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IV
Lief is der beek murm'lend gelisp; liever is
mij een lied, dat met kracht verheven en blij 't hert ontvlamt;
geene éentonige zangwijs,
maar een gestadig veranderend koor!
J.M. DAUTZENBERG.
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Op Vlinderwieken
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VII

Op vlinderwieken
Nauw'liks waait weer 't lenteluwtjen uit het Zuid, op vlinderwieken,
of mijn' Muze ontwaakt, en fladdert vroolik uit, op vlinderwieken.
Licht en lucht als goudkapellen zweeft zij, vóor het morgendkrieken,
dauwsmaragden samenlezend, langs het kruid, op vlinderwieken.
Vóor het eerste primelkelkje spant zij 't eerst ontzwachteld vliegje,
't fijne web der spinnen maakt ze als teugels buit, op vlinderwieken.
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VIII
Deze zegekar bestijgt zij, en - omstuwd van kevers, torren,
spoedt zij, waar in blanke bloezems 't vinkje fluit; - op vlinderwieken
zweeft zij, waar, uit perzikboomen, bloemen, wit en roze sterren,
't gras besneeuwend, zwenken, zwirr'len ongestuit, op vlinderwieken.
- 's Avonds, wen de vogelzangen in 't bepurperd boschoord zwijgen,
zoekt zij 't plekje, waar de bruigom zoent de bruid. - Op vlinderwieken
volgt zij, haren wagen mennend, over zil'vren vijvervlakten,
sylphen, wiegewagend in hunn' schelpen schuit, op vlinderwieken....
- Keert zij, eind'lik, moe van dart'len, naar mijn' kleine kamer weder
sloot zij dàn slechts, als mijn' lijsters in hunn' muit, de vlinderwieken!
Neen! Zij rept zich tot mijn' sponde... Waak ik, dan vertelt zij zachtjes,
slaap ik al - dan dicht en rijmt zij nóg zoo luid, op vlinderwieken!
Dàn, dàn is 't éen tjilpen, kweelen, en - niet eerder luikt zij de oogen,
dan ik zelf, met nieuw gerijmel, 't lied besluit: ‘O p V l i n d e r w i e k e n .’
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Rondeelkens en villanelles
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I
Pascha
Gansch 't Oosten zwemt in purperglans,
en dansend rijst de zon ten hoogen.
Eén toon weergalmt door al de bogen
des hemels, en van trans tot trans!
Hoor! Klokkenbrons verkondigt thans:
‘De Heer verrees! Weest opgetogen!
Gansch 't Oosten zwemt in purperglans,
en dansend rijst de zon ten hoogen.’ Voorwaar, wat uit der dooden schans
ten hemel weer is opgevlogen,
de Waarheid is 't, en 't graf heet Logen!
Haar vlecht' heel de aerd d'onwelkb'ren krans!
- Gansch 't Oosten zwemt in purperglans.
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II
Lenteverdichtsels
En hebt gij die stemmen vernomen, daar buiten?
Hoor! Liefdevertellingen dicht nu de Lent'.
Het koeltje is de rhythmus, en - 't is u bekend,
het rijmengeklingel is vogelenfluiten.
‘Ziet gij dien koeier zijn meisken omsluiten?’
zoo suist de kersouw; ‘aan zoo'n kus komt geen end!’
- En hebt gij die stemmen vernomen, daar buiten?
Hoor! Liefdevertellingen dicht nu de Lent'.
Zacht fluist'ren de beekjes van rozige kuiten,
van keursjes en lijfjes, 't ontrijgen gewend,
en luid door 't geboomt', dat er de ooren bij tuiten,
bruist het: ‘De liefde is 't, die sterv'lingen ment...’
- En hebt gij die stemmen vernomen, daar buiten?
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III
April
Ziet! alle knopjes worden blâren.
Geen bloemknop, die zich niet ontsluit'!
Elk twijgje van de hazelaren
hangt honderd wollen katjes uit.
Der voog'len bontgepluimde scharen
omfladd'ren ons met schel gefluit.
- Ziet! alle knopjes worden blâren.
Geen bloemknop, die zich niet ontsluit'!
Zoo wijd des wand'laars oogen staren,
wiegt, golf bij golf, een' zee van kruid.
Wie zoekt éen enkel takjen uit,
waardoor geen levenssappen varen?
- Ziet! alle botjes worden blâren.
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IV
Naar 't veld
Blonk ooit het zwerk zóó blauw als huiden?
Waaide ooit de lucht zóó geurvol zoet?
Wat beters kan zoo'n dag beduiden,
dan, dat de Lent hare intreê doet?
Waar gist'ren wolken samenruiden,
schenkt nu de zon haar' rijksten gloed...
- Blonk ooit het zwerk zóó blauw als huiden?
Waaide ooit de lucht zóó geurvol zoet?
Naar 't veld! Naar 't woud! Hupt, jonge luiden,
door 't malsche weigras, licht van voet.
Laat minne spruiten in 't gemoed,
zoo vrij en blij als Godes kruiden....
- Blonk ooit het zwerk zóó blauw als huiden?

Pol de Mont, Fladderende vlinders

7

V
Mijn egelantier
Zoo stille bloeien uwe rozen,
mijn eeg'lantier, deez' eersten Meiënnacht;
Onzichtbaar luiken ze op, wen zacht
de zwabberkoeltjes met hen koozen.
't Is of verliefden zuchten loozen,
schuil onder uwer loovers groene vracht.
- Zoo stille bloeien uwe rozen,
mijn eeg'lantier, deez' eersten Meiënnacht!
Thans ziet alleen de sterre uw zedig blozen...
Straks, als de gouden uchtend lacht,
dan zalft uw geur, dan tooit uw' pracht,
den boezem van mijn' bruid, den vlekkeloozen!
- Zoo stille bloeien uwe rozen...
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VI
Pastoreelken
Dit pastoreelken wilde ik nog zingen
van roekedekoeënde, sneeuwwitte duiven.
Met rond hun halsken purpere ringen
trippeltrapten zij tusschen mijn' druiven.
Fier liet Heer Doffer den pauwstaert wuiven,
naar 't wijfken zag ik hem heimlik dringen... - Dit pastoreelken wilde ik nog zingen
van roekedekoënde, sneeuwwitte duiven!
Hoog zwelt hem de krop; de veeren struiven
omhoog, en beurtelings kleppen de zwingen...
- Pas trekkebekten de lievelingen
toen 't loof zijn' sluier er vóor kwam schuiven...
- Dit pastoreelken wilde ik nog zingen!
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VII
Bloem en vrucht
'k Weet niets zoo schoon, bij lent- en zomerdagen,
dan 't bloeien na te gaan der kerselaren.
Nauw sierde April hunn' kruin met jonge blâren, men ziet elk twijgje een' vracht van bloemen dragen.
Straks komt de wilde wind door 't loover waren:
dan sneeuwt het kelken blank, in laag bij lagen!
- 'k Weet niets zoo schoon, bij lent' en zomerdagen,
dan 't bloeien na te gaan der kerselaren.
Is dan de frissche Meimaand heengevaren,
dan rijpt de vrucht... ô Aanblik vol behagen!
Aan kransen zie 'k haar rond de kruin geslagen,
als bloedrood kraal in donk're vrouwenharen...
- 'k Weet niets zoo schoon, bij lente- en zomerdagen!
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VIII
Frisch van den tak
Niet op het bord van blinkend porselein,
frisch van den tak moet men de wijndruif smaken.
Den koelsten dronk bij schroeiend zonneblaken
schept eigen hand uit helle springfontein.
Bij 't plukken schuwe men de vrucht te raken.
Vat steeds het steeltje, al was het nog zoo klein.
- Niet op het bord van blinkend porselein,
frisch van den tak moet men de wijndruif smaken.
Als sneeuwblank poêr op malsche vrouwenkaken
befloerst een waas de druif, dat niets ze ontrein'!
Kus dat, en barst dan 't vlies - zie! dàt is 't sein:
pers in uw' palm het sap, met minnend haken,
- niet op het bord van blinkend porselein!
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IX
Het langgezochte woord
De woorden, waarnaar ik zoo lang had getracht,
't was een kreet, of een beeld, die mijn' liefde u vermeldden.
Ach! ik schreef en ik zwoegde, ach! ik wrocht en ik dacht,
maar die kreet, maar dat beeld - ach, wat trof ik die zelden!
Stom, moedeloos zweeg ik - toen eensklaps, met macht,
de klanken, die 'k zocht, naar de lippen mij welden...
- De woorden, waarnaar ik zoo lang had getracht,
't was een kreet, of een beeld, die mijn hert u vermeldden.
‘En dwaalt gij in 't duister, gezegend de nacht!
en stoeit gij door 't groen om, gezegend de velden!
En droomt ge in den morgend, gezegend zijn' pracht!’
Luid slaakte mijn' tong, die geen boeien meer knelden,
de woorden, waarnaar ik zoo lang had getracht!
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X
Zomeravond
Van West tot Oost, den ganschen horizont
dekte, als een floers van rouw, éene enk'le wolk.
Heen was de zon. Het noeste arbeidersvolk
verliet, in 't eerzaam zweet, den akkergrond.
De boerenmeid, die in de meerschen molk,
keek, naast heur koeiken, angstig bevend rond.
- Van West tot Oost, den ganschen horizont
dekte als een floers van rouw, éene enk'le wolk.
Daar flikkert plots, als 't glimmen van een' dolk,
een rosse schicht, - en ziet! op d'eigen stond
rolt vloek op vloek uit 's Donders hollen mond.
De Stormgod naakt... Rood vlamt, éen vuur'ge kolk,
van West tot Oost, de gansche horizont.
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XI
Aan mijne linde
Hef hoog uw' kruin, mijn' linde, in 't zonnegloeien.
Elk' uwer twijgen laat ge in goudglans baden,
en door uw loover ruischt het, als balladen:
‘Waar blijft het paar, dat hier voorheen kwam stoeien?’
Zie, 'k ben alleen. Zij ging heure eigen paden.
M i j n ' liefde bleef... Mijn' tranen blijven vloeien.
Hef hoog uw' kruin, mijn' linde, in 't zonnegloeien.
Elk' uwer twijgen laat ge in goudglans baden.
Hier smaakte ik 't volste heil.... Staak nooit uw bloeien!
Hier treur ik 't liefst, met smert en smaad beladen.
Nooit moog' een' hand uw' weel'ge takken snoeien,
nooit slag der bijl uw' ranken stam beschaden...
- Hef hoog uw' kruin, mijn' linde, in 't zonnegloeien.
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XII
De voedster
Aan Léon Abry
Het Heerenkind, wiens koontjes nauwliks blozen,
slaapt - vuistjes toe, op haren malschen schoot.
Nog schijnt de hand de borst, die laving bood,
en 't klamme tepelken te willen koozen.
Een' kloeke vrouw! Een' tronie, gansch vol rozen,
zwellende boezem, armen dik en bloot...
- Het Heerenkind, wiens koontjes nauwliks blozen,
slaapt, vuistjes toe, op haren malschen schoot!
Den krop opzettend, kwast en pluimbos rood,
gespoorde laers en spiegelgladde hozen,
zoo lanterfanten, - of ze ook zuchtjes loozen! twee Gidsen rond, beschouwend, zeer devoot,
het Heerenkind, wiens koontjes nauwliks blozen?

Pol de Mont, Fladderende vlinders

15

XIII
Bede
Une fois me dictes ouy.
VILLON.
Ditmaal zij mijn' bee verhoord!
Zeg toch: ja! te goeder trouwe!
Niets, dàt zweer ik, zoete vrouwe,
maakt mij zalig als dat woord.
Spreek het uit! Geen tweede wordt
mild geroemd, als gij, volweerde!
't Zoete woord! ach! 't is zoo kort...
Lip noch mond, die 't ooit wel deerde!
Weet, al spreekt gij 't uit, dat woord,
dat ik, als een' schat van goude,
in mijn hert uwe eer behoude,
rein, onschendbaar in elk oord!
(1)
- Ditmaal zij mijn' bee verhoord!

(1)

Zie Inhoud en Aanteekeningen.
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XIV
't Is de oude will, die spreekt
TITANIA. - Come, sit thee down upon this flowery bed,
While I thy amiable cheaks do coy,
And stick musk-roses in the sleek smook head,
And kiss thy fair large ears, my gentle joy.

Midsummer Night's Dream. Act. IV, Sc. I.
‘Titania omhelst het ezelshoofd!....’
't Is de oude Will, die spreekt, mijn aardig liefken.
En dat des dichters spreekwijs dient geloofd,
toont meê dit document uit mijn archiefken.
Men zegt - ik reken het u niet tot griefken gij zijt, hoe schoon ook, Bottom II verloofd.
‘- Titania omhelst het ezelshoofd....’
't Is de oude Will, die spreekt, mijn aardig liefken.
'k Ontmoette u lest. Gij reedt, met uw geriefken,
in landauër. 'k Zag, hoe ge al dichter schooft,
hoe gij uw' lippen boodt, dit godd'lik ooft...
en 'k dacht, half droef: ‘Bekoorlik hertendiefken,
Titania omhelst het Ezelshoofd!’
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XV
Villanelle
Aan M.....
‘Wie niet te veel bemint, mint niet genoeg!’
- Door nacht en storm zijt gij tot mij gekomen,
toen ik, zieltogend, naar uw' kussen vroeg.
Besmetting zelf, die mij ter neder sloeg,
deed, beeld der trouw, u wankelen noch schromen:
‘Wie niet te veel bemint, mint niet genoeg!’
- Of ook mijn' wang des lijdens sporen droeg,
uw' tranen liet ge er, heelend, over stroomen,
toen ik, zieltogend, naar uw' kussen vroeg.
De ontvleesde hand, wier pols u tegenjoeg,
hebt gij, zacht kussend, aan uw hert genomen:
‘Wie niet te veel bemint, mint niet genoeg!’
En, daar ik zelf om zooveel driestheid kloeg,
heeft mij uw' stem gefluisterd, als in droomen,
toen ik, zieltogend, naar uw' kussen vroeg:
‘Wie niet te veel bemint, mint niet genoeg!’
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XVI
De boomen klagen
Avond valt. De boomen klagen,
't Verre West is rood als bloed.
- Wien zal ik vertroosting vragen?
't Veld is naakt, ontblaard de hagen,
leêg en duister mijn gemoed.
- De avond valt... De boomen klagen.
'k Zie in 't Oost het maantje dagen:
zacht en lief'lik is zijn gloed.
- Wien zal ik vertroosting vragen?
Ach, zoo zij mijn weenen zagen,
die mij vloeken in hunn' woed'!
- De avond valt... De boomen klagen!
'k Hoor de kwartel droevig slagen.
Roofde een sperwer 't pluimloos broed?
- Wien zal ik vertroosting vragen?
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'k Heb mijn heil naar 't graf gedragen...
Zij was me alles, eer en goed.. De avond valt... De boomen klagen!
Wien zal ik vertroosting vragen?
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Ritornellen en terzinen
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I
In 't vroeg der lent
In 't vroeg der Lent, wen witgewolde katjes
neersneeuwden uit het loof der hazelaren,
wen 't eerst groen takje, rond des wingerds latjes
zich henenvlocht, vol fijngetande blâren,
zat, in 't priëel, van zoete schaûw omgeven,
mijn lief, en vlocht zich knoppen in de haren.
Door 't geurig dak van groen, hoe dicht geweven,
viel schuins een zonnestraal - en, in dien strale
zag zij, in wilde wals, goudstofjes zweven.
Vóór haren voet zat haar' duivin, de vale,
terwijl de doffer, zwart met witte vlekken,
naast haar den staert ontvouwde in trotschen prale,
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als noodde hij het lief tot trekkebekken.
Stil was het al! - Geen takje werd bewogen;
geen vinkenslag kwam 't plechtig zwijgen wekken;
geen honigbie kwam gonzend toegevlogen.
Zij?... vlocht steeds voort, in mijmering verzonken.
Toen sloop ik bij. Met heim'lik blikkende oogen
dorst ik, het loover scheidend, binnenlonken... ô Schouwtooneel, waarbij de driften zwegen!
De duiven, tripp'lend op haar' boezlaar, dronken
uit haren mond. Zij aaide beide tegen,
en raakte vlerk en hoofdjes met haar' lippen.
- Stil bad mijn hert: ‘Dat God uwe onschuld zegen!’
(2)

Dien dag kwam niets van 't zoete kussennippen.

(2)

Zie Inhoud en Aanteekeningen.
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II
O rein genieten
Rein genieten,
half ingedommeld aan zijn bruidjes zijde,
bij 't zoete klaat'ren van kristallen vlieten,
uit halmgewiegel
en bloemenloof van de aerde omhoog te staren,
hoog, naar den trans, die flonkert als een spiegel!
Dan weven droomen
hunn' goudborduursels vóór mijn' geest; elk blaadje
heeft toon en spraak, dat reuzelt op de boomen.
Wat lijsters pijpen
en merels in de donk're heesters kweelen,
is menschentaal: men waant het te begrijpen!
Tot zelfs de stralen,
die door de omlooverde olmenkruinen dringen,
gelijken geesten, die uit hooger dalen;
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met gouden verven
bemalen ze al, wat is; en hemelsch klinken
hunn' stemmen: ‘Mensch, bemin!
(3)
nooit zult gij sterven!’

(3)

Zie Inhoud en Aanteekeningen.
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III
Wijnbessen
Het gansch gezin was om den disch gezeten.
Door 't venster drongen rozige avondglansen.
- Volzalig uur, ik zal u nooit vergeten!
Op 't zilverbord, schuil onder groene blâren,
verrees een berg van overrijpe trossen:
gij watertanddet enkel bij 't bestaren!
Ik hoorde uw' vader luid zijn' wingerd loven,
die, jaar op jaar, ontelb're vruchten dragend,
het puikstuk heet der rijkbeplante hoven.
Uw' moeder hield niet op de vrucht te prijzen:
geen nectar haalde 't bij haar' muskadellen! Ik zag alleen uw' rechter dalen, rijzen;
i k zag u bes bij bes ten monde dragen...
Het bloedrood sap bemaalde uw' fijne lippen:
ik dacht aan kussen; dorst geen woordje wagen.
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Doch, toen gij straks mij door den tuin verzelde',
- zeg, weet gij nog, - hoe 'k u, bij 't rozenstruikje,
in liefdegloed in beî mijne armen knelde?
o 't Zoet der muskadel! Ik wilde 't smaken!
Het woord der moeder ruischte mij in de ooren:
mijn' lippen voelde ik van begeerte blaken.
Nu kwam geen eind aan 't vurig kussennippen:
al 't nectarzoet, in 't bessensap verborgen,
dat smaakte ik, honderdvoudig, op uw' lippen!
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IV
Gepijp van vinken
Aan Mary
Wanneer gij, met de wonderste verhalen,
de moêgespeelde kleinen tracht te sussen,
- een Rubens wilde ik zijn om dàt te malen! schiet mij eenzelfde 'erinnering te binnen: een schamel nestjen, op twee takken hangend,
niets meer, maar sprekend beeld van 't reinste minnen.
't Is lang geleên! - Twee vinken, geelgebekte,
bewoonden d'ouden kriek'laar naast mijn venster.
- Hoe vaak hun piepen mij des morgends wekte!
Toen nu de vrucht, bloedrood, begon te rijpen,
schoot ik, eens uchtends, wakker uit mijn' droomen,
door oorverdoovend kwett'ren, schaat'ren, pijpen.
Ik schoof mijn raamken op, en zie... o wonder!
het vinkenwijfken spreidde op 't nest de vlerken:
wat woelde 't haar- en pluimloos broed daaronder!
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Drie, vier, zes kopjes kwamen beurtling piepen:
zij zetten 't keeltjen open wat zij mochten,
en kwetterden, of ze al de buren riepen!
Toen echter 't gaaiken, op zijn' snelste zwingen,
twee-, driemaal voedsel had gehaald voor 't wijfje,
begon hij, op een' tak, verheugd te zingen.
Hoe 't liedje klonk? Dat ging mij lang verloren...
Zie ik u echter met de kleinen spelen,
dan kan ik het, hier, in mijn herte, hooren!
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V
Ecce nova omnia
Stoeiende kind'ren!
Hupt, en vermeit u gerust om ons henen!
Ik merk u nauw! Hoe zou 'k uw spelen hind'ren?
Brommende vliegen!
IJlings ontvlucht gij de bloem, die ik raakte.
Ik pluk haar niet. Komt vrij om 't kelkje wiegen.
Gouden kapellen!
Rust op mijn' lokken vrij uit van uw zwerven.
Zie, 'k blijf gansch stil! Wat hoeft gij weg te snellen?
Doe ik u schrikken? Ach, zoo 'k maar éen van u alle kon krenken,
ik dorst in 't schuld'loos oog der liefste nooit meer blikken.
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VI
In 't hofken
In 't hofken, waar seringaroken
op zephyrwieken opwaart walmden;
waar tym en crocus, pas ontloken,
het groenbewassen perk schakeerden;
waar zwaluwen, met grillig fladd'ren,
luidpiepend langs de struiken scheerden
en 't zonneken slechts even gloorde
door 't looverdak der hazelaren,
dansten wij zamen in de koorde.
Mij wilde maar geen beurt gelukken!
Nu trapte ik op het touw; dan viel ik...
Gij loegt. Voorwaar, dat touw had nukken!
Doch gij - sylphiede der sylphieden!
gij huptet als een' saltarella;
'k benijdde u, maar moest hulde bieden.
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- Wat waart gij schoon! Geheel uw wezen
ging op in 't schuld'loos spel. Verrukking
stond op uw aangezicht te lezen.
Hoe kundig wist ge uw touw te zwaaien:
nauw raakte 't grond, of - als een praalboog,
zag, hoorde ik het weer opwaarts draaien.
Bij 't rustloos zweven, loeven, zwenken,
scheent gij geen vrouw meer, maar een engel;
uw voet deed aan de hinde denken,
en - als de wiek van adelaren,
dreef langs den maagd'lik blanken schouder
de vracht der losgewoelde haren. Wanneer ge in 't eind, rood als een' roze,
en uitgeput, op mijnen boezem
een' rustplaats vondt voor de ademlooze,
dan, heil! den liefste alleen beschoren!
koelde ik uw voorhoofd met mijn' kussen,
en ‘roover’, suisde 't mij in de ooren.

