicht naakt als van een kind.
En hij, hij schrikt, 'of, plots-gereze', een maan
aan hem en in zijn aangezicht komt staan :
een spiegel waar hij zich verklaard in ziet ;
zijn oogen, waar de zee haar licht in liet
en deze blikken, donker als de nacht ;
zijn neus, nooit van een siddering door-voerd
en deze kleine neus, van aem ontroerd ;
zijn mond-hoek, als van bitterheid door-houwd
en hare lippen, als een bloeme ontvouwd.
Hij weet dat hij heel bleek moet zijn : zij bloost.
Zijn lokken schudt een woede ; zij, ze koost
van lange vingren het sluike haar
dat los-gewoeld en lenig daalt aan haar.
Hij meet zijn grootte en ziet haar kleinheid staan.
Hij heeft begrepen en ze heeft verstaan.
Zijn vuist omsluit zijn zwaard ; en zij, ze ziet
in hare hand de tweede spies. Zijn heup
door-draaft het tarten van haar stillen stand.
Zij : hare spies ontvalt aan hare hand.
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26.
Maar aan zijn zijde rijst een witte schim ;
een witte glimmelach ontroert zijn oog ;
een hand, en niemand ziet dat eene hand
zijn arm drukt, weegt vermanend aan zijn arm.
Hij voelt zich klein, maar plots voelt weer gerecht
zijn lengte hij, gelijk de hooge plecht
van eene schuit rijst boven-aan de zee :
Patroklos heeft gesproken....
— En hij springt,
verwoed gelijk een woud-os, naar zijn doel,
dan rechts, dan links, dan am end'om zijn doel :
Penthesileia die niet wijken durft.
Zijn dij krimpt en ontspant van springen, licht
ontschiet het straffe zwaard dat keggen wigt
de lucht door en die schreit van elken slag.
Zijn hoofd draait als een zotte zonne, aldaar
zijne oogen blijven star op haar gericht
en op de onroerbaarheid van haar gezicht.
— „Teef", krijt zijn heesch-geschreeuwde mond. Zij smoort
in haar keel de woede van een woord ;
want nimmer heeft ze in hare borst gekend
de krenking die om haar waan-zinnig wendt
als van Achilleus. Maar gebroken is
in haar 't verweer....
— En hij, hij weet het wei ;
hij weet dat nimmer zij zijn drift weërstaat :
zijn laffe vijandin die hem bemint ;
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hij weet ze tammer dan het offer-lam,
zij, Ares' dochter. En zijn wild geweld
rijst als de berg-stroom in het lent-gekrui.
Hij springt aan hare kele, kraakt haar nek,
stompt aan de huid van haren kin zijn vuist,
ploft in haar keel de breede en scherpe kling,
rukt uit haar keel de klinge, rood als goud.
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27.
Geen zucht is aan haar mond geweest, dan de aem,
die heet blaast haar gelaat, van Achilleus.
Zoo zacht is zij gezonken in het zand
dat zelfs geen klank aan hare waepnen was.
Doch hij is neergeploft alover haar ;
zijn neus blaast aan haar naauw-verbleekt gelaat ;
zijn blik door-blaakt haar ongesloten oog ;
zijn vuist betast haar vuisten....
— En hij rijst
en nieuwe zon is aan zijn scheen-plaat. Breed
welft aan zijn goed-doorstroomde borst de lucht.
Heeft schrik bevangen ieders beenen, en
het rijke bloed der maagd hun mond gedroogd :
de mannen willen naderen ter hulp.
Maar een gebaar van zijn gerechte hand,
een wenden van zijn hoof d is klaar bedied
dat alle hulp hem last en toorn moet zijn.
En waar zij merken hoe hij bleeker werd
binnen zijn oogen en aan beide wang,
en hoe geen bloed zijn mond to bloeien maakt,
dan wordt het of zijn zege rampe was,
en gaan Achajers en Trojanen elk
huns weegs, en rouw is hun beider borst.
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28.
En als Achilleus is alleen met haar,
Penthesileia, van zijn hand vermoord,
dan bukt hij, en met teere zorge torst
hij 't warme lijk op zijne schoudren.
Traag
gaat hij zijn verre tente tegen. Zacht
schraagt achter-aan 't bejammrens-waardig hoof d
zijn hand, en vlijt de dij zijne andre hand.
Hij schrijdt. Het glazen zand kraakt aan zijn zool,
maar geen geluid dat siddert in de lucht.
Hij nadert, waar de hooge graf-terp rijst
van zijn Patrokles. Maar hij aarzelt niet
hij legt zijn last over Patroklos' graf,
Penthesileia, en die vrouwlijk geurt.
Hij kijkt met langen blik hare oogen in
en sluit hare oogen met een zachten dui m.
Hij haalt haar kleed over haar naakte leen.
Hij breidt heur haar over de keelen wond.
En dan — zinkt hij ter knieen, en een vloed
van tranen rijst, en snikken gaat de lucht
van de overdaad der tranen....
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