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Als een, die nu tussen schemerige terugwijkende muren
Naar het verre schijnsel van een tunnel’s mond,
Hopend op licht wandelt met een vrijere tred
En de adem van een vrijer lucht voelt naderen,
Zo ontsnapte hij aan die grijze anarchie.

In een vruchteloze wereld kwam hij,
Een doelloos gebied van beknotte geboorte,
Waar het bestaan voor niet-bestaan vluchtte en het waagde
Om te leven, maar geen kracht had om lang te verblijven.

Boven glinsterde een hemel gelijk een peinzende voorhoofd,
Gekweld, doorkruist met vleugels van twijfelachtige waas,
Riskerend met een stem van zwervende winden
En roepend om een richting in de leegte
Als blinde zielen, die zoeken naar het zelf, dat zij verloren
En ronddolen door ongewone streken;
Vleugels van vage bevraging ontmoetten de vraag van de Ruimte.

Na de ontkenning daagde er een twijfelachtige hoop,
Een hoop op zelf en vorm en vrijheid om te leven
En de geboorte van wat nog nimmer kon bestaan,
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En de vreugde van denkvermogen’s gevaar, het hart’s keuze,
De gratie van het onbekende en handen van plotselinge verrassing
En een aanraking van zekere heerlijkheid in onzekere dingen:
Naar een vreemde onzekere streek kwam zijn reis,
Waar bewustzijn speelde met onbewust zelf
En geboorte een poging was of een episode.

Een charme kwam nader, die zijn bekoring niet kon behouden,
Een gretig Vermogen, dat zijn weg niet kon vinden,
Een Toeval, dat koos voor een vreemde rekenkunde,
Maar kon er de vormen niet mee binden, die het maakte,
Een veelvoud, die zijn som niet kon bewaken,
Die kleiner dan nul werd en groter dan een.

Met het bereiken van een ruim en schaduwachtig besef,
Dat er niet om gaf om zijn vlietende drift te definieren,
Werkte Leven in een vreemde en mythische sfeer,
Ontdaan van haar lieflijke luisterrijke zonnen.

In verbeelde werelden, doch nimmer waargemaakt,
Een dralende glinstering aan schepping’s rand,
Dwaalde men en droomde en stopte nooit om iets te voltooien:
Voltooiing zou deze magische Ruimte vernietigd hebben.

De wonderen van een schemerig wonderland,
Vol van een vreemde, vergeefs geschapen schoonheid,
Een opwelling van verbeeldingsvolle werkelijkheden,
Schemerige tekens van een van bovenaf verzegelde Pracht,
Wekten de passie van het oog’s verlangen,
Drongen geloof op aan het bekoorde denken
En trokken het hart, maar leidden het niet naar het doel.

Er stroomde een magie als van bewegende taferelen,
Die enige tijd hun vluchtige fijngevoeligheid behielden
Van spaarzame lijnen, geschilderd door een abstracte kunst
In een vreemd schaars licht met een zwak droom-penseel
Op een zilveren achtergrond van onzekerheid.

Een kindergloed van hemelen dicht bij de morgen,
Een intens vuur, bevat, maar nooit aangestoken,
Streelde de lucht met vurige aanwijzingen van de dageraad.

Het volmaakte, dat verlangde naar onvolmaaktheid’s bekoring,



5

Het verlichte gevangen door de valstrik van Onwetendheid,
Etherische schepselen, aangetrokken door lichaam’s verlokking
Kwamen, met onzichtbare vleugels slaand, naar dat gebied van belofte,
Hongerig naar de vreugde van eindig leven,
Maar te goddelijk om geschapen grond te betreden
En het lot van vergankelijke dingen te delen.

De kinderen van de onbelichaamde Gloed,
Verrezen uit een vormloze gedachte in de ziel
En achtervolgd door een onveranderlijke begeerte,
Kruisten het veld van de navolgende blik.

Een wil, die onstandvastig faalde, werkte daar:
Het leven was een zoektocht, maar nooit werd iets gevonden.

Niets gaf daar voldoening, maar alles bekoorde,
Dingen leken te bestaan, die er nooit helemaal zijn,
Beelden werden gezien, die leken op levende handelingen
En symbolen verborgen de betekenis, die zij claimden te tonen,
Bleke dromen werden werkelijk voor de dromer’s ogen.