Pol de Mont, Fladderende vlinders

34

VII
De doren
Verslenste roze!
Wat ligt gij levenloos in 't boek verborgen,
bedrieg'lik pand van eene trouwelooze!
't Is lang geleden!
Wij zwierven, hand in hand, door barre heiden;
wij hadden lief: heel de aerde was een Eden.
Herfstvlagen woedden;
een gure wind floot aak'lig door de struiken;
in 't Westen hing de groote zon te bloeden.
De boomen schudden
de rosse kruin; wild walsten twijg en blaad'ren;
de wolken leken mij verschrikte kudden.
Plots, vóór haar' voeten,
merkt zij een' bloem: op schralen stengel wiegend
scheen ze ons, met smeekende oogen, te begroeten.
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‘Genâ! Ontruk mij
den wilden wind,’ zoo scheen de bloem te bidden;
‘rein is uw' hand... Gij mint... Buig neer en pluk mij!’.
Op mijnen boezem
stak zij de roze vast. Mij was 't, dien stonde,
als bloeide gansch de heide in lentebloesem. Was dat een teeken?
Toen ik de bloem, des avonds, wou bewaren,
voelde ik den doren in mijn' vingers steken.
- Ja, 't stond geschreven:
Lang vóor de bloem, was 't heil der min gestorven.
Die heide werd het beeld van gansch mijn leven!
'k Heb haar verloren.
Doch, telkens ik die droge bloem aanschouwe,
zoo moet en zal ik denken... aan dien doren!
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VIII
De bloode
Iets is er, dat ik moeilik kan beseffen:
hoe 't moog'lik is een' mond, een' tong te hebben,
en stom te blijven, als ik h a a r mag treffen.
'k Ben even flink gebouwd als alle knapen;
toch durf ik zelfs geen' blik naar 't meisje wagen,
wen de and'ren al der liefde vreugde smaken!
‘Gij, domme jongen! Schoei uw' stoute schoenen!’
Spreek 't liefken aan: zij antwoordt niet met roeden.
Zij kuiert om ons hutjen alle noenen!’
Zoo schertst Jan-Oom. En ik - ik heb gezworen,
Nu spreek ik... Vast!... Daar naakt zij... Vruchtloos pogen!
Ik zwijg, en gluur naar 't haantjen op den toren.
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IX
Meisjesboet
Daar we onlangs uren aan het pandspel sleten,
won blonde Hans, door mij in stilte aanbeden,
mijn beursjen af en halsdoek, ring en keten.
Het spel was uit. Nu zou men ‘boet betalen’.
Wen allen op hunn' hurken vóór haar zaten,
toonde een der meisjes eene boot van kralen.
‘Wien hoort dit pand?’ - Luid riep ik: ‘Dat's het mijne.’
- Toen wenkte zij mij schelmsch, en lachte: ‘'k Meene,
gij houdt van Hans... Nu, ga hem kussen, Trijne.’
Van schaamte en vreeze dacht ik te verzinken...
Hoe! ik zijn' hals met m i j n e n arm omringen,
ik, die hem nauw'liks nog dorst tegenpinken!
Toch deed ik ‘boet’, was 't ook niet zonder dralen.
Is 't nu niet vreemd? Sinds ik dien kus mocht smaken,
wensch ik zoo'n ‘boet’ wel daagliks honderd malen!
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X
De blauwe doffer
In 't strooien dak, pas boven hare celle,
hoort men den blauwen doffer trouw vertellen,
hoe vaak ik 't bruidjen om wat kussen kwelle.
Mij schuwt hij niet; want, snel ik naar heur huisken,
van verre zie 'k hem met de vleugels wuiven,
gevolgd van heel zijn harem tamme duiven.
Vlug strijkt hij op mijn' schouder, recht zich pronkend,
pikt mij in 't haar, en koert dan, kluchtig lonkend,
(4)
geheimen mij in 't oor, die 't hert ontvonken.

(4)

Zie Inhoud en Aanteekeningen.

Pol de Mont, Fladderende vlinders

39

XI
Te jong
Gij zegt: ‘Ik ben te jong om reeds te minnen!’ Hoe zulk een woord ontvalt aan zulke lippen!
Is 't ooit te vroeg om 't Paradijs te winnen?
- Hoe zoudt gij voor het heil der min te jong zijn?
Kan 't blosje rooder op uw' malsche wang zijn?
Kan heller 't oog, kan snediger uw' tong zijn?
- Als onder vrachten fruits de takken bukken,
haast dan de boer, beducht voor vogelbekken,
zich niet, zijn' korven, manden, vol te plukken?
Der rijpe perzik lijken uwe kaken,
der kriek uw' lip. - Hoe dan van mij te vragen,
dat ik naar uwe kussen niet zou haken?
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XII
Pikdonker nacht
Pikdonker nacht. Den hemel dekken wolken...
Hoe vind ik nu den weg naar liefjes deurken?
Zoo eng is 't pad, omzoomd van diepe kolken.
Dat sterre en maan mij vrij hun licht onttrekken!
Niet vrucht'loos zal het liefje naar mij haken:
mij zal de liefde tot geleidster strekken.
Een enk'le vogel kweelt, in 't loof verborgen!
Zij wacht en roept - o zanger, leen me uw' vlerken -:
‘Waar toeft gij? Kom... 'k Ben de uwe tot den morgen!’
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XIII
Meinacht
Toen ik, op eersten Meinacht, kransen vlechtend,
haar' hut bereikte, trof ik, op haar' drempel,
een' lummel, aan haar venster dorens hechtend.
Geen woord ontviel mij. Bij zijne ooren bracht ik
den afgewezen minnaar naar den vijver.
‘Houdt gij van baden? Tot uw' dienst,’ zoo lachte ik.
Toen keerde ik stille naar heur' woning weder,
Doch, eer ik half het venster had omvlochten,
hield zij me in d'arm, mij kussend lang en teeder!
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XIV
Na den dans
Wanneer ik van den dans naar huis u leidde,
glimlachten, lief als immer, al de sterren.
Een blanke mist steeg langzaam uit de weide.
Rondom uw middel hield ik d'arm gevlochten.
Slechts eens, toevallig, stonden wij een poosje,
terwijl onz' lippen naar malkander zochten.
Nog weet ik goed, hoe daar, in 't dichtst der hagen,
zoo menig glimworm blonk, en hoe gij schriktet
om al die oogen, die ons heil bezagen!
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XV
Verliefde kijvage
Zoo ik, sinds lang, uw' vloer niet heb betreden,
zeg gij mij dan, waarom gij zelf niet even
te mijwaart kwaamt? - Gij pruildet zonder reden!
Is licht het pad, van u tot mij veel langer?
Is 't heil, mijn' kus te smaken, een geringer?
- Dwaas, die kon denken: zij bemint den zanger!
Dacht gij misschien: ‘Zijn' stulp is oud, bouwvallig.
Zij stort fluks in... Och kom, mijn arm is krachtig!
Vrij breke 't dak - u schutten, redden zal ik.
Doen wij 't verschil in twee! Kom gij mij tegen;
ik snel tot u! Niet langer boos gebleven!
Een kus smaakt even lekker... t' halverwegen.
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XVI
Slechts eene
Ik kan en zal haar nooit vergeten!
Al rust zij maanden reeds daarbuiten,
óns bindt nog steeds dezelfde keten.
Vrij melde een kruis haar vluchtig leven!
Ach! al haar rein- en schoonheidsgaven
staan eeuwig in mijn hert geschreven.
Vaak zei mij, weenend, de oude moeder:
‘Eens mocht ik op drie rozen roemen:
de schoonste roofde de Albehoeder!’
Ja, bloemen zijn uw' dochters, vrouwe!
Doch, of ze ook eng'len wezen zouden,
slechts der verloor'ne blijf ik trouwe!
Bekorend moge de oudste wenken,
de jongste lodd'rig pinken, lonken ik kan slechts aan mijn' doode denken.
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XVII
Italiaansche volksliedekens
L'amanto mio è lontano cento miglia!
Mij scheiden van mijn' minnaar duizend mijlen! o Sterren, gaat hem zeggen waar ik wijle...
Verbaast u, dat zij vliegen, snel als pijlen?

Se il papa mi donasse tutto Roma...
Zoo mij de Paus gansch Rome wilde schenken
om u te laten, 'k zou hem fraai bedanken...
Wat sjert mij Rome? Aan u slechts kan ik denken!

Jo gli direi di no sacra corona!
En zoo hij sprak: ‘Aanvaerd den goudkazuivel’...
Nog riep ik luid: ‘Al heeft zij land nog stuiver,
i k houd mijn lief... En gij - loop naar den duivel!’

Serenade.
De mane hoorde ik heden droevig stenen:
‘Ik wil niet langer aan den hemel stralen!
Ik tel de sterren vrucht'loos, één' voor ééne:
de beide schoonste zie ik nergens pralen...’
- Die beide schoonste! Ei God! Dat's niet gelogen!
Die stralen al zoo lang in liefjes oogen!
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XVIII
Dante
Ann Domenico Milelli

I
In donkerblauwen dos, uit de Oostertransen,
treedt, gansch omstuwd van koeltjes, zoet en lavend,
wen 't West nog baadt, in roze schemerglansen,
na heeten dag, de zwoele zomeravend.
Niet langer tuk op liefde- en honigkansen,
in bloemendons gewikkeld, vouwt de vlinder
zijn' wiekjes dicht; dan rijst, de wouden over,
een bloedrood schild, de volle maan, en ginder,
stort, van al 't voog'lenheir, dat zuilt in 't loover,
slechts Nachtegaal, nooit moegezongen Vinder,
zijn' smerten uit in hemelsch klankgetoover.
- Nu is 't een uur tot dwalen, mijm'ren, koozen.
Werp thans rond u den blik. Alom, door banen,
en dreven krielen wand'laars! Uitgekozen
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is dit een stond tot zoenen: donk're lanen,
vol van den ambergeur der jonge rozen,
verlokken menig paar. Zelfs besjes manen
elkander aan, de frissche lucht te scheppen;
en, wen hunne ouders, trouw gearmd, de dagen
der jeugd herdenken, loopen, schaat'ren, reppen
de kind'ren zich zóó snel langs bloemenhagen,
dat hun getrippel lijkt aan 't blijde kleppen
van honderd zwanen, die door 't luchtruim jagen.

II
- Wie is de zwerver, die, verdiept in droomen,
in stemmig zwarte pij verschijnt? - De scharen
zijn plotsling stom: naar hunne moeders komen
de kleinen, hijgend, toe; verliefde paren,
alsof zij eensklaps voor een onheil schromen,
verzaken 't kusje, dat zij wiss'lend waren;
zij, die nog straks de trillers sprank'len deden
van veêl of luit, verliefde klachten stenend,
verbleeken plots, waar h i j komt nader treden;
ja! menig bes, de handen fluks vereenend,
beeft als een riet, en murmelt schietgebeden,
en slaat een kruis, stom, op haar krukje lenend.
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Doch hij, de Zwerver, hij, van God geslagen,
dien liefde en hoog vernuft met dorens kroonde,
hij ziet hen niet, hij hoort geen knaapje vragen:
‘Is dat de Stoute, die de Hel bewoonde,
en de arme zieltjes hoorde jammerklagen?’ Wat scheelt hem, of men toejuichte of hem hoonde?
Wat, of men morgen zal met hymnen prijzen,
wien men, nog gisteren, met steenen gooide?
- Weg, kronen! Weg, gij zijt geen loon des Wijzen! Hij ziet Florence slechts: met goudglans tooide
de slapengaande zon zijn' paradijzen;
of hen een' fee met sterrenloof bestrooide,
zóó flonk'ren dom en koepel, tinne en toren;
de klokken luiden: uit hunn' bronzen monden
galmt prophetie: ‘De Vrijheid wordt herboren!...’ De Vrijheid!!! Ach! ‘Zoo Gent en Brugge konden!’ Diep weegt het juk thans; zwaar als nooit te voren;
o Spot! Florences leeuw ligt vastgebonden,
en de ijz'ren boei nijpt bloed uit duizend wonden!
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Pantoens en ghazelen

Pol de Mont, Fladderende vlinders

50
1883-1885

Pol de Mont, Fladderende vlinders

51

I
Komt nu! komt
Komt nu, komt! De groene hagen,
rozerood van meidoornbloemen,
reiken ons hunn' twijgen, vragen
dat wij hunne geuren roemen.
Rozerood van meidoornbloemen
bloeien bosch en struik alomme,
dat wij hunne geuren roemen; weiden schieten blom bij blomme.
Struik en boschje bloeit alomme ziet toch, ziet, hoe 't luchtruim blauw is!
Weiden schieten blom bij blomme voelt toch, voelt, hoe 't luwtje lauw is!
Ziet toch, ziet, hoe 't luchtruim blauw is!...
Plotsling sneeuwt het blanke veeren! Voelt toch, voelt, hoe 't luwtje lauw is,
zangers, bij uw wederkeeren.
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Plotsling sneeuwt het blanke veeren
van ontelb're voog'lenvloten! Zangers, bij uw wederkeeren,
vedelt, kwedelt, onverdroten!
Van ontelb're voog'lenvloten
weze u 't voorbeeld volgenswaerdig:
vedelt, kwedelt, onverdroten,
paarkens! weest tot kussen vaerdig.
Weze u 't voorbeeld volgenswaerdig...
Weg dus, oud gemor en klagen!
Paarkens! weest tot kussen vaerdig...
(5)
Meidoorns bloeien langs de hagen

(5)

Zie Inhoud en Aanteekeningen.
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II
Op den paerdjesmolen
Aan Frans Simons
Molen, molen, wil nu draaien, vlug in het ronde!
Laat uw' lampjes lichten, laaien, vlug in het ronde!
Arm aan arm en schaar bij scharen naderen wij!
Zwenken willen wij, zwirr'len, zwaaien, vlug in het ronde!
Heisa, muzikanten! speelt uw' vroolikste deuntjes!
Morgen mocht de Dood ons maaien! - Vlug in het ronde!
Hop! Wij gaan! De kielen zwellen! Welk een genieten!
Ziet gij al die rokjes waaien, vlug in het ronde?
Aan mijn' zijde rijdt mijn Liesken. Pruilt gij nog, liefken?
Paerdjes, rent - het moog' haar paaien - vlug in het ronde!
Wacht, ik til haar, éen - twee - drie, hop! over mijn' knieën...
‘Foei! zoo pruilen is niet fraai! en - vlug in het ronde!’
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Doch zij lacht reeds... Dank, heb dank nu! 'k Wil, als een kind u
koest'ren, wiegen, wangen aaien! - Vlug in het ronde!
Zóó is 't goed!... Maar zeg mij, liefken! schijnt u die nacht niet
heller dan het zonneraaien? - Vlug in het ronde!
Laas! daar staan de paerdjes... Wij toch stijgen niet neder,
eer, in 't dorp, de hanen kraaien!... - Vlug in het ronde!
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III
Schier of morgen
Lang reeds zocht ik op uw' wang een' kus te drukken. ‘Schier of morgen’,
paaidet gij, en lachte' schertsend. ‘Eens zal 't lukken,
schier of morgen!’
Ik dacht stil: ‘Het rijk der heem'len lijdt geweld. Geweld'gen winnen 't!
Heeft men koets noch paerd, men komt er ook op krukken,
schier of morgen.
Lieve, blonde vrouwenkopjes zijn slechts dáarom stout verheven,
om op uwe borst te teerder neer te bukken,
schier of morgen.
Is de roos door doornenstruiken gansch omgeven, des te grooter
is de vreugde, die wij smaken bij het plukken,
schier of morgen!
Slechts de keten, die, op 't aanbeeld, traag gesmeed werd, heet ik duurzaam:
schakels, uit gegoten ijzer, springen stukken,
schier of morgen.
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Lijd gij vrij wat honger, minnaar! Ambrozijn zal dra uw' spijs zijn!
Eens, ja! zijt gij 't liefken dankbaar voor haar' nukken,
schier of morgen!
Heb geduld, of span geen netten om de looze vink te vangen!
Spoedig biedt zij d'eigen schouder aan uw' jukken,
schier of morgen!’
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IV
In uwen tuin
Rozen, tulpen, krokusbloemen geurden zoet, in uwen tuin!
Twijgen, bladen, alles baadde in licht en gloed, in uwen tuin.
't Kruikjen in de blanke handen, liet gij frissche waterstralen
borr'len, op wat dorrend neerboog vóor uw' voet, in uwen tuin.
Ik intusschen, zette een' vlinder achterna: in zigzagfladd'ren
zweefde 't speelziek dier om rozen, rood als bloed, in uwen tuin.
Op een' grond van gouden loofwerk droeg zijn wiekje vuurrobijnen;
stijgend, dalend, maakte 't immer sneller spoed, in uwen tuin.
Ei! Ik wou en zou het krijgen! Perken, bedden hupte ik over! ‘Rustte 't slechts een' poos, ik bracht het fluks mijn' groet in uwen tuin!’
't Was, of goede geesten 't hoorden!... Zie! daar streek de vlinder neder...
'k Nader... God! Hij wascht zijn kopken! Dat geeft moed... In uwen tuin
heerschte plots de grootste stilte. - Nauwliks aad'mend sloop ik voorwaarts...

Pol de Mont, Fladderende vlinders

58
Heil! daar houd ik hem! En 't klinkt nu: ‘Zoo is 't goed!’ in uwen tuin!
- Streng stond uw gelaat, halfdroevig, toen ik u het diertje toonde...
‘Treedt gij zóo den overwinnaar te gemoet in uwen tuin?’
Smeekend, half berispend, spraakt gij: ‘Schenk het aan zijn' vrijheid weder...’ ‘Staat dus,’ vroeg ik, ‘al wat ademt, in uw' hoed', in uwen tuin?’ Gij: ‘Het zocht wellicht zijn gaaiken!... Zou de vlinder ook niet minnen?’ Diep trof die eenvoudige uitroep mijn gemoed, in uwen tuin.
'k Liet het diertje los: daar steeg het, als een vlokje gouds, de ruimte in...
Gij... omhelsdet d'armen zondaar tot zijn' boet... in uwen tuin!
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V
Hoogste heil
Hoe schijnt nu al wat leeft op Godes aerd', zoo zoet!
Hoe ben ik zelf vandaag zoo mildgeaard, zoo zoet!
Men zegt: de roos, hoe geurig, heeft een' doren.
Men lastert haar, die hemelgeuren baart zoo zoet!
Niet waar, geen wreede sperwer vliegt daarboven:
een doffer is 't, die zich aan 't wijfken paart, zoo zoet!
Geen looze spinne weeft in 't groen: slechts vlinders
doorfladd'ren 't ruim, met bloemenstof bezwaard, zoo zoet
Geen doodend bliksemvuur huist in de wolken,
alleen der zonne lieve warmte en klaart', zoo zoet!
Geen windgehuil vaart langer door de wouden:
gansch de aerde zingt, een' harp door God besnaard, zoo zoet!
't Is al één' harmonie, één heil, één' liefde!
Want zij, die 'k liefheb, heeft mijn' trouw aanvaard, zoo zoet!
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VI
Slechts van éene
Aan L.....
Waar ik, in den Mei des levens, zwierf en dwaalde,
hier en daar;
welke kronen, welke kransen ik behaalde,
hier en daar;
't zij ik opsteeg naar de toppen, op het spoor der adelaren,
't zij ik, in valleien, tot de bloemen daalde, hier en daar;
of ik, hoop'loos, arm, verlaten, handen wrong op 't ziekenleger
of, vóor mij, in ruimen beker, 't wijntje kraalde, hier en daar;
waar men, mijne gaven eerend, juichte: ‘Heil den knappen zanger!’
waar men, doof voor rijm en rhythmus, beide smaalde, hier en daar;
gist'ren, onder sicomoren, in den arm van Moorsche schoonen,
heden, waar een v e i l c h e n a u g in 't mijne straalde, hier en daar;
overal, waar ik, in lied'ren, 't heil van and'ren openbaarde,
of - in somb'ren toon, van eigen wee verhaalde, hier en daar;
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wàt al armen me ooit omvlochten, lippen op de mijne kleefden,
in hoevele paradijzen ik ook faalde, hier en daar;
slechts van éene, eilaas! van éene, mocht ik kus noch lach genieten,
die ik met mijn beste bloed vol vreugd betaalde, hier en daar!
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VII
Scheiding
Laat mij, ach! laat mij nog niet. Heet dan zoo machtig, de stemme,
die u ontrukt aan mijn hert? - Laat mij, ach! laat mij nog niet!
Valt u het scheiden zoo licht? - Toon' u Natuur dan, hoe innig
Liefde, wie liefheeft, verbindt. - Laat mij, ach! laat mij nog niet!
Zie, 't is nu Najaar. En toch, 't is of de Herfst, voor een' poos nog,
ruimt voor den Zomer het veld! - Laat mij, ach, laat mij nog niet!
't Is of het scheidend seizoen, de aerde, zijn' bruid, met een' glimlach
scheem'rend door tranen, begroet: ‘Laat mij, ach! laat mij nog niet!’
Zoeter is 't windje; het zoent smachtend het loover; en 't loover
bleekt en bezwijmt bij dien kus... Laat mij, ach! laat mij nog niet!
't Landschap reikt tot de zon, armen gelijk, die haar smeeken,
't sidd'rend geboomte, dat klaagt: ‘Laat mij, ach! laat mij nog niet!’
Soms, tot een teeken van rouw, schudt het zijn loover ter aerde,
tooi des vervlogenen heils, klagend: ‘Ach! laat mij nog niet.’
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Dan, als de Zongod zelf, onder den prikkel der Liefde
steig'rend, naar de aerde, die weent: ‘Laat mij, ach! laat mij nog niet,’
vrucht'loos den smachtenden blik, vrucht'loos den trageren voet wendt,
immer vervolgt door dien kreet: ‘Laat mij, ach! laat mij nog niet!’
dan, in zijn hopeloos wee, roept hij de frischheid der Lent, de
hitte des Zomers tot zich, - ‘Laat mij, ach! laat mij nog niet!’ hult zich in wolken en mist, bergt, in een' sterr'loozen nacht het
pijnlik bleek van zijn' wang, - laat mij, ach! laat mij nog niet,
tot hij, zijn leed is te groot! plotsling in tranen zich uitstort,
(6)
tranen, voor haar, die ginds kermt: ‘Laat mij, ach! laat mij nog niet!’

(6)

Zie Inhoud en Aanteekeningen.
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VIII
Zoo gansch alleen
De herfstwind waart in 't loof... Waar zal ik zwerven, zoo gansch alleen?
Op naakten stengel hangt de roos te sterven, zoo gansch alleen...
De dagen vliên. De tijd, op ijz'ren wieken, verschijnt, verdwijnt.
Waar zal ik, arme lijder, troost verwerven, zoo gansch alleen?
't Is lang geleên. 't Was Mei! De vogels zongen. De beek sprong los.
Toen dwaalde ik niet, met wangen zonder verven, zoo gansch alleen!
Ik weet een' boom. Zoo vaak ik daaraan denke, zit onder 't loof
een zalig paar, omringd door bloemengerven, zoo gansch alleen!
Haar oog en wang zijn de uw'; zijn' stroever trekken behooren mij.
o Rozenwang, wat moet ik noode u derven, zoo gansch alleen!
Verrukt, volzalig, sneed ik, in de linde, mijn' naam en d'uw':
daaronder wil ik nu, als grafschrift, kerven, zoo gansch alleen:
‘Gij al, die mint, 't was heden mijne, en - morgen - is 't u w e beurt:
Gij droomt van heil... Ach! Enkel leed zult ge erven, - zoo... gansch alleen!’
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IX
Klokkenkerstlied
Aan Moeder
Klank bij klank en vlok bij vlokken,
over dorpen, over steden,
plaant het feestgelui der klokken,
spreidt de sneeuw zijn' blanke kleeden.
Over dorpen, over steden,
bergen, wouden door en dalen,
spreidt de vorst, als blanke kleeden,
saamgeweven sneeuwkristalen.
Bergen, wouden door en dalen,
gonst en zwelt de bronzen ode:
‘Saamgeweven sneeuwkristalen,
tooit den weg van 's Heeren Bode.’
Gonst en zwelt, gij, bronzen ode:
‘Aerde, tril! Hij is geboren!
Tooit den weg van 's Heeren Bode,
mensch! U is weer heil beschoren.
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Aerde, tril! Hij is geboren!
Reiner waaien wind en luchten!
Mensch, u is weer heil beschoren:
Juich in liefde en staak uw zuchten.
Reiner waaien wind en luchten:
't licht en glanst uit al de spheren.
Juich in liefde en staak uw zuchten:
Dàt is 't hoog gebod des Heeren!’
't Licht en glanst uit al de spheren...
Lager zweeft het lied der klokken,
dichter zwermen blanke veeren,
klank bij klank en vlok bij vlokken.

Pol de Mont, Fladderende vlinders

67

X
De vader
Ja, Moederliefde is waerd bezongen,
doch - Vadermin heeft ook haar recht:
haar prees ik, hadde ik duizend tongen,
als goud zoo puur, als marmer hecht!
De Vadermin heeft ook haar recht!
In oude sagen kan men 't lezen:
als goud zoo puur, als marmer hecht,
minde eens een grijsaard, lang vóor dezen.
In oude sagen kan men 't lezen:
verlamd van jaren, kreupel, blind,
minde eens een grijsaard, lang vóor dezen,
zijn rozemvangig, éenig kind.
Verlamd van jaren, kreupel, blind,
- voort trok zij hem, door velden, heiden,
zijn rozemvangig, éénig kind....
- Hij liet zich, als een lam, geleiden!
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Voort trok zij hem, door velden, heiden,
door zand en slijk, langs doorn en steen...
- Hij liet zich, als een lam, geleiden,
barvoets, met halfgedekte leên!
Door zand en slijk, langs doorn en steen,
bij Juligloed of najaarsregen,
barvoets, met halfgedekte leên,
mak, volgde hij; zijn' lippen zwegen!
Bij Juligloed of najaarsregen,
geen rust -, geen schuilplaats bood zij hem.
Mak volgde hij; zijn' lippen zwegen...
‘Voort!’ snauwde zij met barsche stem.
Geen rust-, geen schuilplaats bood zij hem.
‘Schooi, leêgaard! Schooi van deur tot deuren.
Voort!’ snauwde zij met barsche stem.
Zijn jamm'ren deed de herten scheuren...
‘Schooi, leêgaard! Schooi van deur tot deuren!’ Eens, in de gloênde middagzon,
deed zóo zijn' klacht de herten scheuren:
‘Erbarming!... God!... Zoo 'k rusten kon!’ Eens, in de gloênde middagzon,
gebroken, zonk hij neer ten gronde.
‘Erbarming!... God!... Zoo 'k rusten kon!’ ‘Op!’ klonk het, ‘voort!’ uit haren monde.
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Gebroken zonk hij neer ten gronde...
Zij wees ten verren bergtop heen.
‘Op!’ klonk het, ‘voort!’ uit haren monde.
(7)
‘Verrek! ... en laat me, in 't eind, alleen!’
Zij wees ten verren bergtop heen:
‘M o c h t g i j , a l s s n e e u w , d i e k r u i n b e d e k k e n !
Verrek!... en laat me, in 't eind, alleen,
Geen nieuwe morgend moge u wekken!...
M o c h t g i j , a l s s n e e u w , d i e k r u i n b e d e k k e n !’ Daar slaakt de grijze een' schrikb'ren schreeuw.
Geen nieuwe morgend zal hem wekken:
ginds, op de bergkruin, blankt de sneeuw!
- Daar slaakt de grijze een' schrikb'ren schreeuw.
De deerne jubelt, uitgelaten!
Ginds, op de bergkruin, blankt de sneeuw!
‘Rept, voetjes, rept u langs de straten!’ De deerne jubelt, uitgelaten!
‘'k Ben schoon en jong... Ginds doemt de steê...
Rept, voetjes, rept u langs de straten...
'k Wil zwelgen in een' wellustzee...
'k Ben schoon en jong... Ginds doemt de steê.’ Doch, zie! de zon rijst hoog en hooger!
- ‘'k Wil zwelgen in een' wellustzee...’ Zij juicht; - haar' keel wordt droog en droger.

(7)

Zie Inhoud en Aanteekeningen.

Pol de Mont, Fladderende vlinders

70
Doch zie! de zon rijst hoog en hooger.
Op al heur' leden paerelt zweet.
Zij juicht; - haar' keel wordt droog en droger.
De lucht is lood. - 't Is stikkend heet...
Op al heur' leden paerelt zweet.
Zij hijgt naar aâm met dorre longen.
De lucht is lood! 't Is stikkend heet...
Haar' lippen zijn van dorst verwrongen.
Zij hijgt naar aâm met dorre longen.
Geene enk'le bes in haag of gras!
Haar' lippen zijn van dorst verwrongen...
Geen regenvlaag, geen beek, geen plas!
Geene enk'le bes in haag of gras!
Bewust'loos zakt zij neer ten gronde. ‘Geen regenvlaag, geen beek, geen plas...
Zoo slechts... één drop... mij laven konde!’ Bewust'loos zakt zij neer ten gronde.
Voort wil zij, voort! Daar stuit haar voet...
- ‘Zoo slechts... éen drop... mij laven konde!...’ Steeds vlamt de zon in feller gloed.
Voort wil zij, voort! Daar stuit haar voet:
zij ziet des berges helling glooien...
Steeds vlamt de zon in feller gloed,
e n z i e ! d a a r g a a t d e s n e e u w a a n 't d o o i e n .
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Zij ziet des berges helling glooien...
- Is dat een verre waterval? De sneeuw! Daar gaat de sneeuw aan 't dooien!
Het schuimt en borrelt neer in 't dal...
- Is dat een verre waterval? In frissche golpen gudst het water:
het schuimt, het borrelt neer in 't dal..
Welk vroolik kabb'len... Welk geklater!
In frissche golpen gudst het water:
Zij drinkt niet, slurpt... en wordt niet zat Welk vroolik kabb'len... Welk geklater!
Gered is zij! Ginds grauwt de stad!
Zij drinkt niet, slurpt... en wordt niet zat... Ja, Vaderliefde is waerd bezongen!... Gered is zij... Ginds grauwt de stad...
Zij juicht! O! Hadd' zij duizend tongen!
Ja, Vaderliefde is waerd bezongen,
al heeft ook Moedermin haar recht:
haar prees ik, hadde ik duizend tongen,
als goud zoo puur, als marmer hecht!
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XI
De manga's rijpen
De manga's rijpen rood als bloed,
vanillageur vervult de lucht.
Niet langer drukt de middaggloed:
de zwoele nachtwind waait en zucht.
Vanillageur vervult de lucht,
de theeroos luikt heur' blaadjes toe,
de zwoele nachtwind waait en zucht. Ik ben zoo zalig, blij te moe.
De theeroos luikt heur' blaadjes toe! Hoort gij dat smachtend zingen niet? Ik ben zoo zalig, blij te moe:
mij leidt en lokt een lief'lik lied.
Hoort gij dat smachtend zingen niet?
Ginds, in het bloemenparadijs,
- mij leidt en lokt haar liefdelied zingt Seri thans heur' schoonste wijs.
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Ginds, in het bloemenparadijs,
waar klaat'rend een' fonteine spruit,
zingt Seri thans heur' schoonste wijs! o Seri, Seri, word mijn' bruid!
Waar klaat'rend een' fonteine spruit,
in 't lindenboschje, stil en koel,
o Seri, Seri, word mijn' bruid! U minnen is mijn levensdoel!
In 't lindenboschje, stil en koel,
daar slaat heur' hand den s a m - s i n thans.
- Haar minnen is mijn levensdoel!
Nu wiegt en zwenkt ze in zwier'gen dans.
Daar slaat heur' hand den s a m - s i n thans!
Gelijk een' h o u r i , slank en schoon,
zoo wiegt en zweeft ze in zwier'gen dans.
Hoe zwelt haar boezem, bloost haar' koon!
Gelijk een' h o u r i , slank en schoon,
zoo rept zij 't voetje, vlug en fijn!
Hoe zwelt haar boezem, bloost haar koon!
(8)
Hoe reel èn arm èn middel zijn!
Zij rept het voetje, vlug en fijn...
Mij is 't, of ik haar kussen moet...
o Seri, Seri, word toch mijn! De manga's rijpen rood als bloed.

(8)

Zie Inhoud en Aanteekeningen.
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XII
Sterren
Snel, in 't Oosten, stijgt het duister,
snel, gelijk het wassend water.
'k Zie het West, dat baadt in luister,
'k hoor het laatste vinkgeschater.
Snel, gelijk het wassend water,
walmt de blanke mist ten hoogen.
'k Hoor het laatste vinkgeschater
tusschen 't groen der looverbogen.
Sneeuwblank walmt de mist ten hoogen!
Zie, o zie - als leliën, rozen,
tusschen 't groen der looverbogen,
sterren pink'len, 't maantje blozen!
Zie, o zie - als leliën, rozen,
groeiend in getal en grootte,
sterren pink'len, 't maantje blozen,
aan den trans, den wolkontbloote.
Groeiend in getal en grootte,
éen voor éen, als luchters, lampen,
aan den trans, den wolkontbloote,
komen ze om den voorrang kampen.
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Éen voor éen, als luchters, lampen,
- wie, wie zal hun namen schenken? komen ze om den voorrang kampen...
Somtijds is 't, of zij me wenken...
- Wie, wie zal hun namen schenken?
- Kransen zijn 't, festoenen, kronen...
- Somtijds is 't, of zij me wenken:
‘Laat het stof! Kom hooger wonen!’
Kransen zijn 't, festoenen, kronen:
- drukten ze eens der goden slapen? ‘Laat het stof! Kom hooger wonen!’ - Ach, de goden zijn ontslapen!
Drukten ze eens der goden slapen?
- 't Al blijft stom: geen antwoord ruischt er.
- Ach, de goden zijn ontslapen!...
- Snel in 't Oosten, stijgt het duister.
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XIII
De slang
Als een snoer van glimmend fluweel en zijde,
waar de Soendazonne ten hemel vonkelt,
ligt de Python, zalig, in 't noengetijde,
tot een reuzenkluwen ineengekronkeld.
Waar de Soendazonne ten hemel vonkelt,
en de manga's, bloedend van rijpheid, klooven,
tot een reuzenkluwen ineengekronkeld,
ligt hij, schijnbaar dood, in der rotsen kloven.
Waar de manga's, bloedend van rijpheid, klooven,
met het spitse hoofd op verdorde blâren,
ligt hij, schijnbaar dood, in der rotsen kloven;
- door zijn' ringen ziet men geen' adem varen.
Met het spitse hoofd op verdorde blâren,
als een steen, zoo roereloos, ligt hij neder.
Door zijn' ringen ziet men geen' adem varen,
slechts de tong gaat, sijfelend, heen en weder.
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Als een steen, zoo roereloos, ligt hij neder.
Om hem heen schijnt alles zijn' slaap te deelen.
Slechts de tong gaat, sijfelend, heen en weder.
't zoeltje zuilt in sluim'rende bloempriëelen.
Om hem heen schijnt alles zijn' slaap te deelen.
Plots, in 't loover, kleppert een' snelle veder; 't zoeltje zuilt in sluim'rende bloempriëelen zie! een' duif strijkt, traag, op de moszoo neder.
Plots, in 't loover, kleppert een' snelle veder:
roekedoënd fladdert de duif, de wilde,
zie! daar strijkt zij, traag, op de moszoo neder.
- Is het niet, of 't monster van wellust rilde?
Roekedoeënd fladdert de duif, de wilde,
en zij tript, niets duchtend, op rozen pootjes...
- Is het niet, of 't monster van wellust rilde? Z i j ? - Zij gladt haar' wieken en pikt naar strootjes.
En zij tript, niets duchtend, op rozen pootjes,
- als smaragden flikk'ren des Pythons oogen!
Zij? - Zij gladt haar' wieken en pikt naar strootjes;
doch, in 't mos, wordt sissend die tong bewogen...
Als smaragden flikk'ren des Pythons oogen.
- 't Is, of droppels bloed nu dat oog bespatten...
Doch, in 't mos, wordt sissend die tong bewogen:
als een bliksem zal hij den vogel vatten!

Pol de Mont, Fladderende vlinders

78
't Is, of druppels bloed nu dat oog bespatten...
- Naar de hoogte, duif, op uw' snelste schachten!
- Als een bliksem zal u het monster vatten...
In zijn' ringen zal u de slang versmachten!
- Naar de hoogte, duif, op uw' snelste schachten!
Ver, in 't woud, zal 't gaaiken zoo pijnlik stenen!
In zijn' ringen zal u de slang versmachten!...
- Ach... te laat! te laat! - Waar is 't duifje henen?
Ver, in 't woud, zal 't gaaiken zoo pijnlik stenen...
- Waar de Soendazonne ten hemel vonkelt,
- Ach! te laat! te laat! Waar is 't duifje henen? ligt de slang, verzaad, weer ineengekronkeld.
Waar de Soendazonne ten hemel vonkelt,
ligt de Python, zalig, in 't noengetijde,
tot een reuzenkluwen ineengekronkeld,
(9)
als een snoer van glimmend fluweel en zijde...