De zielen kwamen daar, die vergeefs streefden naar geboorte,
En verstrikte geesten zouden kunnen zwerven door alle tijden,
En toch nooit de waarheid, waarbij zij leven, vinden.

Allen snelden voort als hoop, die jaagt op een verborgen kans;
Niets was vast, niets voelde volledig:
Alles was onveilig, miraculeus en half-waar.

Het leek een werkelijkheid van leven, die geen basis had.

Dan daagde er een groter zoeken, een verbrede hemel,
Een reis onder vleugels van een broedende Kracht.

Als eerste kwam het koninkrijk van de morgenster:
Een schemeringsschoonheid beefde onder zijn lans
En het kloppen van de belofte van een ruimer Leven

Toen rees langzaam een grote en twijfelende zon
En in haar licht maakte zij van het zelf een wereld.
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Een geest was daar, die zocht naar zijn eigen diepe zelf,
Maar alsnog tevreden was met naar voren geduwde delen
En delen van het leven, die het geheel logenstraffen,
Maar die, aaneengevoegd, op een dag waar zouden kunnen zijn.
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Toch scheen er tenslotte iets te zijn bereikt.

Een groeiende mate van de wil om te zijn,
Een tekst van leven en een grafiek van kracht,
Een script van handelingen, een leid van bewuste vormen,
Beladen met betekenissen, die vluchten uit denken’s greep
En gepakt met ondertonen van leven’s ritmische roep,
Kon zichzelf schrijven op het hart van levende dingen.

In een uitbraak van de macht van de geheime Geest,
In Leven‘s en Materie‘s antwoord van heerlijkheid
Kon een of ander gezicht van doodloze schoonheid worden gevangen,
Dat onsterfelijkheid verleende aan het moment’s vreugde,
Een of ander woord, dat de hoogste Waarheid kan incarneren
Sprong uit een veranderingsspanning van de ziel,
Een of andere kleur van het Absolute kon op het leven vallen,
Een of andere glorie van kennis en intuïtief inzicht,
Een of andere passie van het verrukte hart van Liefde.

Een hogepriester van de lichamelijke Heimelijkheid,
In een ongezien spiritueel omhulsel gevangen,
De Wil, die het besef drijft voorbij zijn scope
Om het licht en de tastbare vreugde te voelen,
Vond half zijn weg in het Onuitspreekbare’s vrede,
Ving half een verzegelde lieflijkheid van verlangen op,
Dat hunkerde vanuit een boezem van mysterieuze Zaligheid,
Manifesteerde half de gesluierde Werkelijkheid.

Een ziel, niet gehuld in zijn mantel van denkvermogen,
Kon de ware zin een beetje zien van een wereld van vormen;
Verlicht door een visioen in het denken,
Opgetild door het hart’s begrijpende vlam,
Kon het in de bewuste ether van de geest
De goddelijkheid bevatten van een symbolisch universum.

Deze werkelijkheid inspireert ons met onze uitgestrektere hoop;
Haar krachten hebben landingen gemaakt op onze globe,
Haar tekens hebben hun patroon getrokken in ons leven:
Het verleent een soevereine beweging aan ons lot,
Haar dwalende golven stuwen ons leven’s hoge vloedgolf.

Alles, waarnaar wij zoeken, is daar aangekondigd
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En alles, wat we niet gekend hebben, noch ooit gezocht,
Dat niettemin op een dag geboren moet worden in menselijke harten,
Dat het Tijdloze zich zou kunnen vervullen in dingen.

Geïncarneerd in het mysterie van de dagen,
Eeuwig in een niet gesloten Oneindigheid,
Klimt een oplopende eindeloze mogelijkheid
Hoog op een toploze ladder van de droom
Voor altijd in het Wezen’s bewuste trance.

Alles op de ladder klimt naar een ongezien einde.

Een Energie van een eeuwigdurende vergankelijkheid maakt
De reis, waarvan geen terugkeer zeker is,
De pelgrimage van de Natuur naar het Onbekende.

Alsof zij in haar opstijging in haar verloren bron hoopte
Alles te ontrollen, dat ooit zou kunnen zijn,
Haar hoge processie trek verder van stadium naar stadium,
Een voortgangssprong van zicht naar groter zicht,
Een procesmars van vorm naar overvloediger vorm,
Een karavaan van het onuitputtelijke
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Formaties van een grenzeloze Gedacht en Kracht.