(9)

Zie Inhoud en Aanteekeningen.
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I
Lentefluit
Als de meidoorn in de hagen bloeit,
en de boomen, de boomen in knoppen staan,
als elk kruidje kiemt, als elk rijsje groeit,
is het tijd, is het tijd, om naar 't veld te gaan.
Met rei bij rei,
gearmd, geprest,
langs de beek, door de meersch, door de wouden gedwaald!
Reeds ligt een ei
in ieder nest,
wen de vogel, in lied'ren, zijn heil verhaalt.
o Meienlucht, wat waait gij zoet,
dat ik 't liefje, mijn liefjen, omhelzen moet!
In het beekkristal, in het vijvernat,
waar de zonne, de zonne haar beeld in schouwt,
waar het zwabbervischje, glimmend glad,
in het slib, in het slib zich een' woning bouwt;
in het klompje klei,
waar de maai zich vest;
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in de schors, door den vorst en de zon verstaald reeds ligt een ei
in ieder nest is geen plek, is geen stip, waar de liefde faalt!
o Meienlucht, wat waait gij zoet,
dat ik 't liefje, mijn liefjen, omhelzen moet!
Op mijn hert uw' hand, op uw' hert de mijn',
dat ik voel, dat gij voelt, hoe 't daar brandt en klopt! 't Zij de kimme zich bade in den avondschijn,
't zij de dauw uit de kelken der bloemen dropt;
waar 't u gerei,
ga Oost of West,
ik verzel u, ik hecht me aan uw kleed als een kind! Reeds ligt een ei
in ieder nest!
o Bemin thans, bemin! A l w a t i s , b e m i n t !
o Meienlucht, wat waait gij zoet,
dat ik 't liefje, mijn liefjen, omhelzen moet!
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II
Het net
De god der Liefde trekt door 't land,
door de wei, langs het woud, in den morgendgloed.
Zijn' netten, zijn' kooien, die draagt hij in hand;
maar zijn' boog en zijn' pijlen verbergt hij goed.
Welk vogeltje kan daar wel denken, voorwaar!
god Amor wordt er een vogelaar?
Waar de takken, als waaiers, ten bodem hangen,
daar wil hij de zingende vogeltjes vangen.
Eerbiedig knikt het gebloemt, op zijn pad,
en het koren, het koren rijst uit de voor,
en de boomen, zij wuiven met twijg en blad,
en de vogels, zij fladd'ren hem tegen in koor.
Diep onder het loover versteekt zich de guit...
Hoort... Hoort, dat gezang, dat betoov'rend gefluit!
Schalksch kittelend dringt het de vogels in de ooren,
verlokt en verleidt hen met hemelsch bekoren.

Pol de Mont, Fladderende vlinders

84
Geen kijkertjes hebben het plekje bemerkt,
waar de vanger, de vanger zich zocht te versteken;
geen merkte den tak, die het net verbergt! Op uw' hoede, op uw' hoede voor Amors streken!
En de vogelaar zingt van de primel, die lacht,
van het kruid en de bloemen, hunn' geur en hunn' pracht,
en de vinken, de meezen, zij luist'ren, zij beven,
maar gevoelen zich, zacht, naar den zanger gedreven.
En gespannen is 't net; het kooitje klaar.
En geene oop'ning, in schaarhout, heester of heg,
of omzichtig sluipt door die oop'ning een paar,
en zij hooren het lied, en zij zoeken den weg...
En zij luist'ren, zij pinken malkaar zacht toe,
en het lied is zoo hemelsch, zij worden 't niet moe...
En zij fladd'ren, al nauwer, al dichter, te gader,
het wenkende, zingende vangertje nader.
En het wijfje?... Ei! 't Klopt daar zoo wonder, zoo teer.
Zie, daar strijkt het, als mat, op een takje, om te rusten.
En het gaaiken?... Ach! 't zweeft om haar heen, om haar weer
- Of een plaatsje aan heur' zijde den minnaar zou lusten?
Zoo zachtjes, als ducht hij ‘of 't houtjen ook brak’,
strijkt hij neder op 't andere sop van den tak...!
Wel schudt zij het kopken, - maar kikt of en mikt niet,
wel roert hij het wiekje, - maar mikt of en kikt niet!
Dan - hemel! wat grijpen die tonen ook aan? bij 't wijfje schuift hij zoo heimlik, zoo dicht.
En zij - zij en zegt er noch ‘ga’, noch ‘kom aan’,
maar het hertje is zoo vol, en toch schijnt het zoo licht!
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‘Ei, zóo eens het takje, de Min weegt zwaar,
zoo het takjen eens brak bij 't gewicht van het paar!’
Zoo neurde de zanger, in 't loover verdoken;
maar het takje... ja, 't boog! maar het i s niet gebroken.
Op eens doorsneed nog een triller de lucht Niet langer weergalmden des vogelaars zangen.
- Wat baatte gekrijt, gefladder, gezucht?...
Daar sluit zich het net, en het paar is... gevangen.
Gefnuikt ontwaakten zij, beide, in de muit;
- Wie helpt er het aardige paartje nu uit?
De vogelaar hangt er van bloemkens en loover
een' geurigen, fleurigen meikrans over...
En weder trekt de god door het land,
door de wei, langs het woud, in den morgendgloed.
Zijn' netten, zijn' kooien, die draagt hij in hand,
maar zijn' boog en zijn' pijlen' verbergt hij goed.
Welk vogeltje kan daar wel denken, voorwaar!
god Amor wordt er een vogelaar? Waar de takken, als waaiers, ten bodem hangen,
daar wil hij de zingende vogeltjes vangen.
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III
Door 't gordijn
Liefje, toen ik, d'eersten keer,
heensloop langs uw huisje,
ruischte in de bladeren bek noch veer,
piepte musch noch muisje.
Ik had schoon te blijven staan
half een' dag vóor 't aardig kluisje,
't raamken wou en zou niet opengaan,
en - óm 't raam, door al de blaân,
rees er maar geen gedruischje!
Enkel, heimelik... door 't gordijn
schemerde een rozige wangenschijn.
Liefje, toen ik nog eens kwam,
rees er wel nog geen klankje,
doch, om den ouden wingerdstam,
bengelde reeds - éen rankje!
Loochen niet.. uw' poezele hand
hield het doek omhoog geheven...

Pol de Mont, Fladderende vlinders

87
Aardig mondje, lieg niet... zweer niet... want
door het fijngeplooide kant
zag ik uw' lokken zweven!
Gansch dien dag tot bespiên gereed,
bleef het vensterken op een' spleet!
Toen ik, laatst, in den avondgloor,
weerkwam langs uw straatje,
zaat gij te spinnen vóor de door,
blank, in blank gewaadje...
Ik - zoo heusch en diep ik kon,
groette uw lodd'rig, blank gelaatje...
Waarop toch mijn aardig meisje zon? t' Oog keek weg, het handje spon,
en - daar brak het draadje!...
't Lief gelaatje kreeg een' kleur...
Lachend droop ik er ras van deur!
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IV
Over de hut
Over de hut, waar mijn liefje in woont,
wiegelen, machtig getakt en gekroond,
twee zilverstammige berken.
Tusschen de blâren, op mikjes gevest,
piept daar en ruischt daar zoo menig nest
vol bekjes en klapp'rende vlerken.
Bloedde de dag weer eens uit, in het West,
nauweliks schemert de nacht op 't gewest,
of ik staak, op mijn' akker, het werken.
't Voedend maal, dat den slover loont,
wacht me, doch 't avondsterretje toont
mij de zilverstammige berken.
Dan, wen het ‘Ave’ langzaam toont,
is 't, of een' heim'like stem mij troont
naar des hofkens bloeiende perken.
'k Zie, hoe gij malven en rozen lescht,
'k hoor, - o de vogels! zij kennen mij best, de bekjes en klapp'rende vlerken.
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Oog in oog, en de handen geprest,
staan wij daar zwijgend en lang; doch, in 't lest
- vrij mogen de vogels het merken! grijp ik, - wie weet, of de hemel 't verschoont? kussend het lieveken, roziggekoond,
bij de zilverstammige berken.

Pol de Mont, Fladderende vlinders

90

V
Zeer oud liedeken
op eene bekende wijze
Een vogel daalde, blank van veer,
op groenen hagedoren neer,
din, don, dijne!
Een vogel daalde, blank van veer,
Din, don, don!
‘Ach! vlieg naar 't eenig liefken mijn!’
- ‘De minnebode wil ik zijn!’
Din, don, dijne!
‘A c h ! v l i e g n a a r 't e e n i g l i e f k e n m i j n !’
Din, don, don!
Hoog over wouden ruischt de schacht:
de Min vliegt sneller dan 't gedacht!
Din, don, dijne!
D e M i n v l i e g t s n e l l e r d a n 't g e d a c h t !
Din, don, don!
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Ver, waar de maagd te treuren zat,
daar streek hij neer op tak en blad...
Din, don, dijne!
V e r , w a a r d e m a a g d t e t r e u r e n z a t ...
Din, don, don!
‘En slaapt ge, of waakt ge, of zijt ge dood?’ Van schreien waren hare oogen rood...
Din, don, dijne!
‘E n s l a a p t g e , o f w a a k t g e , o f z i j t g e d o o d ?’ Din, don, don.
‘Nog sloot de dood mijne oogen niet:
Ik kan niet slapen van verdriet...’
Din, don, dijne!
‘I k k a n n i e t s l a p e n v a n v e r d r i e t !’
Din, don, don!
‘Ik ben getrouwd!’... - ‘Voorwaar, voorwaar!
Mij scheen deez' maand wel duizend jaar!’
Din, don, dijne!
‘M i j s c h e e n d e e z ' m a a n d w e l d u i z e n d j a a r !’
Din, don, don!
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VI
De dooden
Wien scheelt het wel, bij Lent- en Meiseizoen,
als kol en madelief de groene zoden
doorspikk'len, of daar ook verliefde dooden,
diep onder 't gras, hun sluimeringsken doen?
Wat vraagt Natuur, of ook een paar genooden
ontbreken op haar feest! - Het lieve groen
dekt graf bij graf; en duizend wortels voên
zich met het merg van hen, die 't leven vloden!
In bloemendons, wen Herfst aan 't woeden gaat,
bergt soms een vlinder 't fijngepaereld zaad...
Zal hij der roze een' laatsten kus gaan rooven?
Ook 't roosje sterft... - Doch keert de Lent, o vreugd!
de bloem herleeft, en - beeld van eeuw'ge jeugd! stijgt, uit de pop, het goudinsekt naar boven!
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VII
Zalige rust
o Dood zijn, onder 't gesuis der boomen,
- wen avonddoomen
de kruinen winnen,
o samen slapen, samen droomen!
geen einde schroomen,
geen einde - en minnen!
o Dood zijn!... Hoort gij den dauw niet druipen?
Gouddierkens sluipen
de bloemen binnen...
Geen echo brengt ons 't gerucht van 't leven,
en vlijtig weven
rond ons de spinnen.
Daar, boven, zitten verliefde paren
op 't graf, en staren
op 't bloemtapeet.
Hoe stil... 'k Hoor d'adem op hunn' lippen...
'k Hoor kusjes nippen!
'k Hoor bede en eed!
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o Dood zijn! Eeuwig te zamen rusten,
van aerdsche lusten
verzaad, bevrijd, 'lijk steenen ridders der middeleeuwen,
bewaakt door leeuwen,
van wederzijd!...
Nu zacht malkander trouw versproken! Schrik niet: verbroken
wordt nooit zoo'n band!
Wat snood verraad op aerde ook griefde,
der dooden liefde,
slechts d i e houdt stand!
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VIII
Vizioen
Aan Dahlila
Welk leven gij hieldt, in de bottende blâren,
gij, tjilpende, sjirpende vinkenscharen,
bij 't purperend gloren van de d'avondschijn!
Gij zongt, gij dichttet in alle tonen,
rijmdet terzinen, lijmdet canzonen,
florituurdet in 't grof en in 't fijn,
en, luisterend, droomde ik van minnende schoonen,
bij 't purperend gloren van d'avondschijn!
Wat kwam daar, op eens, uit de loovers gevaren?
- Met schalksche gebaren,
lange, ten grond neergolvende haren,
een klein zwart guitjen in rood satijn!
Hij groette mij heusch, ontdekte zijn kopje,
reikte mij, pinkend, een notendopje
vol ‘h e x e n k ü c h l i c h e n ’ tooverwijn,
‘e i n g u t e s G l a s v o n d e m b e k a n n t e n S a f t ,
d e s s e n d i e J a h r e d o p p e l n d i e K r a f t !’ -
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‘Drink uit, m e i n F r e u n d ! Het kan niet schaden!
Steeds noopt de wijn tot grootsche daden.
U toont hij, vast, vóor de avondschijn
in 't West verdwijn',
het kussenkwistige,
slangenlistige,
uw heelende, streelende minnekijn!’
Ik sprak: ‘o Dwerg! Dat kan niet zijn!’ En, ongeloovig als Thomas, dronk ik!
Ik dronk - éen droppeltje! Bloemen, blâren,
de tjilpende, sjirpende vogelscharen,
het woudconcerto in alle tonen,
de teed're terzinen, verliefde canzonen,
de fiorituren in 't grof en in 't fijn,
tot zelfs de purperende avondschijn,
't was alles, alles, als bij tooverslag, verdwenen!
En ziet, daar rolde de Oceaan,
in 't spook'rig schemerlicht der Maan,
met mystisch tooverlicht beschenen,
zijn' hemelhooge baren, slag op slag, vóor mij.
Fel zwoegde het water, steeg het tij:
En iets ruischte uit dat al tot mij,
iets,
als de snik van 't herte, dat gaat breken,
iets,
als de doffe klacht, die men niet uit kan spreken....
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Hoïho, hoïho!
Wijd over de baren,
trillen geheimvol-ruischende snaren,
sprankelt weldra een geweldig lied...
En strandwaarts heen, met luid geklater
van 't om de roeispaan ziedend water,
komt, uit het nevelig verschiet,
een visschersbootje, traag, naar land gedreven.
Ik zie, bij 't vaal geglim der maan,
een' jongen knaap bij den steven staan.
Hoïho, Hoïho!
Op 't water zweven
geesten, van phosphorlicht beglansd!
Met 's afgronds rijksten bloei omkranst,
de blikken gloeiend, de lippen rood,
wiegelt daar, zingend, de boezems bloot,
de Watervrouw om de visschersboot.
Hoort gij die stem vol helsch bekoren?
Ziet gij dat oog, vol zoet bedwingen?
Arm menschenkind - sluit oog en ooren,
laat blik noch lied in 't herte dringen:
gij waart.... verloren!
Van klip bij klippen loert verderven!
Het woord der liefde is... sterven! sterven!
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o Wee!
De knaap heeft toegeluisterd éen enkel woord heeft zij gefluisterd:
en zachtjes buigt hij, huiv'rend, neer tot haar.
Hoe schoon, o God! Hoe puur en klaar
dat diepe vrouwenoog, vol eind'loos sterrengloren!
Zacht speelt zijn' hand in 't ord'loos vlottend haar;
wild zwoegt zijn boezem; snikken, zuchten smoren
hem in de keel. - Zij trekt hem, lokt hem aan,
wischt met een' zoen van zijne brauwe een' traan,
biedt hem de roze lip te kussen,
en heeft den sneeuwen arm om zijne leên gevleid!
Daar bukt hij dieper, prest die lip, vol zaligheid,
wil juichen, klagen, zingen saam en weenen!
Een kreet, een lang geplons! - o Driemaal, driemaal wee!
Droef als een doodsnik hoor ik 't water stenen...
Doch schipper en Nixe zijn spoorloos verdwenen!
Verlaten drijft een' boot op de omgeroerde zee! Toen sprak het guitje, met een' stem, zoo loos
en schelmsch, en zag mij vragend, strak, in de oogen:
‘Heeft u die Nixe, schoon maar boos,
nooit, als dien knaap, belogen
en bedrogen?
Niet waar, gij noemdet haar: ‘Het zoete liefje mijn!’
Niet waar, gij schonkt uw' jeugd ten prooi aan zulk een' slange? -
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Toen brak mij 't hert opnieuw van de oude pijn,
een blos der schaamte kleurde mijne wangen.
'k Had u herkend! Gij waart die Meermin, gij!
Gij, die mij eeden zwoert, die zwoert... om die te breken;
die rozen plukte', om met den doorn te steken,
wier tonge trof, als de angel eener bij...
Steeds lachte 't ventje in 't rokje van satijn!
- Ik heb niet meer gezegd: ‘Dat kan niet zijn!’

1881.
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IX
Vóor en na
Aan Mary

Gekeuvel
Diep in 't gemoed, vol klank en kleurgetoover,
bloeit mij een landschap, rozig jeugdmirage! Den zoetsten kus, dien sterv'ling ooit verover',
verwon ik daar in eerlike vrijage...
Groen hoekje velds, frisch vijverken, door loover
en lisch omkranst - ziedaar der streek stoffage.
Zij baadde 't rozig voetje in 't water; over
onz' hoofden ruischte en kweelde 't gansch boschage.
Vatte ik heur' hand, schalk sprak zij: ‘Kinderage!’
Stal ik een' zoen, boos keef ze: ‘Eerlooze roover...’
Ik schertste op beurt: ‘Wat baat u zoo'n kijvage?
Geef u gewonnen!’ - 'k Maakte 't grof en grover!
Zóo hield ik vol, dat ze eind'lik zelve, uit rage
mij tegenkuste, mallend: ‘Ik geloof, er
ontbreekt wat... Hier, mij n part van al 't lekkage...
Dit 's m i j n e leus... Ik kreeg er, nu! 'k beloof er...!’
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God! wat een strijd! Flus won zij 't avantage.
De bodem dreunde; 't mulle zand - het stoof er...
‘Capi... tu... lee... ren!’ zuchtte ik, doof en doover.
- Luid lachte zij: ‘Wat zegt nu Jan Courage?’ Diep in 't gemoed, vol klank en kleurgetoover,
bloeit mij een landschap, rozig jeugdmirage...
Den zoetsten kus, dien sterv'ling ooit verover',
verwon ik daar in eerlike vrijage!

Huiselik
Zondagnanoen. Een blauwe Junihemel
en warme zonneglans. Vóor 't open raam,
het rugsken naar den bloemhof, zit en slaapt,
gebonden in zijn' stoel, ons eerste kind,
sinds gist'ren acht maand oud. Het hoofdje nijgt
op 't linker schouderken; 't éen' handje hangt
bewust'loos op den stoel, en laat in elk
rooskleurig vingerken een kuiltje zien,
dat i k vast kuste, zoo ‘Moe-moeken’ niet
met streng gelaat mij afwees; 't ander drukt,
als waar' 't een schat, een lepeltje aan het hert,
en 't popje hangt, aan 't eindje van haar touw,
juist naast den voet des lieven, poez'len slapers.
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- En niets weerklinkt; aan mijne voeten slaapt
mijn kleine hond, half in een' kring gedraaid,
het snoetjen op de voorste pootjes; buiten
bloeit, door den wind bewogen, 't hooge gras
vol geel en wit gebloemt', en rond het dak
piept hier en daar een musch 't eentonig liedje,
of klapt een enkel blaarken in den wingerd.
Roskleurig danst een straal de kamer rond,
bemaalt met streep hij streep èn brons èn staal,
en uit mijn hoekje volg ik 't spel des lichts
en 't rustig ademhalen van mijn kind.

Juni, 1883.
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X
Twee liederen van liefde
Ζω

α

ψυχ

Aan Mevrouw A.C......, geb. J. de M...
Denk nooit: ‘Begooch'ling slechts is Liefde!’
Zeg nooit: ‘Alle eeden zijn bedrog!’ Wat leed ge ervoert, wat smert u griefde,
geloof in 't zoet der Liefde toch.
Vergank'lik is zij! - Laat ze 't heeten,
en, duurt de langste kus geen' stond,
sterft ras, op roodgezoenden mond,
't genot, door goden waerd bezeten,
't zij zoo! Toch weegt al 't heil te zaam,
dat d'armen sterv'ling troost, op aerde
en hooger zelfs, niet op, in waerde,
bij 't enkel suizen van dien naam,
der vrouw met wellust toegefluisterd,
's nachts, onder blooten sterrentrans,
wen zij, door hém alléen beluisterd,
van weelde weent in d'arm des mans:
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‘Mijn lief! Gij zijt mijn ziel en leven,
Ζωὴ ϰαὶ ψυχὴ!’ - Eénig woord,
dat ieder minstens é e n s gehoord,
n o o i t uit zijn herte heeft verdreven;
woord, dat vereent in éenen toon,
al 't beste dat de menschheid smaakte,
dat herders, slaven hief tot goôn,
en narren tot genieën maakte!

Waar twee zich kussen
Waar twee zich kussen voor de eerste maal,
zweeft lang op dat plekje als een hemelstraal;
lang geurt daar het mos; zwoel aêmt er de lucht,
wen ieder twijgje als van weelde zucht.
En de boom schiet vroeger in bot en blad,
of een zomersche regen geregend had;
luid schalt door de loovers der voog'len lied
alsof 't feestdag ware, - en dat is 't toch niet!
En, ware ook de zon al bij 't ondergaan,
de aerd lacht, als waar' ze nauw opgestaan!
Zelfs, nadert een' moeder, - die houdt, als verrukt,
veel warmer op 't herte den zuig'ling gedrukt...
Want a l l e s wordt ziel, éen licht, éen straal,
waar twee zich kussen voor de eerste maal.
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XI
Twee schilderijtjes met getaande kleuren
Zeer oud, zeer nieuw
Aan eene heerlike, Kleinbrabantsche dorpspioen
‘En weet ge nog,’ vroeg hij, en kuchte eens,
‘en weet ge nog, Roosken, mijn kind,
hoe vaak ik u torschte op mijn' schouders,
bij zomersche zonne, door gras en door graan,
en des Winters, door regen en wind?
Vergeet gij, hoe i k u ter school droeg,
hoe 'k t o e n reeds uw makkertje was,
hoe vaak ik uw' lokken met kollen doorvlocht,
hoe trouw ik uit Bijbel- of prentenboek
u lessen vorenlas?’ - ‘Och, Wannes!’ zoo zuchtte zij, ‘Wannes!’
‘En weet ge nog,’ vroeg hij, - ‘'k onthield, i k ,
als gebeurde 't eerst gist'ren, dien dag, hoe vaak ik in vijvers, in wouden,
de visschen ving, de nesten zocht,
belust op het loon - uw' lach.
Onthieldt gij, hoe 'k soms, uit den bogaard,
zoodra ik een' appel vond,
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het zette op een' loopen naar Roosken, mijn' zus,
en - beet ik al zelf eens! - de sappigste helft
bewaarde voor u w e n mond?...’ - ‘Och, Wannes, toch!’ zuchtte zij; ‘Wannes!’
‘En,’ sprak hij, ‘ja... zie... da's nu henen...’
en hij wreef langs zijn oog, met een' zucht;
‘toch kan dat nog keeren... mijn bloem'ken...
Och! spraakt gij dat woord, en ach! vondt gij dien kreet!
Nòg keerde 't, hoe lang al gevlucht!
Groot zijt gij... en struisch...’ - hij bekeek van terzij
de meid, - ‘en al lang nu geen kind...
Toch draag ik u weder op boezem en arm,
langs stopp'ligen akker, door reuzelend graan,
heete zonne, en verstijvenden wind!...’
- ‘Och, Wannes...!’ zoo snikte zij, ‘Wannes!’

1878.

't Oude paarken
Zij waren al vast de veertig door,
wanneer zij zijn getrouwd!
- Nu zijn ze beiden grijs en zwak,
gerimpeld, en stram en oud.
Zij hadden vroeg malkaar gekend;
te zamen hunn' kindsheid verspeeld. Zoo blond was hun haar; als een' roos hunn' jeugd!
Veel werd er gekust, gestreeld!
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Plots roffelden trommels: ‘'t Is krijg!... In het veld!’
Op de grenzen vloeide reeds bloed.
- Zij zwoeren elkander - doodsbleek - trouw!
Zij weende, en hij ging, vol moed!
Beî hielden woord. Haar held kwam weer,
maar zoo lang, ô zoo lang daarna.
Zij had hem gewacht in reinheid en trouw hij sloot haar in d'arm, als zijn' gâ.
Ach! 't was reeds Winter voor de twee:
witte vlokken besneeuwden hun haar.
- Nu strompelen beiden op krukken voort,
doch - steunen toch malkaar.
In 't hofken, waar zijn tabak geelt,
(10)
breekt hij de dieven uit.
Zij staat en gaat en kookt, en voedt
twee vinken in de muit.
Slechts, als des zondagachternoens,
het schaterend stemgedruisch
der kinderen hun in de ooren schalt,
dan wordt het zoo doodsch in huis!
Wat schijnt hunn' kamer zoo leêg, zoo groot! Stil staren de twee op malkaar,
en denken - aan hunn' verre jeugd
en aan hun zilveren haar.

1878.

(10)

Zie Inhoud en Aanteekeningen.
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XII
De kranen
Daar zeilt gij dus, in lange, blanke reien,
gij trouwe kranen, naar het Zuiden weder.
Hoog uit de ruimte daalt uw droevig schreien;
met bloedig goud siert de avondzon uw' veder.
't Is, of ge al 't heil des Zomers op uw' veder
daarhenen voerde'! Uw melancholisch schreien,
een' roepstem is 't: ‘Nu keert de boettijd weder!
Legt af het kleed der vreugd, o maagdenreien!
Geen bloempracht meer, die huppelende reien
ter aerde strooien! Slenst zij eens - niet weder
herbloeit de roos! - Hoort, raven krassen, schreien
De nare nacht rolt aan op zwarte veder!...’ o Schenkt mij, kranen, leent me uw' snelle veder.
Ik wil, op aerd, mijn' laatste tranen schreien!
Naar hooger wil ik, naar mijn' Oorsprong weder,
waar 't Wezen heerscht op duizend geestenreien!
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XIII
Wandelen
Jongenslied
Gaan wandelen staat ons, jongens, aan,
gaan wandelen!
Nog walmt de nachtmist op de baan:
wij wandelen!
De zonne lacht de wei vol goud,
elk halmpje blikkert nat bedauwd...
Komt wandelen,
komt wandelen!
Te wand'len leert ons al wat leeft,
te wandelen!
Het vliegje, dat langs 't water zweeft,
leert wandelen!
De zonne wandelt van Oost naar West,
de wind doorwandelt gewest bij gewest...
Zij wandelen,
zij wandelen!
Het schichtig haasje leert het ons,
het wandelen!
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Het bietje fladdert met vroolik gegons:
't moet wandelen!
En boven ons hoofd, in root bij root,
zeilt noordwaarts heen der zwanen vloot!
Zij wandelen,
zij wandelen!
Tot zelfs het kerfdier zet ons aan
tot wandelen!
Het kribbelkrabbelt door 't zand der baan 't wil wandelen!
Zelfs krekel met zijn slingerbeen,
hinkt, hokpatok, door 't klaver heen.
't Heet wandelen,
't heet wandelen!
En 't beekje, zie toch!... baar bij baar
aan 't wandelen!
Het water blinkt nog eens zoo klaar
bij 't wandelen!
Daar zwermt het dan van vischjes in:
daar poost geen staert, daar rust geen vin!
Zij wandelen,
zij wandelen!
Vooruit! Ons lokt het lenteweêr
tot wandelen.
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De heuvels op, de delling neer!
Steeds wandelen!
Door weiden, groen en geel van kleur,
door wouden, vol van wierookgeur,
gaat wandelen,
gaat wandelen!
Nooit keeren wij vóor 'savonds laat
van 't wandelen.
Dan klinkt nog lang, van straat tot straat,
ons wandelen!
Van verre volgt ons de schijf der maan,
aanminnig lachen de sterren ons aan,
na 't wandelen,
na 't wandelen!

1881.
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XIV
Herleven
Gevederde zaadjes zweven in 't rond
om de bloeiende stengels en twijgen,
en zoeken der bloemekens smachtenden mond: de bloemen verwachten en zwijgen.
Wie telt er de korrels, die 't modder verslond,
die de wind in het slib deed zijgen!
Doch, telkens daar éen in de blaarkens verzwond,
verneemt men een wonderlik hijgen.
Dan gaat het kelkjen eerzaam dicht,
blijft eerzaam verheeld en gesloten,
als wou het, ikzuchtig, onttrekken aan 't licht
al 't heil, dat het heeft genoten.
Stof wordt nu de bloem, eer Herfsttijd grauwt:
in Mei herbloeit zij honderdvoud.
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XV
Referein van achten
Herinnert ge u? - 't Was Zomer. Ongemeten,
éen schomm'lend meer van reuzenruikers, kransen,
lag daar uw park, zijn' duizend bloemtapeeten
vol wellust baak'rend in het zonneglanzen.
De boomen trotsten schier de hemeltransen!
De hagen vormden ondoordringb're wanden.
Blauwmerels floten; eekhoorns zag me' er dansen,
en al de blaad'ren klapten in de handen!
Gij zoudt een tuiltje garen. Doch, wát kiezen?
Hier bengelden der fuchsia's bonte klokken;
daar wiegewaagden blankgestreepte biezen;
ginds viel de meisneeuw neer in blanke vlokken;
nog verder, zedig aan ons oog onttrokken,
penséeën, roodfluweel met gele randen;
toch scheen de roos u 't machtigst aan te lokken en al de blaad'ren klapten in de handen!
Nu was 't aan gang. Met lustig ruikerzwaaien
liept gij mij vóor. Ik zag, op uwe schreden,
pioenen hunne zijden blaarkens zaaien,
als smeekten zij door u te zijn vertreden.
De slingerplanten vlochten, om uw' leden,
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als in omarming, hunne prachtguirlanden!
De christusoogen hebben u aanbeden en al de blaad'ren klapten in de handen!
Gij liept nog sneller. Onder geur'ge welven
van dahlia's en lelies, ongebogen,
- gij heette 't plekje: ‘Paradijs der Elven’ verdweent gij voor een' wijl slechts uit mijne oogen.
Ik hoorde een' val! - Ik beefde, en toegevlogen,
zie ik vóor mij - wie zou niet watertanden! miljoenen bessen rijpen, kerven, drogen en al de blaad'ren klapten in de handen!
Te midden van 't rijp ooft waart gij gevallen...
Ik snel tot u: ik recht u op... Vergeten
is al dat ooft! In mij, óm mij weerschallen,
bedwelmend, overweld'gend, wilde kreten.
't Was, of 't gebloemt, éene enk'le reuzenketen,
mij medesleepte in woeste sarabanden...
Heel de aerde zong: ‘Wie mint, zal zalig heeten!’ En al de blaad'ren klapten in de handen!
Princes! Er is een plekjen, op deze aerde,
waarbij geen Paradijs het haalt in waerde.
Daar schonkt gij mij, bij 't Juli-zonnebranden,
den zoetsten kus, die ooit twee monden paarde, en al de blaad'ren klapten in de handen!
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Sonetten
Had you enjoined them on me, given me soul,
I might have risen to Raphaël, and you.
A n d r é a d e l S a r t o , BROWNING.

Pol de Mont, Fladderende vlinders

116
1882-1885
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Eros
I
Rept nu de wieken, luwtjes uit het Zuiën!
Waait Noordwaarts nu, en brengt, op donzen veeren,
de bloemen mee, wier kleuren 't veld schakeeren,
wier bonte klokjes Lentes intocht luien.
Jaagt Maert u schrik aan? Ducht gij voor zijn' buien?
Reeds prijkt het jonge bosch in groene kleêren.
Keert weder, bontgevlerkte dichterheeren,
best drijft uw lied den Winter weg, den luien.
Dan komt April, op akkers, heiden, weiden,
een koningskleed van gras en kruiden spreiden,
waaruit bedwelmend zoete geuren walmen.
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Bij avondgloed, terwijl, langs alle kanten,
de dauw elk halmken tooit met diamanten,
zal dan mijn liefken aan mijn' zijde talmen.

II
Nu schijnt voor goed de Winter heengevaren.
Op ieder boompje, takje, twijgje, ontloken nog gist'ren schuw in zwachtels weggedoken tienduizend loovers, honderdduizend blâren.
Geen stonde, die geen knoppen schijnt te baren.
't Rooskleurig perzikbloempje is losgebroken;
't vijfblaad'rig kelkje tooit de kerselaren,
rond mij verspreiden zich violenroken.
Nu is 't een tijd, om door het bosch te stoeien,
door 't koepeldak der olmen heen te schouwen,
den wierookgeur der sparren te genieten.
Bij 't zien van al dat tieren, kiemen, bloeien,
schijnt zelfs de kranke ziel, verlost van rouwen,
in zaal'ge wellustlied'ren weg te vlieten.

III
In mijn' herinn'ring blinkt een schoone dag!
Ik zie nog steeds, hoe lang het zij geleden,
hoe heim'lik gij, waar ik te rusten lag,
in 't welig grasperk kwaamt tot mij getreden.
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Gij waandet vast, ik hoorde u niet! ik zag
die vingers niet, die - vol arglistigheden,
den gulden stroohalm, fijn en zacht als rag,
schalks kitt'lend langs mijn' lippen beven deden.
Ik rilde; en ja! wie niet, als zulk een' hand,
de vlieg vóor in haar' kunst, zijn' rust komt storen.
Gij kreet het uit; ik kon uw lachen hooren...
Daar spring ik op; als in een' stalen band
hield ik uw' borst op mijne borst gesloten,
en 'k heb - ô weelde - uw' eersten kus genoten.

IV
Wat hupt, tak op, tak af de Nachtegaal,
of vliegt zoo eenzaam struik en heesters over,
en zoekt en roept, van d' eersten gouden straal
des morgends, tot het stervend daggetoover?
Ach! 't gaaiken, vlucht hem steeds! Geen weduwaal
slaakt, in het woud, éen toontje, hel of grover.
Stil is de nacht; des vogels liefdetaal
wekt, wijd en zijd, een' huiv'ring door het loover.
Nauw, zegt men, treft de zanger 't gaaiken aan,
of 't wonder lied heeft uit. In zaal'gen waan
verleert hij stem en kunst aan hare zijde!
ô Tienmaal eed'ler, gij, gebenedijde!
wier enk'le blik, uit mijn verstomd gemoed,
het doode lied, veel schooner, rijzen doet!
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V
Wij zeiden niet een woord. De vijver lag vóor ons
- éen blauwgetinte plas van zilver, op wiens zoomen,
in 't nat weerspieg'lend, zich een slanke rij van boomen
ten hemel hief, de kruin vol fladd'rend wiekgegons.
Wij zeiden niet een woord. Bijwijl, met zacht geplons
wipte een forelle, die geen hengelaar moest schromen,
goudglanzig spart'lend op, en zwanen, stil aan 't droomen,
verborgen 't statig hoofd in sneeuwwit vleugeldons.
Toen dacht ik, zalig, na: hoe goed wij samen waren,
hoe uitgezocht de plek, om eind'lik te openbaren
het dierbaar oud geheim, zoo pijnlik beide en zoet...
Doch, moêgezocht naar 't woord, in staat uw' gunst te werven,
toonde ik u 't vlinderpaar, dat - rood en geel van verven,
malkaar steeds nadervloog in heeten minnegloed.

VI
'k Ontmoet het, sinds een' week, schier alle dagen,
in 't Park, bij d' ouden eik, ten middagstond.
Springlevend kind! Het hippelt, trippelt rond
kleinzustertje, op der baker arm gedragen.
Een' vraag, waarop ik nimmer antwoord vond:
steeds groet mij 't lieve kind! - Waarom? - Als zagen
zijn' gitzwarte oogen een' gezel, zoo zond
het vaak mij lachjes, dat ik durfde wagen
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het op te lichten, of 't mijn eigen waar.
Toen zag dat oog, zoo diep en wonderklaar,
mij blinkend aan, en 't mondje wou mij zoenen...
Ik streek, verlegen, 't blonde kroezelhaar.
't Was gansch uw beeld, uw mond, uw oogenpaar.... Sinds kus ik 't aardig engeltje alle noenen.

VII
Gelijk de vlam, die, in albasten vazen,
door 't fijn gekorreld pleister heen komt blozen,
zoo deinde en zwol uw' borst, getint met rozen,
door 't sneeuwblank web van duizend kanten mazen.
Geen dorstig hert smacht heeter naar oazen,
dan ik, uw' hals omvlechtend, zonder poozen,
uw' fulpen maagdenwang begon te kozen.
Zóo gretig kan geen bie op honig azen!
De nacht ging dalen. Door de zonneblinden
drong nog een enk'le straal, waarin miljoenen
goudsterren, vroolik weem'lend, klommen, zonken.
En stilte heerschte... Ver, in 't loof der linden,
verhief zich als 't geluid van duizend zoenen,
wen lijsterlied'ren trillend opwaarts klonken.
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VIII
Niets is daar zoeter, niets zoo drukkend zwaar,
dan, heim'lik, minne in 't jonge hert te dragen,
dan, in den boezem, elke beet're snaar
voor een', die 't zelf niet weet, te voelen jagen.
Die zoetheên alle, die men haar wou vragen,
die zuchten alle, die men zucht voor haar,
dat wond're vreezen, hopen, juichen, klagen,
het stort de ziel zóo vol, dat men, voorwaar,
de wrange pijn aan boomen uit zou spreken!
Toch zwijgt de mond, al moest het herte breken! In stilte schreit, wen zij heur zwart gordijn
onthult, de Nacht dauwpaer'len op de lanen...
Des dichters lied'ren ook zijn dikwijls tranen,
met éen verschil - dat zij bevrozen zijn.

IX
In eenzaamheid herleef ik de oude sagen
van Sigurd, Xantens vorst, en Brunehild.
Na kloeken strijd ontzonk haar speer en schild,
en boog zij 't hoofd, gedwee, vóor feller slagen.
Stom slaapt een' burcht in nachtlik donk're stilt.
Of spiedende oogen door de vensters zagen,
zoo sterre en maan, wier goudgloor speelziek trilt
op 't leger, dat het schoone paar mag dragen.
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Verleidend ligt ze in 't enge, blanke kleed...
Hij strekt zich, staart heur aan, en - eer hij 't weet,
zijn, op heur' hand, zijn' lippen vastgesloten. Dan legt hij 't zwaerd, als tot een' kamp gereed,
trouw tusschen beiden neer, doch - bloedig zweet
komt, half den nacht, zijn voorhoofd afgevloten.

X
Ach! of ik eeuwig dan naar u moet haken?
Als goot gij mij een' lavastroom door de âren,
hoor ik een' stem, mag ik uw kleed ontwaren,
plots voel ik als een' helle mij doorblaken!
Mij schijnt het, sinds mijn' lip uw' lip mocht raken,
als kon ik Gods geheimen al verklaren.
Ik, die nooit bid, bestrooi met asch de haren. Benijdbaar, wie Geloof en Hope smaken!
Neen... stof is alles niet! Het aerdsche leven,
een doorgang is het slechts naar weidscher spheren
waar, voor alle eeuwen, hert aan herte kleven,
van hen, die hier vergeefs elkaâr begeeren. Daar gaapt het graf! - Twee zielen smelten samen,
en de eind'loosheid herhaalt twee menschennamen!
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XI
Ik ben de boom, dien, uit de moederaerde,
wen 't eerste loof hem tooide, een' menschenhand,
ver, op een' kalen heuvel heeft verplant,
waar nimmer zonnestraal éen' bloem bestaarde.
Zijn sappig groen, verschroeid door zomerbrand,
verdord door droogte, is wars van glans en waerde.
Met duizend tongen, wijd, door 't zilte zand,
zocht hij vergeefs éen' drop, die laving baarde!
Diep hangt zijn' kruin. Zijn' takken, smeekende armen,
bezweren wolk en hemel: ‘Hebt erbarmen:
ik smacht van dorst! Wie zal mij laving schenken.’
Van verre, spottend, schijnt de zee te wenken!
Stom staat de boom! Geen wolk heeft hulp geboden,
en daag'liks sterft de armzaal'ge duizend dooden.