Haar tijdloze Vermogen, dat eens in de schoot lag
Van een beginloze en eindeloze Kalmte,
Nu gescheiden van de Geest’s onsterfelijke zaligheid,
Zet het type op van alle vreugdes, die zij verloren heeft;
Door vergankelijke substantie in vorm te dwingen,
Hoopt zij door scheppende daad’s bevrijding
Nu en dan de afgrond over te springen, die zij niet kan vullen,
Om enige tijd de wond van afgescheidenheid te helen,
Te ontsnappen uit het moment’s gevangenis van kleinheid
En de Eeuwige’s wijde sublimiteiten te ontmoeten
In het onzekere tijdsveld, dat hier wordt toebedeeld.

Bijna benadert zij, wat nooit verkregen kan worden;
Zij sluit de eeuwigheid op in een uur
En vult een kleine ziel met de Oneindigheid;
Het Onbeweeglijke leunt naar het magische van haar roep;
Zij staat aan een kust van het Onbegrensbare,
Neemt de vormloze Bewoner in alle vormen waar
En voelt om haar het oneindige’s omarming.
Haar taak kent geen einde; zij dient geen doel,
Maar werkt, gedreven door een naamloze Wil,
Die kwam uit enig onkenbaar vormloos Uitgestrekte.

Dit is haar geheime en onmogelijke taak
Om het grenzeloze te vangen in een net van geboorte,
Om de geest te gieten in een fysieke vorm,
Om spraak en denken te verlenen aan het Onuitsprekelijke;
Zij wordt gedreven om het altijd Ongemanifesteerde te openbaren.

Toch is door haar vaardigheid het onmogelijke gedaan:
Zij volgt haar sublieme irrationele plan,
Vindt hulpmiddelen uit voor haar magische kunst
Om nieuwe lichamen te vinden voor het Oneindige
En beelden van het Onvoorstelbare;
Zij heeft het Eeuwige gelokt in de armen van de Tijd.

Zelfs nu weet zijzelf niet, wat zij gedaan heeft.

Want alles is gesmeed beneden een verbijsterend masker:
Een gelijkenis, die anders is dan zijn verborgen waarheid,
Die het aspect draagt van van een illusie’s truc,
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Een geveinsde, door tijd gedreven onwerkelijkheid,
De onvoltooide schepping van een veranderende ziel
In een lichaam, dat verandert met zijn inwoner.

Onbetekenend haar werk, zo oneindig haar werk;
Op een groot gebied van vormloos bewustzijn
Met kleine eindige streken van denkvermogen en besef
Ontvouwt zij eindeloos een eindeloze Waarheid;
Een tijdloos mysterie werkt uit in de Tijd.

De grootsheid, die zij gedroomd heeft, hebben haar daden gemist,
Haar werk is een passie en een pijn,
Een verrukking en een kwelling, haar glorie en haar vloek;
En toch kan zij niet kiezen, doch werkt voort;
Haar machtige hart verbiedt haar om op te houden.

Zolang als de wereld bestaat, zal haar falen verbazingwekkend
voortleven en Rede’s blik verijdelen,
Een dwaasheid en onuitsprekelijke schoonheid,
Een superbe krankzinnigheid van de wil om te leven,
Een durf, een delirium van heerlijkheid.

Dit is haar wezen’s wet, haar enige hulpbron;
Zij raakt verzadigd, ofschoon bevrediging nooit komt,
Haar hongerige wil om overal haar veelvuldige
Verbeelde verdichtsels van het Zelf te verkwisten
En duizend vormen van één Werkelijkheid.

Een wereld maakte zij, aangeraakt door waarheid’s vluchtige zoom,
Een wereld, geworpen in een droom, van wat het zoekt,
Een icoon van waarheid, een bewuste mysterie’s vorm.

Het bleef niet hangen, gelijk het aardedenkvermogen, omzoomd
Door massieve barrières van klaarblijkelijk feit;
Zij durfde op het droom-zintuig en op de ziel te vertrouwen.

Als een jager van spirituele waarheden,
Nog alleen gedacht of vermoed of behouden door geloof,
Greep hij een geschilderde paradijsvogel in verbeelding
En beperkte het in een kooi.

Dit grote leven is bekoord door het Ongeziene;
Zij roept om enig hoogste Licht voorbij haar bereik,
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Zij kan de Stilte voelen, die de ziel vrijspreekt;
Zij voelt een redder aanraking, een goddelijke straal:
Schoonheid en het goede en waarheid zijn er de goden van.

Het is dichtbij hemelsere hemelen, dan aarde’s ogen zien,
Een verschrikkelijkere duisternis dan mensen’s leven kan dragen;
Het heeft verwantschap met de demon en de god.

Een vreemde geestdrift heeft zijn hart bewogen;
Het hongert naar hoogten, het passioneert voor het allerhoogste.

Het jaagt op het volmaakte woord, de volmaakte vorm,
Het springt naar het hoogste denken, het hoogste licht.

Want door de vorm wordt het Vormloze dichterbij gebracht
En alle volmaaktheid omrandt het Absolute.

Als een hemels kind, dat nooit zijn huis zag,
Ontmoet zijn aandrang het eeuwige op een punt:
Het kan alleen naderen en aanraken, het kan niet vasthouden;
Het kan zich alleen inspannen naar enig helder extreem;
Zijn grootsheid is om te zoeken en om te scheppen.

Op ieder plan moet deze Grootsheid scheppen.

Op aarde, in de hemel, in de hel is zij hetzelfde;
Van ieder lot neemt zij haar machtige deel.

Als waker van het vuur, dat de zonnen ontbrandt,
Triomfeert zij in haar glorie en haar macht:
Tegengewerkt, onderdrukt, draagt zij God’s aandrang om geboren te
worden:
De geest overleeft op niet-wezen’s grond,
De wereldkracht duurt langer dan wereld-desillusie’s schok:
Stom is zij nog het Woord, inert het Vermogen.

Hier gevallen, een slaaf van dood en onwetendheid,
Wordt zij gedreven om naar doodloze dingen te aspireren
En bewogen om zelfs het Onkenbare te kennen.

Zelfs onwetend, niets, schept haar slaap een wereld.

Wanneer het meest ongezien, werkt zij het machtigst,
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Gehuisvest in het atoom, begraven in de kluit,
Kan haar snelle scheppende passie niet ophouden.

Onbewustheid is haar lange gigantische pauze,
Haar kosmische bezwijming is een ontzagwekkende fase:
In tijd geboren verbergt zij haar onsterfelijkheid;
In de dood, haar bed, wacht zij op het uur om te verrijzen.

Zelfs met het Licht ontzegd, dat haar uitgezonden heeft,
En de hoop dood, die zij voor haar taak nodig had,
Zelfs wanneer haar helderste sterren zijn gedoofd in de Nacht,
Gekoesterd door ontbering en rampspoed
En met pijn als haar lichaam’s dienstmaagd, masseuse, verpleegster,
Gaat haar gemartelde onzichtbare geest nog altijd door
Met zwoegen, ofschoon in duisternis, met scheppen, ofschoon met
kwellingen;
Zij draagt de gekruisigde God op haar borst.

In kille gevoelloze diepten, waar geen vreugde is,
Ommuurd, onderdrukt door de weerspannige Leegte,
Waar niets beweegt en niets kan worden,
Herinnert zij zich nog, beroept zich nog op de bekwaamheid,
Die de Wonderwerker haar gaf bij haar geboorte,
Verleent zij aan de slaperige vormloosheid een vorm,
Openbaart een wereld, waar eerder niets was.

In werkelijkheden, beperkt tot een voorovergebogen cirkel van de dood,
Tot een duistere eeuwigheid van Onwetendheid,
Een huivering in een inerte onbewuste massa,
Of gevangen in verstarde windingen van Kracht,
Door Materie’s blinde aandrang doof en stom
Weigert zij bewegingsloos in de stof te slapen.

Dan, voor haar rebelse ontwaken‘s straf
Alleen harde mechanische Omstandigheid gegeven
Als de machinerie voor haar magische vaardigheid,
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Schept zij godgelijke wonderen uit slijk;
In het plasma plaatst zij haar zwijgende onsterfelijke drang,
Helpt het levende weefsel te denken, het gesloten zintuig te voelen,
Flitst schrijnende berichten door de tere zenuwen,
Zij heeft miraculeus lief in een hart van vlees,
Geeft aan grove lichamen een ziel, een wil, een stem.