XII
Daar is een' Fee! In plechtig, zwart gewaad,
de wangen bleek, de roede omhoog geheven,
komt zij om 't pasgeboren kindje zweven,
en om de bloem, wier kelk nauw opengaat.
Men zegt: in rimpels van haar voorhoofd staat
met vlammengloed éen enkel woord geschreven.
Dit éene woord beheerscht het gansche leven! Ook sprak zij 't over mij; het was - ‘te laat!’
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- Sinds ik naar u alleen verlangend smachte,
heet als de doemeling naar 't hemeloord,
klinkt, als een vloek, dat onverbid'lik woord,
mijn vonnis, te elke stonde in mijn' gedachte.
Dan voel ik eerst, hoe waerd een schat gij zijt,
en slaak deez' éenen kreet: ‘Ach! Waar 't nog tijd!’

XIII
Stil, hand in hand, in Edens toovergaarde,
zat ik met u, in schouw der wonderboomen
van Leven en van Dood, en zwijgend staarde
mijn oog naar 't gouden ooft, in zoete droomen.
Een' van die vruchten hebt gij toen genomen,
en zie! - daar streek, met blooten vlammenzwaerde,
de Kerub neer. Met dreigenden gebaarde
en bleek gelaat, is hij tot mij gekomen.
Nog dreunt me - als donderslag - dit woord in de ooren:
‘Zoo gij door deze uw' ziele laat bekoren,
zijt gij des doods. Geen hemel zult gij erven!’
Toen voelde ik gansch mijn vleesch in lust ontblaken:
‘Aan mij die vrucht! Haar' kus, ik wil hem smaken!
Gij, Kerub, sla mij neer! Ik kan nu sterven!’
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XIV
De dag, waarop de liefde ons eerst vereende,
was niet, als nu, getooid met zonneschijn.
In rouw en donker lag het kamerkijn,
waar gij, wanhopig, naast een' doode weende'.
Vergaat gij zelf, hoe bang uw' stemme steende?
Daar zonkt gij neer, gebroken door de pijn:
uit beide uwe oogen blonk een doodsche schijn...
- Nog weet ik, hoe ik zelf te sterven meende!
Half zinn'loos stond ik daar. Noch kreet, noch klacht
steeg uit mijn' schorre keel. Slechts éen gedacht:
‘Erbarming!’ vloog door mijne hersens henen.
Toen voelde ik eerst, hoe, van al 't heil der aerd,
gij, gij alléen, mij 't schoonste en liefste waart. Is liefde niet de weelde saam te weenen?

XV
Sinds ik u ken, gij, teer, aanvallig kind,
is 't of een' stem mij wond're lied'ren fluistert.
Nauw hoorbaar klinkt dat, zacht als avondwind;
doch ieder woord houdt ziel en zin gekluisterd.
't Zij morgendlicht den trans hebbe opgeluisterd
met rozenglans; 't zij verre, op olm en lind'
zich schaduw sprei, die langzaam 't Oost verduistert,
steeds klinkt die stem, en zwijgend, vroogezind,
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zie ik uw beeld betoov'rend om mij zweven. Een wandelaar heeft lang de zon bestaard,
die bloedrood wegvaart achter donk're dreven...
Toch, vóor het oog, dat trouw haar' glans bewaart,
komt, zevenkleurig, kring bij kring gedreven:
't is al éen zon, waar ook de wand'laar staart!

XVI
Tot Thomas sprak, des nachts, met zoeten broedermonde,
de Meester, die verrees. Doch Thomas schudde 't hoofd:
‘Zoo gij de Rabbi zijt, de Heiland, wees geloofd!
Doch Rabbi waarschuwt zelf voor list en logenvonden.’
Toen sprak het Vizioen: ‘Gezegend, wie gelooft
nog eer des vleezes oog zich vergewissen konde!’ Doch, Thomas schudde 't hoofd en sprak: ‘Toon mij de wonde.’
- Stom heeft zich toen de Schim van 't bovenkleed beroofd! En zie: het bloedend hert ontsproten zonnestralen!
Nu zonk de Apostel neer: ‘Mijn Rabbi, wees gegroet!’
en knielend kuste hij de wond in hand en voet
en voelde wond'ren vrede en heil in 't herte dalen. o Schaduw van mijn lief, zoo gij verrezen zijt,
leg op uw hert mijn' hand, en wees gebenedijd!
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XVII
Een rijker, jonger leven waan ik me ingetreden,
sinds mij uw kus 't bevrozen herte deed ontgloeien.
Waar vroeger woestenij, strekt nu een groenend Eden,
waar zilverbronnen langs bebloemde zoomen vloeien.
'k Ben als het beed'laarskind, dat 's nachts, met rozenboeien,
de feeën uit zijn schamel wiegje volgen deden,
ver, tot een Paradijs, waar gouden appels bloeien,
nooit damp noch wolkje langs den blauwen hemel gleden.
Weg zijn de feeën. 't Kindje slaapt op lelieblâren!
Daar blaakt de dag: - door hooge beukenkruinen varen
geheele vloten voog'len, kwett'rend, op en neder.
Het wicht ontwaakt, herkent de plaats niet, reikt de handen,
juicht van genot, kust zacht de geur'ge bloesembanden,
en zoekt, naar de arme stulp, het wegje nimmer weder.
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Bethlehem
Ik, Gad, uit Dans geslacht, schreef, op onagershuid,
wat, in het diepst der nacht, mijn' sterf'like oogen zagen.
Terwijl mijn' kudden, moe gegraasd, in ruste lagen,
daalde, uit het hoogst der lucht, een bovenaerdsch geluid.
Toen hief ik de oogen op, en zie van Noord tot Zuid
een' rei van eng'len, die, de wieken uitgeslagen,
op blinkend gouden troon een weerloos kindje dragen...
Al 't licht der heem'len straalt des wichtjes oogen uit!
Gad, zoon uit Dans geslacht, belijdt in waarheid mede,
hoe 't plots ontwakend vee, een beeld van hemelvrede,
alsof het knielen wou zich neerboog tot den grond;
en hoe hij, ver door 't veld, een' schaar - door geen te tellen,
de monsters der woestijn, blij hupp'lend, voort zag snellen,
waar, boven 't stalleken, een' zon te glinst'ren stond.
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De weidemaagden
Uit eene phantazie op verliefde motieven
Vaak, wen het West vol rozen bloeide, traden
de Weidemaagden, stil, als in gebeden,
den Lichtgod na, en zweefden, loom van schreden,
door geurenzwang're, rijkbebloemde paden.
Fijn als het rag der spin, uit zomerdraden
geweven, vloeiden sierlik om hunn' leden,
van kleur staag wiss'lend, wond're prachtsieraden,
verbergend niets van hunn' bekoorlikheden.
- Omstuwd van wolken zevenkleurig flonk'rend,
zond dan de Lichtgod, wijd, door gouw bij gouwen,
zijn' laatsten zonnelach aan woud en weiden.
Doch, eer 't gesterrend Oosten, langzaam donk'rend,
zijn' sluier neerschudde op de blanke vrouwen,
glom alle kruid van tranen, die zij schreiden.
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Sonetten aan Mary
I
Twee Oudejaars-stukjes
1.
Een jaar gaat heen! Nog enk'le, rassche stonden
en - stervend grijsaard, die den doodsnik loost het heeft geleefd, met zalving, pijn en troost,
met liefde en haat - in eeuwigheid verzwonden.
Rond elken haerd, uit blijde hert en monden
weerklinkt het lest vaarwel: - een jubelzang!
Mij huivert het... Ik wacht, benauwd en bang,
den slag der klok, die ‘nieuwjaar’ zal verkonden.
Wat, juich ik niet? Stem ik in 't koor niet meê
van al wie leeft? Bracht 't oude jaar geen wee,
geen tranen, die hunn' groeven lieten op mijn' wangen?
Mij liet het vaak, voorheen, van allen hopeloost!
Thans oog ik droef het na, thans wou 'k het weer verlangen.
Mij maakte 't vader, mij! - Klein-Moeken, reik me ons kroost!
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2
Het jaar gaat heen! - Hoe lief, hoe welgezind
lacht gij mij toe, gij, paerel van een' vrouwe,
en troont mij, ver van 't werk, naar 't wiegsken, waar ons kind
met open oogskens rust - een pand van uwe trouwe.
Wat vrede ligt verspreid rond ons! De wind
zingt, suizend, zacht, in de ouderwetsche schouwe,
het eeuwig lied der Min, die ramp en rouw verwint,
den sleutel tot elk heil, het heul in elken rouwe.
Gij, nooitverzadigden, die hier het Eden zoekt,
't is vrucht'loos, dat gij weent, het lot, de goden vloekt,
en bergen, stroomen overschrijdt, van Zuid tot Noorden!
Buigt u, in ootmoed, naar uw pasgeboren wicht:
diep uit zijne oogskens lacht der Paradijzen licht;
zoet ruischen, uit zijn' mond, der Kerubs harpakkoorden!

1883.

II
Als gij mij somtijds, lang na 't avondgloren,
in 't smalle pad, te midden ruischend graan,
of diep in donk're lanen noopt tot staan,
't wegstervend lied der klokken aan te hooren;
waarom toch zwijgt gij dan? Ducht gij te storen
die wond're stilt, die, met het licht der maan,
hoog uit het reuzelend geboomt, van blaân
tot lager bladen zijpelt tot de voren?
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Wen op mijn' schouder dan uw voorhoofd nijgt,
en bij mijn' kus uw hert naar adem hijgt,
heft gij tot mij zóo eind'loos zoet uwe oogen!
Dan schijnt het mij alsof ik bidden moet,
want - dankend, voel ik 's hemels hoogste goed
neerdauwen op ons bei van uit den hoogen.

1884.

IV
De stille kamer baadt in 't morgendlicht...
- Ik ben reeds op - en over 't werk gebogen,
beschouw ik soms, tot in de ziel bewogen,
u, en ons kind, dat in uwe armen ligt.
‘Dag, Moeken!’ snapt het pas ontwaakte wicht,
en reikt u de armpjes tegen. - Opgetogen
kust gij zijn' handjes, voorhoofd, lipjes, oogen,
tot gij het, plots, naar mij - den vader - richt.
‘Zult gij op beurt het hertediefje streelen?’
- Wat reikt het schalks den kleinen kersenmond!
Zal ik, weerstrevend, aan den arbeid blijven?
Luid kijft de kleine: ‘Vaken... nie' mee' schrijven!’
- Daar vliegen pen en schrijfboek langs den grond!
Vaarwel, o Muze! Ook ik wil kussen stelen!

1885.
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Indutiomar
Aan Dr. L. Simons
Bazuinen schaat'ren 't rond, het bruist en zwelt in 't lied
der legioenen, in het klapp'ren der banieren:
‘Smeekt om genâ, barbaren! De aad'laars zegevieren!’
- 't Veld was een' zee van bloed, en dooden smeeken niet.
Plots hennikt, vlak vóor 't legerfront, een ros. - En ziet,
in suiz'lend wilden rid, wen raven rond hem gieren,
stuift, zonder helm noch schild, de koning der Trevieren
voorbij, snel als een stroom, die van de rotsen schiet.
't Gejuich verstomt; bevelen klinken; ruiters stijgen
in 't zaâl; de pijlen sissen, klett'ren; rossen hijgen
den vlucht'ling na, die stormsnel voortrent naar den vloed..
Daar stort zijn paerd neer; twintig zwaerden flikk'ren, treffen,
en, wen de moord'naars 't lijk op hunne schouders heffen,
toont, wie het diepste trof, het hoofd, dat grijnst en bloedt.
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Cameeën en antiekpenningen
Dr. Georg Ebers,
den voortreffeliken meester in het schetsen van tooneelen uit het huiselik
en openbaar leveti der Ouden,
bewonderend toegewijd.
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1883-1885
Ἔρως ἀνίϰατε μὰχαν,
Ἔρως, ὅς ἐν ϰτήμασι πίπτεις,
ὅς ἐν μαλαϰαῖς παρειαῖς
νεάνιδος ἐννυχεύεις·
Φοιτᾶ̩ς δ᾽ ὑπερπόντιος, ἔν τ᾽
ἀγρονόμοις αὐλαῖς.
ϰαὶ σ᾽ οὔτ ἀθανάτων Φύξιμος οὐδείς,
οὔθ᾽ ἁμερίων ἔπ᾽ ἀν
θρώπων · ὁ δ᾽ ἔχων μέμη̩νε.
SOPHOKLES, Antigone.
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Dionusos
Luistert! Door al de straten
stijgt het ‘Io!’ uit duizend
monden, waarop der vreugde
zalige lach zweeft. - Luistert!
Duizend geluiden smelten
boven de huizen saam, tot
d' enkelen macht'gen uitroep:
‘Heil Dionusos Bakchos!’
Ziet gij dien stoet? Daar rolt hij
statig zijn' ringen voorwaarts,
zwellend van schreê tot schrede,
woeliger dan de stortvloed.
Jeugdig of oud, u sleept hij
mede! Geen kunne of standen
kent hij: de grijze wijsgeer
huppelt met histrionen;
nevens den slaaf verdringen
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juichend zich senatoren;
naast de hetaere tripp'len
maagd'like Vestalinnen.
Ziet gij dien stoet? o Volgt hem
allen, wien Eroos' pijlen
prikkelen; volgt hem, allen,
wien Dionusos' milde
hand, op de lippen, kostbaar
vocht uit de wijnbes drukte.
Knapen, bedekt met satyrskleederen 't naakte lichaam;
maagden, omhangt met gaas
de rozigdooraârde heupen:
rukt uit den band de zwarte
lokken, en laat ze zwaaien!
Allen, wiens 's levens Winter
sneeuw op de kruine strooide,
neemt in de hand den thursos:
‘Heil Dionusos!’ Volgt hem...
Allen wien rozenbloezems
bloeien op wang en lippen,
neemt in de hand den thursos:
‘Heil Dionusos!’ Volgt hem!
Boven uw hoofd, o meisjes!
laat gij de beltrom rink'len;
knapen, op dubb'le Pansfluit
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speelt gij den wilden Paean.
‘Heil Dionusos!’ Draalt niet:
rijk'lik beloont de god u.
Zwaait naar omhoog de schaal, en
drinkt, met éen' teug, haar ledig!
Voelt gij geen wond're hitte
drijven door merg en nieren?
Prikkelt geen bovenaerdsche
drift u de zinnen? Hoort gij,
diep in uw hert, die stem niet,
stijgend het koor te boven,
spellend genot, belovend
Kupris' hemelsche weelde?
Zie, in het Westen daalt de
god met de blonde haren.
Lokkende treedt nu schaduw,
liefdebeschermend, 't woud in.
Langzaam gaat de stoet uiteen, wen het joelen wegsterft,
en, in de donk're dreven,
spreiden, op rozenblâren,
knapen het donzen bed, waar
't liefje, met gloênde wangen,
huiv'rend op neerzinkt, prangend
forsch, in gemollige armen,
't bevende vleesch des minnaars.
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De weerspannige
Lang reeds zocht ik, in woord of lied,
mild opborrelend uit mijn hert,
u te ontvouwen, hoe honigzoet
liefde rust in mijn' boezem.
Lang reeds wachtte ik, dat - roosgekleurd Eoos, zwijgend, in 't gouden Oost,
mij lieflachende fluist'ren zou:
‘Zwijg niet langer. Zij wacht u!’
Kupris, dageliks zond ik u
hoopvol - vóor Philomele nog
't klankrijk gorgelen slaakte in 't woud, wierookwalmen ten hoogen.
Hoopvol beidde ik, en dag en nacht
vloôn, goudharig of zwartgelokt gij bleeft, doof voor de stem der Min,
schuil in 't liefelik huisje!
Hoopvol kwam ik en zocht u weer....
Bladstil vlocht zich, uw dakje rond,
wijngaardloof; om uw' rozenstruik
zweefde een enkele vlinder.
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Hoopvol kwam ik. Op 't raamken viel
driemaal kloppend mijn vinger: - gij
zocht, snelvoetig, te vliên vóor mij
achter bloeiende acanthen.
Eroos, hulde zij u! Want gij
schoot, vlugwiekende, mij ter hulp,
hechtend vast aan de dorens haar
spannend leliënrokje.
U zij hulde! - In mijn' forschen arm
zonk, lichtblozend, de maagd - en ik
sloot, volzalig, op kin en mond
kussendronkene lippen.
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Het riet
Diep in 't lomm'rig bosch, waar van tronk op tronken
blijde groenvink huppelt en blauwe merel,
trof ik, 's avonds u, op het goed gekende,
't lieflike plekje.
Zomer vlood snel heen. In de heesters blonken
gele blaân; zelfs bloosde reeds, hier en ginds, éen
rood als goud. Roodglanzende stralen schoot de
zon door de takken.
Vóor ons, wijd uitspreidend zijn slapend water,
groen bekroosd, lag dampend het meer. Daar brak ik
op zijn' rand twee gelende halmen riet, en
sneed ze tot fluitjes.
Ieder riet doorboorde ik met vijf gelijke
gaatjes, stak - doelmatig besneên, een houtje in
elk, en - toen droef 't vogelenlied verstomde,
sprak ik: ‘o Liefste,
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voelt ge uw hert van liefde te vol, o stort het
in een lied. Steeds zaligt de Min; bezongen
is zij tienmaal zoeter. Het lied is lief'lik,
lief'liker wordt het
zoo het minnaars prikkelt tot koozend kussen.’
- Blij toen hieft gij aan. Op de lippen paste ik
't riet, en teer melodische tonen zweefden
lokkend door 't loover.
- Boven scheen lang sterre bij ster reeds, toen wij
zingend steeds daar zaten. Allengskens sliept gij
neurend in; trouw loken mijn' vuur'ge lippen
kussend u de oogen.
's Anderdaags, toen weder ter plaatse ik toefde,
- platgetreên lag 't gras, en de vogels zongen in de boomschors sneed ik een' zoeten naam, tot
eeuwig herdenken!
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Afzijn der geliefde
Vaak, als der scheiding vlijmende tand mij het herte ten bloede
rijt, en het echo alleen hoort naar uw' naam, dien ik slaak,
lokt mij, bij vallenden avond, als eertijds 't licht op uw' kamer,
't lampken der Moeder getrouw over den dorpel der woon. Breiend of lezend, vertoeft in haar' lederen zetel, de waerde
vrouw, die van 't zalig geheim, niemand versproken op aerd,
doch, dat met banden van goud en van rozen ons levens te zaam snoert,
nimmer nog lichtte het floers... - 't Eigene plaatsken, waar gij
trouw op mij wachttet, bezet ik op beurt; in genoeg'liken kout meldt
moeder mij, hoe gij ginds vaart: ‘Lente,’ verzekert zij, ‘vlecht
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eer om de wouden geen kransen, dan zij op mijn' boezem weer uitrust.’
Luisterend denk ik: ‘Ook h i e r vlijt zij wel even dan 't hoofd!’ Nauweliks waag ik een woord. Mij wordt het, als was het uw' stem, die
klinkt in der moeder gesprek. Zalige waan: haar gelaat,
rimpels vertoont het niet langer... De haren? Zij zijn niet van zilver...
't Mondje is weer rozig; het bloed leent weer den wangen hunn' blos...
- Zonder een' traan in het oog verlaat ik haar zelden. Dan vraagt zij
dikwijls: ‘Deert er u iets? Zijt gij ook lijdend?’ Ik smeek
luid om verschooning: haar' handen, ik druk ze met gloeiende handpalm.
God! Op haar welkend gelaat zoende ik de dochter, zoo 't mocht!
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Xanthos
Sluim'ring vluchtte mijn' spond. Uit droomen wekte
Eroos mij, met de roze wiekjes kleppend.
't Loof hing rustig; op heuvelkruinen glansde
maanlicht, druipend ter aerde in zilv'ren vonken.
Uwaart trad ik. In 't nacht'lik zwijgen blafte uw
Xanthos, trouw vóor uw' deur, van ver mij tegen.
Kwispelstaertend sprong hij mij toe, bevochtend
met breedtongigen muil mijn' kille handen.
Plechtvol baadden in 't licht Poseidoons waat'ren.
Waaktet gij? - Op uw' vensterblinden viel, tot
driemaal, heimelik kloppend, mijn' hand, die trilde.
Halfmonds riep ik tot u: ‘Wat slaaps du, Lude?
Bladstil ligt om dijn hutje 't bosch, en scheem'rend
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lokt, in donkere dreef, het wrakke bankje!’ Hoorbaar nauw, door de luiken, drong uw' stemme
hertopbeurend tot mij: ‘Geliefde, ik volg u!’
- Xanthos trippelde ons vóor. Den minnaars gunstig,
schonk, heensnellend langs ons, de rei der Horen
milderhand een genot, zelfs goden waerd; - tot
Phoibos, ver in het Oost, zijn' hengsten mennend,
Xanthos, trouw aan der meesteresse voeten
weerzag, luisterend stom en de oogen toe, naar
't klankrijk lied van ons nooit verzadigd kussen.
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Nagalm
O! Welk een nacht! Geen tweede nog smaakte een mensch
zoo godd'lik schoon... Hoe alles toch rust en zwijgt...
Wat toch gebeurt? - Mij dunkt, ik hoor der
slapende bloemekens ademhaling....
Weerstaat gij thans? - Zij mijn'! Ben ik de uwe niet?
Ruk los dier zwarte lokken fluweelen pracht!
Geen kleederdos verberge langer
't zwoegend ivoor van uw' volle boezems!
Hoor! Voog'lenzang suist lokkend de loovers door 't nachtkoeltje zoent, zoelaad'mend, uw' lippen warm. Ons beidt het malsche mos - ik prang u
plettend op 't herte met stalen arrem.
Waar vrouw en man, wegsmeltend in minnenslust,
ziel mengt in ziel, éen wordend in hemeldrift,
daar smoort, haar' nietigheid bewust, de
Stof, in hare aders, den pols des levens.
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Endumion
Lathmius Endymion, non est tibi Luna pudori.
OVIDIUS.
Op Lathmos hangt, zwaardrukend, het nacht'lik floers.
In glans der naaktheid, rozig een kind gelijk,
op geur'gen mossenbedde, ligt daar
Endumion, in den eersten sluimer.
Wat krult de haarbos, zwarter dan git, hem lief
rond wang en voorhoofd! Blanker is 't marmer niet,
noch 't vlokkend schuim van AEgeus' meer, dan
onder het hoofd, de gebogen armen.
De boezem gaat, zachtgolvend, dan op, dan neer;
den rozen mond omzweeft een onschuld'ge lach.
Stil graast en kauwt de kudde, buiten,
onder de hoede der twee Molossen.
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Ziet! - uit het Oost rijst plotsling een helder licht
de donk're bergkruin over; door geen bespied,
zweeft Phoibe nader, blank getooid, met
zilveren paer'len haar' baan bezaaiend.
Daar nadert zij 't liefsluimerend menschenkind,
en vouwt de hand, eerbiedig, en knielt naast hem.
Zie! Flauwer glanst het licht, als vreesde 't
's herders bevallige rust te storen.
De kudde graast stilzwijgende voort; geen blad
verroert; geen klank stijgt op van de slapende aerd';
doch, ongezien, in donk're bergkloof
strijkt het Genot op zijn' donzen wieken.
Stil bukt zich Phoibe neer op het schoone beeld,
en brengt den mond vooruit tot een' kus, doch raakt
slechts aarz'lend wang en fijne lippen,
deinst, en verschrikt, en genaakt, en deinst weer....
Halfwakend opent Endumion het oog....
Nog trilt zijn mond als onder een' kus, en stom
gevoelt hij, zalig, manestralen
zweven langs lip hem en mollige armen.
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Leda
De morgendzon lacht over der liefste spond
haar' eersten lach. - Traag opent gij 't gitzwart oog
en merkt mij nauw, of, blanke meermin,
reikt gij mij de armen verlangend tegen.
Ik snel tot u. Nauw raak ik uw' mond ten kus,
of zie! de grond zinkt onder mij weg, en wijd
verspreidt een woud zijn' koele schaduw,
honderden paadjes aan 't oog vertoonend.
Daar ruischen, mild omzoomd van het geurigst loof,
met blij geluid voorthupp'lend op zilverzand,
tien bronnen, onder bloempriëelen
saam tot een meer, waar de waterlelie
haar' sneeuwen kelk beurt, wiegend op 's windjes aâm! En zie! daar ligt, zachtrustend op 't gras, het hoofd
bevallig op de linker leunend,
't goddelikst beeld, dat een' vrouw ooit baarde:
- geen teed're knop, ontzwachteld door d'ochtendwind een' roos, in volheid glanzend van bloei en tier,
zoo rijst, een' bruid, de goden waerdig,
Leda, in vlekkeloos marm'ren naaktheid.
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Met blikken zoen ik 't rozige tepelkijn
der volle borst, 't wellustige lippenpaar,
en 't kuiltjen onder haren boezem
zoen ik op beurt met bevochtigde oogen.
o Stond van heil! Plots walmt door het gansche woud
als amberlucht; zacht ruischt, als van Orpheus' harp,
een bovenaerdsch gezang door 't loover:
luisterend hef ik de hand ten hemel!
Welk toovenaar stijft, alle mijn' vaten door,
het drijvend bloed? Luid slaak ik een' gil.... o Goôn!
In zwaan hertooverd plaan ik, statig,
over den zilveren vijverspiegel.
Mij huist een' godheid, hemel te groot en aerd,
in 't juichend hert. Breed sla ik, vol vreugde en trots,
de wieken uit, en wend de vlucht naar
u, die mij wacht met verlokkende armen.
Hoe 't water bruist! Luid sprank'len zijn' paerels rond
ons beiden. 't Loof buigt geurige takken neer,
en schut ons zóó, doch - gouden stralen
vlecht om uw' lokken de milde Phoibos.
Uw' malsche borst - zacht pres ik mij tegen haar golft op en neer. Lang drink ik van uwen mond,
liefdeambrozijn, uw' zoetste kussen,
alle, met woeker, ze wederschenkend!
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Uit ‘Daphnis en Chloë’
I. Van het krekelken
Eens, dat Daphnis weer bij zijn meisje waakte,
- toov'rend lag zij daar; op haar' poez'le handjes
rustte 't lokkig hoofd, en haar' rozenlippen
schenen te murm'len, wekte toornig tjilpen en wiekgeklepper
plots zijne aandacht: vóor een' verwoede zwaluw
vluchtte, hoop'loos springend, een schuwe krekel,
hier in een' grasstruik
zich verbergend, ginds weer te voorschijn wippend,
klevend verder vast aan een nietig halmken,
sjirpend wat hij mocht. - Ei, een' enk'len stond nog
en - in des vijands
bek verdwijnt voor immer 't insect. - Doch, eensklaps liet een god zulks toe? - daar bemerkt de vlucht'ling
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de openstaande keurs van het slapend meisje;
luider verheft zich
't noodgesjirp; snel rept zich het broze pootje!
Thans, een sprong... Diep onder het warme kleedsel
zit de krekel schuil, wen met woesten zwier, de
zwaluw in 't rond wiegt...
Laas! daar merkt de knaap, dat de maagd ontwaakt is...
Half verschrikt, wrijft zij met de hand langs de oogen,
staart in 't rond, vraagt rijzend: ‘Wat nood?’ ontdekt den
herder, die lachend
haar den vogel wijst, en - gerustgesteld toont
zij, op beurt lieflachend, de blanke tanden.
Menschen, kijkt!... Welk wonder is dit? Daar stijgen
diep uit haar' boez'laar,
schril als 't lied des krekels een' reeks van trillers....
- Ei... daar krevelt iets, als een spin of kever,
net om 't rozig tipken des linkerboezems....
Huiv'rend van wond're
vreeze, duldt ze een' poos het gekittel.... Eind'lik
barst zij uit.... Niet langer en veelt zij 't.... ‘Spreek dan!’
krijt zij, toornig half, tot den schalk, die gich'lend
zich in het gras rolt!
't Oog in tranen, tramp'lend van ongeduld, zoo
stond daar Chloë. - 't Was dan gemeend, haar schelden?
Ei!.... wat is zoo'n maged toch schuw!... Vast nam ze een'
vlieg voor een' roofgier!
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Daphnis lacht niet meer. Met bedroefde blikken
treedt hij nader. ‘Kom.... Ik verlos u,’ spreekt hij.
Eer zij 't opzet merkt, in haar' warmen boezem
schuift hij de handen,
strijkt langs 't zijzacht vleesch en de fijne tepels
streelend heen, en - eer, met een' blos van schaamte,
huiv'rend zij hare oogen ten grond slaat, houdt hij
't spartelend kerfdier
op zijn' hand. - Nu lacht ook de maagd; met kussen
paait zij 't arme dier, en - opdat het nogmaals
kreev'le langs haar' boezem, verbergt zij 't handig
onder het lijfken.
- Daphnis echter zweeg. In zijne oogen welden
tranen; wonder klopte zijn hert, en - droomend
trad hij naar zijn' kudde terug, en leunde
't hoofd aan een' boomstam.
Westwaart zwond de zon. Uit de heesters klonken
voog'lenlied'ren; wondere geuren streelden
's jong'lings reuk; het koesterend koeltje wuifde
hem om het voorhoofd.
Lang nog zweeg de knaap. In zijn binnenst rees een
vreemd gevoel; i e t s was daar, waarnaar hij smachtte;
hemelzoet, d à t was het; doch vrucht'loos zocht hij
w à t het wel zijn mocht?
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II. Landschap
Woud en weiden, in bloei, kondigden zomertijd.
Goudgeel wiegde het graan boven de zwarte voor.
Krekels snakten, verborgen
onder halmen, naar avonddauw.
Orgeltonen gelijk bliezen de winden door
't schaduwrijke geblaârt bukkender appelaars.
Talloos vielen, van rijpheid
openkervend, de vruchten neer.
Ginds, waar schuins door het loof glijdend, die zonnestraal
speelt op kwendel en munt, houdt, op het mos geknield,
Daphnis, zwijgend, de wacht naast
haar, die eenig zijn hert vervult.
Wee u, vogels des wouds, stoort gij haar rust; en gij,
schaamt u, bokken, die woest blatend de horens kruist!
Krekels, staakt uw gekriek: geen
bloem slaap' zoeter dan 't maagdelijn!
Zoet als 't moederlik oog rust op de meid zijn blik.
Staf en fluitje van riet viel uit zijn' handen: d'aâm
slurpt hij op van haar' mond, en
denkt aan roos- en jacinthengeur.

Pol de Mont, Fladderende vlinders

157

Atlas
Buk niet moed'loos, o Reus, onder der goden roê;
buk niet, mak als een' vrouw, 't mannelik denkershoofd.
Atlas, duurt zij ook eeuwen,
tijd'lik slechts is hunn' zegepraal.
Tijd'lik slechts is uw' straf. Drukke de Olumpos vrij,
duizend waerelden zwaar, u op den marm'ren nek:
staal uw' knieën; geen laffe
vrees doorsiddere uw ruggebeen.
Atlas, zeker, schoon traag, nadert het uur der wraak.
Overvloedig als nooit rijst dan in u de kracht.
Statig zie ik u opstaan;
dreigend stijgt gij de bergen op.
't Rijk heeft uit van de goôn. Over uw hoofd heen tilt
gij almachtig de spheer: tusschen uw' vingerdruk
breekt aan scherven de Olumpos,
breekt, een' pop, in de hand eens kinds!
Heil u! wijd door het ruim gooit gij de brokken; luid
klinkt uw' stem langs de zee: ‘Thans zij den M e n s c h de beurt!
Zeus, uw bliksem is speelgoed...
Godsdienst, goden, wat zijt gij? - Rook!’
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Morgendstilte
Nog zeilde in 't West, tweehoornig, het maantje; traag
look ster bij ster daarboven het zil'vren oog;
blank, in zedig kleed geregen,
stoeidet gij droomend door uwen bloemhof.
Waar, rond der Hebe marmeren hoofd, om strijd
acanth en veil zich sling'ren, bereiktet gij,
wanend: geen bespiedde u, 't steenen
bankje, waar lelie en roze om bloeien.
Hoe stil was 't al! Nauw ademend stondt gij daar.
Aan loof en heesterboschjes ontsteeg geen toon.
Merel zweeg en nachtegaal; slechts
aarzelend raakten uw' voetjes 't grasperk.
Stil trad ik toe. - Gij hoordet geen' stap, doch ik plukte uit uw bloemperk, heimlik, met vlugge hand,
't gele roosken, pas ontplooid, met
fonk'lende paerlen op ieder blaadje.
En - eer gij 't waagstuk merkt, in mijne armen buigt
half worst'lend uw lustprikkelend beeld, terwijl

Pol de Mont, Fladderende vlinders

159
kussenstelend van uw' lippen,
ik op uw herte mijn' rozen vasthecht.
Hoe liefdrijk - kom? vlecht weder uwe armkens zóó
rond mijnen hals - liet gij, in mijn oog, van lust
weenend schier, uw' zoete blikken
rusten, weerkussend, wie steeds nog kuste!
Toen zegen wij, stom beiden, als goden rijk,
malkaar in drift omarmend op 't klamme gras,
scheppend, door 't genot der liefde,
diep in ons binnenst het heil der heem'len.
Nu stak, met majesteit, uit het meer de zon
't goudlokkig, straalrijk hoofd, en bestraalde de aerd
wijd en zijd met haren luister;
't vogelenheer, in 't geboomt', ontwaakte en
plechtvol, in duizendvoudigen toon, verhief
zich 't morgendlied, hoog boven ons hoofd, in 't zwerk,
meldend luid aan beemd en heuvels:
‘Godd'lik is 't heil in Glukera's armen!’
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Het bad
Aan Willem Linnig Jr.
Druppel voor druppel, uit kunstig besneden
goudkraan, zijpelt het water, en spattelt,
wekkend een helder geklank, in 't metalen
bekken uiteen. Omringd van gespelen
treedt, plechtstatig, in ruischenden kleede,
Lude badwaarts. Kostelik pelswerk
maakt, waar zij treedt, haar' de marmeren trappen
donzig en warm; op haar' schreden dragen
slaven, in vazen, versterkende balsems...
Minn'lik groet zij 't gevolg, en de deur valt
traagzaam dicht, wen de dieners verdwijnen:
twee slavinnen verzellen de schoone...
Zal ik, verborgen is 't schaduwrijke
palmboomloof, waar geen oog mij bemerkt, door
't kruisraam wagen mijn' gloeiende blikken?
- Zonne, gij trouwe bespiedster der schoonheid,
doet het mij voor, en ik volg uw voorbeeld.
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Druppel voor druppel, uit kunstig besneden
goudkraan, zijpelt het water, en spattelt,
wekkend een helder geklank, in 't metalen
bekken uiteen. Daar valt, o verrassing!
mantel en purperen kleed, en onthult mij,
Kupris, in mensch'like vormen, uw beeld! - Hoe
lief'lik buigt zij het hoofdjen, en rukt het
rosgoud haar uit den band! Van haar' heupen
lost, met voorzichtigen vinger, de maagd, der
Chariten rijk'lik gestikten sluier.
Tio tio trioto tio tobrix!
Plots, uit de boomkruin, waar ik op loer zit,
fladdert, met schaat'rend geschuifel, een vogel
opwaart, en raakt met zijn' vlerken het kruisraam.
Onvrijwillig verschrikt zij: haar' roze
hand glijdt schichtig omlaag; op haar' wangen
spreidt zich een vluchtige blos, en terwijl de
maagden haar' lokken met geuren bals'men,
slaat zij, in wond're gepeinzen, het oog neer...
Druppel voor druppel, uit kunstig besneden
goudkraan, zijpelt het water, en spattelt,
wekkend een helder geklank, in 't metalen
bekken, nog immer, uiteen... - Langs der wanden
Parosmarmer verspreiden der zonne
stralen hunn' blindenden glans, en in 't loover
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barst Philomela in hemelsch gezang los,
Lude ter eer, in wiens oor hij te zaam smelt,
smelt... met het lyzige lied van het water,
zijpelend, druppel voor drup, in het bekken...
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Europe
Mijnen lieven vriende, dichter H. Flemmich
Traag verscheen aan de kim 't stralend gelaat der zon.
't Zwabberkoeltje bewoog ruischend het palmenloof.
Vroolik loeide, op de groente,
't vee den flonk'renden morgend toe.
Lief'likst uur van den dag! Bals'mende frischheid, die
't hert des menschen met vreê, weelde en geneuchte vult,
lokt gij, heden, Agenors
maagd'lik kind naar de weiden niet?
Eind'lik naakt zij: - een' schaar maagden omringt haar. Los
over 't schouderalbast wieg'len haar' lokken. Traag
rept zij 't rozige voetje
over 't pad, dat van nachtdauw glimt.
Eensklaps - klom hij uit zee? rees hij van uit den grond? 't machtig hoofd in de lucht heffend, verschijnt vóor haar,
ver van de oov'rige kudde,
't oog in vlammen, een reuzenstier.
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Vlek'loos blank is zijn' huid. Kort, maar als goud zoo bruin,
't hoornenpaar; in den nek glimmen de kwabben; breed
wiewaagt, tegen de schoft, de
kossem neder, tot op den grond.
Lust en vrees tegelijk, wondere vrees en lust!
voelde Europee in 't hert rijzen; met schuw gebaar
greep zij, sidderend schier, de
hand der maagd, die het liefst haar was.
Nu treedt, kwisp'lend, de stier nader. Den trotschen kop
buigt hij, need'rig, ten grond. De oogen, nog straks vol bloed,
schieten vriend'like stralen...
Dra verstout zich het vorstenkind.
Tijmmoes houdt zij hem vóor, 't geurigste weigebloemt.
Schuchter laat zij de hand glijden langs nek en dij.
Zalig huiverend voelt zij,
hoe zijn' tong langs hare armen glipt.
Nog wordt makker de stier; tramp'lend van weelde en min
kruilt hij, teer als een' duif, vlijt zich in 't gras vóor haar.
Arg'loos waagt zich de schoone
op den machtigen rug des diers.
Langzaam rijst het. Hoe fier maakt hem die zoete vracht!
Speelziek huppelt het rond; voelt om zijn' breeden nek
twee blanke armen zich knellen,
dan een' mond, die de vacht hem kust.