Altijd sommeert zij als met een tovernaar’s staf
Ontelbare wezens en vormen en scenes,
De toortsdragers van haar prachten in Tijd en Ruimte.

Deze wereld is haar lange reis door de nacht,
De zonnen en planeten zijn lampen om haar weg te verlichten,
Onze rede is de vertrouweling van haar gedachten,
Onze zintuigen zijn haar levende getuigen.

Terwijl zij daar haar tekens betrekt van half ware, half valse dingen,
Werkt zij om door gerealiseerde dromen
De herinnering te vervangen van haar verloren eeuwigheid.

Dit zijn haar daden in deze enorme wereld-onwetendheid;
Tot de luier gelicht is, tot de nacht dood is,
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Houdt zij in licht of donker haar onvermoeibare zoektocht;
De Tijd is haar weg van eindeloze pelgrimage.

Eén machtige passie beweegt al haar werken.

Haar eeuwige Minnaar is haar actie’s oorzaak;
Voor hem is zij naar voren gesprongen uit de ongeziene
Uitgestrektheden
Om hier te gaan in een grimmige, onbewuste wereld.

Haar handelingen zijn haar commercie met haar verborgen Gast,
Zijn stemmingen neemt zij als haar hart’s gepassioneerde vormen;
In schoonheid waardeert zij het zonlicht van zijn glimlach.

Beschaamd over haar rijke kosmische armoede,
Vleit zij zijn almachtigheid met haar kleine gaven,
Houdt zij met haar scenes zijn blik’s trouw
En dingt naar zijn grootogige dwalende gedachten om te verblijven
In beelden van haar miljoenvoudig aangedreven Kracht.

Alleen om haar versluierde metgezel te bekoren
En hem dicht bij haar borst te houden in haar wereldmantel
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Uit vrees, dat hij uit haar armen terug zal keren naar zijn vormloze vrede,
Is haar hart’s business en haar vastklampende zorg.

Toch, wanneer hij het dichtste bij is, voelt ze hem ver.

Want contradictie is haar natuur’s wet.

Ofschoon zij altijd in hem is en hij in haar,
Alsof niet gewaar van de eeuwige band,
Is het haar wil om God in te sluiten in haar werken
En hem vast te houden als haar gekoesterde gevangene,
Opdat zij nimmer meer zullen scheiden in de Tijd.

Een weelderige kamer voor de geest’s slaap
Maakte zij eerst, een diepe innerlijke kamer,
Waar hij sluimert, alsof een vergeten gast.

Maar nu begint zij de vergeetachtige ban te verbreken,
Wekt de slaper op de gebeeldhouwde divan;
Zij vindt opnieuw de Tegenwoordigheid in de vorm
En vindt in het licht, dat met hem ontwaakt
Een betekenis terug in de haast en het gezwoeg van de Tijd,
En door dit denkvermogen, dat eens de ziel verduisterde,
Komt een glinstering voorbij van de ongeziene godheid.

Door een lichtende droom van geestruimte
Bouwt de schepping als een regenboogbrug
Tussen de oorspronkelijke Stilte en Leegte.

Een net is gemaakt van het mobiele universum;
Zij weeft een valstrik voor het bewuste Oneindige.

Een kennis is met haar, die zijn stappen verhult
En een stomme almachtige Onwetendheid lijkt.

Een macht is met haar, die wonderen waar maakt;
Het ongelooflijke is haar substantie van algemene feiten.

Haar doeleinden, haar werkingen blijken raadsels;
Onderzocht worden zij anders dan zij waren,
Verklaard lijken zij nog onverklaarbaarder.

Zelfs in onze wereld heeft een mysterie geheerst
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Door aarde’s vernuftige scherm van triviale eenvoud verborgen;
Haar grotere hoogten zijn van tovenarij gemaakt.

Daar toont het enigma haar prachtige prisma,
Daar is geen diepe vermomming van algemeenheid;
Occult, diepzinnig komt alle ervaring,
Verwondering is altijd nieuw, elk mirakel goddelijk.

Er is een afgeschermde last, een mysterieuze aanraking,
Er is een heimelijkheid van verborgen betekenis.

Ofschoon geen aarden masker haar gezicht belast,
Vlucht zij in zichzelf voor haar eigen zicht.

Alle vormen zijn tekens van enig gesluierd idee,
Waarvan de verborgen bedoeling schuilgaat voor denkvermogen’s
achtervolging,
Maar niettemin de schoot is van soevereine consequentie.

Daar is elke gedachte en gevoel een daad,
En elke daad een symbool en een teken,
En elk symbool verbergt een levend vermogen.

Een universum bouwt zij uit waarheden en mythen,
Maar wat zij het meest behoeft, kan zij niet maken;
Alles, wat getoond wordt, is een beeld of kopie van de Waarheid,
Doch het Werkelijke versluiert voor haar zijn mystieke aangezicht.

Al het andere vindt zij, de eeuwigheid ontbreekt daar;
Alles wordt uitgezocht, maar miste de Oneindigheid.

Een bewustzijn, verlicht door een Waarheid boven
Werd gevoeld; het zag het licht, maar niet de Waarheid:
Het vatte het Idee en bouwde er een wereld van;
Het maakte daar een Beeld en noemde het God.

Toch herbergde daar iets waars en innerlijks zich.

De wezens van die wereld van het grotere leven,
Pachters van een ruimere sfeer en vrijere ruimte,
Leven niet door het lichaam of in uiterlijke dingen:
Een dieper leven was hun zetel van het zelf.
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In dat intense domein van intimiteit
Verblijven objecten als metgezellen van de ziel;
Het lichaam’s handelingen zijn een minder script,
De oppervlakteweergave van een leven vanbinnen.

Alle krachten zijn leven’s gevolg in die wereld
En denken en lichaam bewegen als haar dienstmaagd.

De universele uitgestrektheden geven haar ruimte:
Allen voelen de kosmische beweging in hun daden
En zijn de instrumenten van haar kosmische macht.

Of zij maken hun eigen zelf hun universum.
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In allen, die gerezen zijn tot een groter Leven,
Fluistert een stem van ongeboren dingen in het oor,
Voor hun ogen door enig hoog zonlicht bezocht
Toont inspiratie het beeld van een kroon:
Om een zaad uit te werken, dat zij binnenin geworpen heeft,
Om haar macht te verwerven leven haar schepselen.
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Ieder is een grootheid, groeiend naar hoogten
Of stroomt vanuit zijn innerlijke centrum oceanisch naar buiten;
In cirkelende rimpelingen van concentrisch vermogen
Verzwelgen zij, verzadigd, hun omgeving.

Zelfs van die weidsheid maken velen een kluis;
In nauwere breedten en kortere vistas opgesloten,
Leven zij tevreden met enige kleine gewonnen grootsheid.

Om het kleine keizerrijk van zichzelf te besturen,
Om een rol te spelen in hun eigen privé wereld
En de omgeving’s vreugden en verdriet zich eigen te maken
En hun levensmotieven en levensbehoeften te bevredigen
Is lading genoeg en een opgave voor deze kracht,
De hofmeester van de Persoon en zijn lot.

Dit was een overgangslijn en een startpunt,
Een eerste immigratie in goddelijkheid,
Voor allen, die die schitterende sfeer binnengaan:
Dit zijn de verwanten van ons aardse ras;
Dit gebied grenst aan onze sterfelijke staat.

Deze ruimere wereld geeft ons onze grotere bewegingen,
Haar krachtige formaties bouwen onze groeiende zelven;
Haar schepselen zijn onze helderdere replica's,
Completeren de types, die wij alleen initiëren
En zijn zeker, wat wij trachten te zijn.

Alsof het uitgedachte eeuwige karakters waren,
Volkomen, niet als wij getrokken door tegengestelde getijden,
Volgen zij de ongeziene leider in het hart,
Hun levens gehoorzamen de innerlijke natuur’s wet.

Hier wordt de grandeur’s opslag bewaard, de held’s vorm;
De ziel is de waakzame bouwer van zijn lot;
Geen is een onverschillige en inerte geest,
Zij kiezen hun zijde, zij zien de god, die zij vereren.

Aan een strijd wordt deelgenomen tussen waar en onwaar,
Een pelgrimage vangt aan naar het goddelijke Licht.

Want zelfs Onwetendheid streeft daar naar kennis
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En straalt met de luister van een verre ster;
Er is een kennis in het hart van de slaap
En de Natuur komt naar hen als een bewuste kracht.