Pol de Mont, Fladderende vlinders

165
Voorwaart strekt nu de rid. Achter de maged golft
rijkversierd het gewaad. Verder en verder steeds
ziet zij hare gespeelkens,
dicht en dichter het strand der zee....
- Sluit vrij, thans, dat de zee wild om uw' schaker bruist,
sluit vrij, trillend van angst, 't oog, dat in tranen baadt.
Ziet! Ginds purpert het eiland,
waar een god u tot minnaar wordt.
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Silenus
Hoort nu, knapen! en meiden, hoort!
Hoort, wat gist'ren, bij avondschijn,
ik aanschouwde met eigen oog,
ginds, in 't lommerig wijnland.
Hoort nu! Onder een druivenrek,
bukkend onder der trossen last,
stond een wiegsken, en - op het dons
lag, diepsluim'rend, Silenus.
Welk tooneel! Van zijn' kale kruin
gleed een welkende wingertkrans;
op zijn' lippen, bemorst met wijn,
zweefde, onduid'lik een liedje.
Klein, dikbuikig en bruin van huid,
liet hij, over zijne ebben spond',
lui en mak, den gesplitsten voet
nederhangen ten gronde...
- Droomde hij? - Ik en weet het niet!
Zalig snorkende hief hij soms
in zijn' rechter den Bacchusstaf
trots hem zwaaiend in 't rond', en
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ziet! daar tripp'len van uit het groen,
plots, op stap, in gelid, een' rei
nymphjes, satertjes, hand in hand,
torschend rozenguirlanden.
Vlug, - en zonder een' kreet, een' klank schaart zich 't volkje de wiege rond,
bindt het geurige bloemfestoen
om de leden des slapers,
en, terwijl in zijn' roes, opnieuw
de oude dronkaard den thursos zwenkt,
rijst, zachtsleepend, een lied, en gaat
traagzaam 't wiegsken aan 't schomm'len...
‘Sus! du lieverd!’ - Verneemt gij 't wel?
‘Sus! du schatje!’ - Zoo neuren zij!
‘Sus! bekoorlike hertendief...
Sus! en slaap tot den morgend...’
Vlugger, sneller bewegen zij
't koetsje, schaat'ren en spotten luid...
Ei! Daar kantelt het leger om!
't K i n d rolt spart'lend ten gronde!
Bliksemsnel, in gelid, op stap,
trippeltrappelt de gansche schaar
weg in 't groen... - Op zijn onzacht bed
slaapt, volzalig, Silenus!
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Kleopatra
Den gevierden Meester Lourens Alma Tadema, naar zijne eigen, heerlike
schepping
Helblauw spant zich de trans over den kalmen Nyl.
Zongoud smelt met de blankschuimende baren saam.
Tempels heffen hunn' zuilen
rijk bemaald, in de vest, omhoog.
Traag, - melodisch gewiegd op het azuren kil,
koninklik als een' zwaan, wen zij den slanken hals
sierlik plooiend, de trotsche
veeren struift, en het meer doorklieft, zóo naakt, scheppend in 't nat kabb'lenden kring op kring,
't vorst'lik schip, en verwekt juub'lende kreten van
't peplumdragende volk, dat
samenstroomde op den oeverkant.
Blaarfestoen en gebloemt', rozen, acanthenloof
draagt troonhemel en mast; schachten van 't zuiverst goud
sieren zuil en pilaren,
franjes wapp'ren om 't koepeldak.
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Daar rust, strekkend haar slank lijf op der kussens dons,
- 't droomziek oog, dat van weelde onder de wimpers gloeit,
doelloos starend in 't ruim - het
jongst en schoonst Ptolemaïenkind.
Kleurrijk hout en ivoor tooien heur' rustbank; gouddraad siert kussens en kleed; - toov'rend van schoonheid is
't meisjespaar, die geknield, de
Macht'ge groeten bij cytherklank;
't lotusbloempje verhoogt 't git van hunn' lokken, 't malsch
borstvleesch deint, in het kleed - blank-alabasten vaas op en neer, en de rooz'ge
beenen blozen door 't sluierjurk.
Wie - wie steekt naar de kroon 't godd'lik vorstinnenbeeld?
Halfdoorschijnende stof dekke, met lichte tint,
sneeuwen borsten en hals - zij
floerst, maar bergt haar' gestalte niet!
Toov'rend rondt zich haar' heup; blanker een' arm had nooit
Zeus' blankarmige ga; fijner besneden kin,
neus, en blozender wang, had
Hawthor nimmer, de mingodes.
't Havikvormig djadeem siert, met een' band van goud
mild neergollevend haar, dat tot den gordel daalt;
zorgloos knelt zij in hand den
dubb'len schepter der heerschappij....
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- Ziet! Juist naast de galei naakt, op eenvoud'ge boot,
plechtvol zwijgend en 't oog nat van bewondering,
langzaam Romes gezant, hij,
ziel der machtige Driemanschap.
Zeil neer! Riemen omhoog, roeiers! tot huldeblijk!
- Eerbied op het gelaat, rijst de Romein, en groet
hoff'lik lachend en buigend,
't zinbetooverend vrouwenbeeld!
De eind'loosstrekkende Nyl trilt bij der zonne kus...
Zóo Antonius, wiens blik in 't vorstinnenoog,
diep, uit blauwenden mere,
star der liefde, u verschijnen ziet!

November, 1882.
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Na den wijnoogst
Als nu, bij 't avondgloren, de dienaars,
trouw om hunn' meesters vergaard, na het voedzaam
maal, zich in vrooliken kout, in het grasperk
hadden gestrekt, op een bedde van bloemen,
richtte Atalante, der maagden de schoonste,
't woord tot Philetas, haren beminde:
‘Heeft dan mijn lief de belofte vergeten,
die hij mij deed, waar ik stond bij de perskuip,
drukkend het kralende vocht uit de trossen?
Had hij zijn' wang niet met bessen geroodverfd? “Schoonste,” zoo vleide hij sluw, “ik en durf mij
nergens met deze, mijn' tronie, vertoonen....
Kus mij toch even dat rood van het aanzicht!
Vast, Aphrodite beloont het, dat 's zeker!
Loopt dan de wijnoogst weder ten einde eens,
dans ik, des avonds, voor u en de makkers...”’ ‘Lieg ik, Philetas? Spreek, is het waarheid?
Hoe ik uw' bede verhoorde, dat weet zelfs
Daphnis, die ons bij het kussen verraste.
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De oogsttijd eindt nu... Kaal is de wijnberg...
Neemt gij mij euvel, dat ik om mijn loon vraag?’ Allen beaamden dit woord. - Van zijn' rustplaats
richtte de jong'ling zich op: met een' klucht'ge
buiging trad hij vóor de geliefde, en
sprak de gevleugelde woorden: ‘Uw eisch is
billik; en, waar hij het niet, toch verhoorde ik
blijde 't aanzoek, dat zoo snedig een tongsken
even mij stuurde. Ja, Daphnis, gij zegt het,
was bij dien regen van zoentjes aanwezig...
Toen gij mij losliet, ging ik met hem een
goed eind weegs door den wijngaard. Daphnis,
is het niet waar, dat mijn' wang was gezwollen?
Riedt gij, in ernst, niet een' arts te bezoeken,
duchtend terecht, dat er dolheid op volgde?
Doch, om het even: het woord, dat ik wegschonk,
houd ik. Den dans, dien 'k beloofde, ik dans hem!’ Handengeklap en gejubel van stemmen
flakkerde in trillers omhoog naar de lucht, die
heinde en ver, als met rozen bezaaid scheen.
Steviger snoerde de knaap nu zijn schoeisel,
schikte zijn kleed in den gordel, en trad tot
dicht bij de tuinpoort, juist, wen in 't Oosten
't maantje de zilveren horens omhoog stak.
Rhythmisch bewoog de
jong'ling de voeten,
traag nu, dan sneller,
fiksch op de maat.
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Groetend verhief hij
de armen, en zwaaide
knapen en maagden
kussen en lonkjes
toe met de hand.
Dan, Atalante
troonend naar voren
- nauweliks hield zij
't schootje gereed, sneed hij, zoo scheen het,
trossen na trossen,
toonde ze lachend,
aamde hunn' geur, en
wierp ze haar toe.
Toov'rend een aanblik
was 't, wen de danser,
buigend den rechter
knie tot den grond,
't meisje op den linken
noopte tot zitten,
zachtjes haar 't hoofd deed
bukken, en druiven
perste in haar' mond.
Toov'rend was de aanblik,
als met de voeten
tripp'lend, Philetas
perste de druif;
als hij de vreugd na-
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bootste des meesters,
die, uit de handpalm
drinkend, als kenner,
de oogen gesloten,
klapt met de tong.
Doch, als hij eind'lik
tot Atalante
naad'rend, den beker
hield aan haar' mond;
als hij, op beurt, dien
leed'gend, de schoone
plotseling zoende op
't puntje der kin;
toen, ja, begreep daar
ieder den diepen
zin, die verborgen
lag in het spel:
Minnebegeerte
schuilt in de wijndruif;
onder 't getande
loof van den wingert,
sluim'ren de Erooten
met pijlen en boog
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Aphrodite
Aan Lude
Love vrij, wien 't lust, in bezielende oden,
Zeus, den Dond'raar, Phoibos, den goudgelokten:
slechts vóor Kupris buig ik den knie; mij neemt zij
ziel in en zinnen.
Mij vervult van heilige dronkenschap Haar
godd'lik aanschijn; huiv'rend van hemelwellust
dank ik... eeuwig huiv'rend van hemelwellust,
loof ik Haar dankend.
Ware een' wet mijn woord - vóor Heur altaar zouden
tweemaal daags de maagden, met blanken voet, zich
reien tot den dans, op de maat, tot driemaal
slaande den bodem.
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Dankend loof ik Haar! - De uit het schuim geboor'ne
lovend, kniel ik neer vóor hare onuitspreekb're
schoonheid; dankend prijs ik alom Haar' gaven,
gaven der Liefde!
Snelgewiekte stoet van mijn' Godheid, Horen,
voer tot mij Heur span met de blanke duiven!
- Hoe aanlokkend sieren Haar' gouden haarvracht
blauwe viooltjes!
't Roosje spreidt bedwelmende geuren rond Haar
sneeuwen tred; Haar vlekkeloos lichaam glanst in
reine naaktheid; zwijgend verheft Zij 't oog en
liefelik lacht Zij....
Trildet gij, o Zee? hebt gij niet getrild in
wond're weelde, toen gij, met vochte lippen
neschen mocht het levende vleesch der schoonheid,
stijgend uw' schoot uit?
Haar zag nauw'liks Zeus, of Verlangen knaagde
hem aan 't hert; en - dol van verbeten woede,
schonk hij 't hemelsch beeld aan den dwerg Hephaistos
godd'like klaarheid
parend met den nacht. Te vergeefs, Hephaistos,
wraakt gij meineed Haar, op wier malschen mond gij
zelfs geen kusje pluktet; vergeefs verrast gij
dapperen Ares,
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's nachts, van liefde zat, in den moll'gen schoot, die
weig'rend u verstootte; in aanbidding staart zich
aerde en hemel blind op die vrouw, die, boelend
schooner geworden,
straalde in 't vol genot van Haar' grootsche zonde.
- Waar gij Eroos baart, of - een' vrucht der liefde Anteros of Harmonia U daalt in
't goddelik lichaam;
wie, waar' 't Zeus zelf, wraakt, om der spruiten wil der
moeder val, en wischt niet, bestond zij waarlik,
uit op 't sneeuwwit hoofd van der zonde vrucht, de
vlek van haar' oorsprong? Welke Uw naam ook weze en het oord Uws tempels,
dat Paphos, Kuthera, Erux U 't outer
stichte, alom toch looft U mijn lied, en brandt mijn'
hand U den wierook.
Schonk Paris U d'appel, de dichter leert Uw'
naam den volke, - U schoone der schoonen roemen;
toov'rend bloost Uw' wang in zijn lied, en statig
wendt zich Uw voetje.
Wien daar ooit éen vonk van genie in 't herte
smeulde, werd door U niet bezield tot scheppen?
Wie - dan Gij - gaf Pheidias kracht, het marmer
adem te schenken?
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Mengdet Gij op 't doek niet Apelles' kleuren?
Spandet Gij de snaren op Sappho's lier niet?
- Al wat eeuw aan eeuw in bewond'ring eert, Gij
schonkt er het z i j n aan.... Wat, o Lude, toeft gij zoo lang, en slijt uw'
prille jeugd, van liefde gespeend en kussen?
Lente is 't... Woudwaart lokt Aphrodite 't schuchter
maagdje, dat liefde
spruiten voelt, een' geurige bloem, in 't herte!
- Zalig is 't, in knellende omarming, mond op
mond gekleefd, twee levens, tot éen te smelten;
zalig, des morgends,
moe gestreeld, half zwijmend in hemeldroomen,
kussenzat, half de oogen te ontsluiten; ver in
't Westen, Phoibos' rossen te zien verschijnen,
steig'rend de kim op!
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Inhoud en aanteekeningen
BLADZ.
VII.

OP VLINDERWIEKEN

RONDEELKENS EN VILLANELLES (1884)

I.

Pascha

3

II.

Lenteverdichtsels

4

III.

April

5

IV.

Naar 't Veld

6

V.

Mijn Egelantier

7

VI.

Pastoreelken, getoonzet
door Edward Potjes

8

VII.

Bloem en Vrucht

9

VIII.

Frisch van den Tak

10

IX.

Het langgezochte Woord

11

X.

Zomeravond

12

XI.

Aan mijne Linde

13

XII.

De Voedster

14

XIII.

Bede. Uit Poésies
15
attribuées à Villon (Rondel
III)
1) De vorm van dit stukje wijkt eenigszins af van den
geijkten, door Th. de Banville wederom in eere
gebrachten typus van het ‘rondel’. Ook in mijne
vertaling heb ik gemeend deze afwijking te moeten
eerbiedigen. De kundige lezer zal opmerken, dat in al
de andere gedichten dezer eerste rubriek, de regels
van deze beide dichtsoorten, rondeelken en vilanelle,
met de grootste nauwkeurigzijn toegepast. (Zie over
het rondel, mijn opstel: Le Parnasse contemporain,
Ned. Museum, 1881, deel II, blz. 247, enz.

XIV.

't Is de oude Will, die
spreekt

16

XV.

Villanelle

17

XVI.

De boomen klagen

18
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RITORNELLEN EN TERZINEN (1884-1885)

I.

In 't vroeg der Lente

23

2) Ondanks de bewering van sommige prosodisten en
poëten, ben ik van gevoelen dat Nederlandsche
terzinen geene staande of gemengde, maar, evenals
in het Italiaansch, enkel sleepende rijmregels mogen
bevatten. Men leze I en XVIII in deze rubriek.
II.

o Rein genieten

25

3) J.A. van Droogenbroek schrijft: ‘Ritornellen zijn
strophen van 3 vaerzen, waarvan het tweede assonant
is met een van beide andere, die onderling rijmen.’
Tegen dezen regel, waaraan noch de Italiaansche noch
de beste Hoogduitsche meesters zich gebonden
rs

achten, heb ik, wetens en willens, in enkele n . dezer
afdeeling gezondigd. Met het oog op de stukjes, waarin
ik de assonantie niet heb volgehouden, beroep ik mij
op het voorbeeld van Rückert, en wel op zijne niet
assoneerende ritornellen, I, 2, 6, 9, 18, 19, 51, 52, 54;
II, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, III, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9,
12, 14, 16, 19, 21; en een vijftigtal andere.
Ziehier trouwens een paar oorspronkelijke Italiaansche
liedekens, die mede het bewijs leveren, dat hooger
aangehaald voorschrift geenszins berust op algemeen
gebruik.
1. ‘E pure un bel seren con
tante stelle!
Vieni di fuori, se le vuoi
contare:
Le pene che mi dai son piú
di quelle!’
2. ‘L'amante mio è lontano
cento miglia!
Le mando a salutare per
una stella.
Perchè le genti ne fa
meraviglia?’
Men zie ook de werken van Müller, Paul Heyse, enz..
Eindelijk, daar het karakter van deze vaerssoort
hoofdzakelijk berust in het getal der vaerzen van elke
strophe en in de schakeering de vrouwelijke rijmen,
heb ik niet alleen vijfvoetige, maar ook viervoetige
jamben, en in een enkel stuk (V) een op zich zelf
staande metrum (in vaers 2), aangewend. Men leze,
met het oog hierop, de viervoetige ritornellen van J.A.
van Droogenbroeck, Nederl.
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Museum, 1875, 1e afl., blz. 86-87, en het allerliefste:
Ik moet het listig overleggen, van denzelfden meester.
III.

Wijnbessen

27

IV.

Gepijp van Vinken

29

VII.

Ecce nova omnia

31

VIII.

In 't Hofken

32

VIII.

De Bloode

24

VII.

De Doren

36

IX.

Meisjesboet

37

X.

De blauwe Doffer

38

4) In dit stukje, strophen 2 en 3, zijn de vaerzen 1 en
3 assonant, daar integendeel 1 en 2 of 2 en 3 met
elkander rijmen. Wat deze schijnbare afwijking betreft,
ben ik zoo vrij te wijzen 10. op de meeste ritornellen
van Müller; 20. op de volgende ritornellen van Rückert,
V, 4, 9, 12, 13, 15, 16, 18, 23, 29, 33, 36, 43, 53, 57,
59, 61, 63, 69, enz. enz.; 30. op Italiaansche liederen
als:
‘Se il papa me
donasse tutta
Roma,
E mi dicesse:
lascia andar
chi t'ama Jo gli direi di
no sacra
corona!’!
XI.

Te Jong

39

XII.

Pikdonker nacht

40

XIII.

Meinacht

41

XIV.

Na den Dans

42

XV.

Verliefde Kijvage

43

XVI.

Slechts éene

44

XVII.

Italiaansche Volksliedekens

45

XVIII.

Dante

46

PANTOENS EN GHAZELEN (1883-1885)

I.

Komt nu, komt
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5) Ik heb mij, evenals onderscheiden andere dichters,
(zie Chamisso, Die Korbflechterin, Ferguut, de ledige
Plaats, en W. Lovendaal, Oude Geerte, eenige lichte
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wijzigingen veroorloofd in een paar mijner in pantoen
(niet pantoem -) vorm geschreven stukken. Men leze,
over het pantoen, het Maleisch-Hollandsch
Woordenboek van Dr. Pijnappel, Prof. te Leiden, of ook
Grammaire de la langue malaise van abt Favre.
II.

Op den Paerdjesmolen

53

III.

Schier of morgen

55

Aanmerking. - Het woord schier is, in deze in de
provintie Antwerpen nog dagelijks gebruikte uitdrukking:
Schier of morgen (Brab. Heden of morgen), in zijne
oude beteekenis van spoedig aangewend.
IV.

In uwen Tuin

57

V.

Hoogste Heil

59

VI.

Slechts van éene

60

VII.

Scheiding

62

6) Eigenlijk geene ghazele, en ook niet als dusdanig
geschreven, werd dit stukje alleen onder deze rubriek
gerangschikt, omdat het den ghazelenvorm meest van
al nabijkomt.
VIII.

Zoo gansch alleen

64

IX.

Klokkenkerstlied

65

X.

De Vader

67

7) Verrek. - Op de plaats, waar dit woord thans staat,
werd eerst opvolgentlijk bezwijk, verga, nu sterf, val
dood, nu stik, neergeschreven. Hoe leelijk het nu
gebruikte werkwoord moge klinken, tóch was dit wel
het eenige, dat in den mond der onbeschaafde, half
wilde en door toren vervoerde deerne scheen te
passen. Om deze reden werd het aangewend.
XI.

De Manga's rijpen

72

8) Reel, elders reil, reilde, raal, is geheel
Zuid-Nederland door bekend in den zin van slank, rank,
dun, en lang, rijzig.
Het woord staat, goddank! bij den onovertroffen
Vlaamschen Kiliaan, in de beteekenis van gracilis,
tenuis, exilis, vermeld.
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XII.

Sterren

74

XIII.

De Slang

76

9) Dit metrum werd opzettelijk verkozen met het doel,
de bewegingen der slang zoo plastisch mogelijk door
den rhythmus weer te geven.

INTERMEZZO (1881-1885)

I.

Lentefluit

81

II.

Het Net

83

III.

Door 't Gordijn

86

IV.

Over de Hut

88

V.

Zeer oud Liedeken op
eene bekende Wijze

88

VI.

De Dooden

90

VII.

Zalige Rust

93

VIII.

Vizioen

95

IX.

Vóor en Na

100

X.

Twee Liederen van Liefde
Ζωὴ ϰαὶ ψυχὴ

103

Waar twee zich kussen
104
(n.h. Duitsch van Fischer)

XI.

Twee Schilderijtjes met
getaande Kleuren

105

XII.

De Kranen

109

XIII.

Wandelen

110

XIV.

Referein van achten

113

SONETTEN (1882-1885)

EROS I-XVII

117

Bethlehem

129

De Weidemaagden

130
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Sonetten aan Mary I-III

131

Indutiomar

133
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CAMEEËN EN ANTIEKPENNINGEN (1883-1885)
Aan alle in deze rubriek
voorkomende eigennamen
werd door mij de gewone
prosodische waerde
behouden. De scandeering
komt doorgaans overeen
met die van Vosmaers
Londinia's, Vogels van
diverse pluimage, enz.
Dat de vaers-schakeering
der strophen van een enkel
stuk niet met de bekende
antieke schema's
overeenstemt, zal de
deskundige lezer zelf
bemerken.
Waarom zou de moderne
dichter het niet beproeven,
naar het voorbeeld der
ouden, en in hunnen trant
nieuwe strophen saam te
stellen?
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