Een ideaal is hun leider en hun koning:
Aspirerend naar de monarchie van de zon
Roepen zij de Waarheid binnen voor hun verheven bestuur,
Houden haar geïncarneerde in hun dagelijkse handelen
En vullen hun gedachten met haar geïnspireerde stem
En vormen hun leven in haar ademende vorm,
Tot zij ook in haar zon-gouden goddelijkheid delen.

Of zij onderschrijven de waarheid van de Duisternis;
Of het nu voor Hemel of Hel is, zij moeten oorlog voeren:
Als strijders van het Goede dienen zij een stralende zaak
Of zijn Kwaad’s soldaten in de betaling van Zonde.

Want kwaad en goed behouden een gelijk eigendomsrecht,
Waar ook Kennis Onwetendheid’s tweeling is.

Alle vermogens van het Leven neigen naar hun godheid
In de weidsheid en de durf van die sfeer,
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Ieder bouwt zijn tempel en verbreidt zijn cultus,
En ook de Zonde is daar een goddelijkheid.

Terwijl zij de schoonheid en pracht van haar wet bevestigt,
Claimt zij leven als haar natuurlijke domein,
Neemt de wereld’s troon aan of trekt de pauselijke mantel aan:
Haar aanbidders verkondigen haar geheiligde recht.

Zij vereren een Valsheid met rode tiara,
Aanbidden de schaduw van een slinkse God,
Laten het zwarte Idee toe, dat het denkvermogen verdraait
Of hebben omgang met Hoerenmacht, die de ziel verslaat.

Een beheersende deugd maakt de houding statuesk,
Of een Titaan’s passie spoort aan tot een trotse onrust:
Op Wijsheid’s altaar zijn zij koningen en priesters
Of hun leven een een offer aan een idool van Vermogen.

Of Schoonheid schijnt over hen als een dolende ster;
Te ver om te reiken volgen zij gepassioneerd haar licht;
In Kunst en leven vangen zij de Al-Schone’s straal
En maken de wereld hun stralende schatkamer:
Zelfs algemene beelden worden met wonder bekleed;
Een charme en grootsheid gevangen in elk uur
Wekt de vreugde, die slaapt in alle gemaakte dingen.

Een machtige overwinning of een machtige val,
Een troon in de hemel of een put in de hel,
Zij hebben de tweeledige Energie gerechtvaardigd
En hun ziel gemarkeerd met haar ontzagwekkende zegel:
Wat ook het Lot met hen zal doen, hebben zij verdiend;
Zij hebben iets gedaan, zijn zijn iets geweest, zij leven.

Daar is Materie ziel’s resultaat en niet zijn oorzaak.

In een tegengestelde balans met aarde’s waarheid van dingen
Weegt het grove minder, het subtiele telt voor meer;
Op innerlijke waarden steunt het uiterlijke plan.

Zoals het expressieve woord trilt met de gedachte,
Zoals de daad smacht met de passie van de ziel,
Kijkt deze wereld’s klaarblijkelijk gevoelige ontwerp
Levendig terug naar een of andere innerlijke macht.
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Een Denkvermogen, niet beperkt door extern zintuig,
Gaf beelden aan geest’s onvoorspelbaarheden,
Registreerde zonder kanalen wereld’s schokken
En veranderde de levende werkingen van een lichaamsloze Kracht
In het lichaam’s concrete huivering;
Vermogens hier subliminaal, die ongezien werken
Of in hinderlaag gebukt wachten achter de muur,
Kwamen naar voren en onthulden hun gezicht.

Het occulte werd hier openlijk, het klaarblijkelijke behield
Een bedekte ommekeer en droeg het onbekende op zijn schouders;
Het ongeziene werd gevoeld en verdrong de zichtbare vormen.

In het samengaan van twee ontmoetende denkvermogens
Keek het denken naar denken en had geen behoefte aan spraak;
Emotie greep emotie in twee harten,
Zij volden elkanders huivering in het vlees en de zenuwen
Of versmolten ieder in ieder en groeiden immens,
Als wanneer twee huizen branden en vuur zich voegt bij vuur:
Haat vocht met haat en liefde verstoorde liefde,
Wil worstelde met wil op denkvermogen’s onzichtbare grond;
Anderen’s gewaarwordingen, die als golven voorbij kwamen,
Lieten het subtiele lichaam’s raamwerk huiverend achter,
Hun razernij jaagde galopperend in woeste aanval,
Een charge van vertrappende hoeven over geschokte grond;
Men voelde een ander’s verdriet de borst binnengaan,
Harten konden nabij trekken over afstand, stemmen naderen,
Die spraken aan de kusten van vreemde zeeën.

Daar sloeg een klop van levende uitwisseling:
Wezen voelde wezen, zelfs wanneer veraf
En bewustzijn antwoordde op bewustzijn.

En toch was daar de ultieme eenheid niet.

Er was een afgescheidenheid tussen ziel en ziel:
Een innerlijke muur van stilte kon worden gebouwd,
Een bewapening van bewuste macht zou kunnen beschermen en
afschermen;
Het wezen kon ingesloten zijn en afgezonderd;
Men kon apart blijven in het zelf, alleen.
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Identiteit bestond niet, noch vereniging’s vrede.

Alles was nog onvolmaakt, half gekend, half gedaan:
Het wonder van Onbewustheid overstegen,
Keek het wonder van het Bovenbewuste stil,
Onbekend, in zichzelf gewikkeld, ongevoeld, onkenbaar,
Neer op hen, de oorsprong van alles, wat zij waren.

Als vormen kwamen zij uit het vormloze Oneindige,
Als namen geleefd uit een naamloze eeuwigheid.

Het begin en het eind waren daar verborgen;
Een middelste term werkte daar onverklaard, abrupt:
Zij waren woorden, die spraken tot een uitgestrekte woordeloze
Waarheid,
Zij waren beelden, die een onvoltooide som bevolkten.

Geen kende werkelijk zichzelf of kende de wereld
Of de Werkelijkheid, die daar omsloten leefde:
Zij kenden alleen, wat het Denkvermogen kon nemen en bouwen
Uit het geheime Supramentale’s enorme voorraad.

Met een duisternis onder hen, een heldere Leegte boven,
Leefden zij onzeker in een grote klimmende Ruimte;
Door mysteriën verklaarden zijn een Mysterie,
Een raadselachtig antwoord ontmoette het raadsel der dingen.

Terwijl hij in deze ether van ambigue leven bewoog,
Werd hij al snel een raadsel voor zichzelf;
Als symbolen zag hij alles en zocht hun betekenis.

Over de springende bronnen van dood en geboorte
En over de verschuivende grenzen van zielverandering,
Als een jager op geest’s scheppende spoor,
Volgde hij leven’s smalle en machtige sporen
En volgde haar verzegelde formidabel heerlijkheid na
In een hachelijk avontuur zonder einde.

Aanvankelijk verscheen er geen doel in die grote stappen:
Slechts de wijde bron zag hij van alle dingen hier,
Die uitkeek wijdere bron er voorbij.

Want, terwijl zij terug trok van aardse lijnen,
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Werd een zwaardere belemmering gevoeld van het Onbekende,
Dreef een hogere context van verlossend denken
Haar naar wonder en ontdekking;
Er kwam een hogere bevrijding van onbeduidende zorgen,
Een machtiger beeld van verlangen en hoop,
Een grootsere formule, een grotere scene.

Voor altijd cirkelde zij in de richting van een ver Licht:
Haar tekenen verhulden nog meer dan zij openbaarden;
Maar gebonden aan een of ander onmiddellijk verlangen en zicht
Verloren zij hun zin in de vreugde van het gebruik,
Totdat zij ontdaan van hun oneindige bedoeling,
Een cijfer werden, dat dat glansde met onwerkelijke betekenis.
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Gewapend met een magische en spookachtige boog
Richtte zij zich op een doel, dat onzichtbaar was gehouden
En altijd als veraf beschouwd, ofschoon altijd dichtbij.
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Als een, die verlichte tekens ontcijfert,
Speurde hij in het sleutelboek van een korzelige magiër ‘s tekst
Naar haar subtiele verweven geheimzinnige bedoelingen
En het afgeschermde moeilijke theorema van haar aanwijzingen,
Traceerde in de monsterlijke zandwoestijnen van de Tijd
Het langdradige begin van haar titanische werken,
Sloeg haar charade gade van actie voor een of andere hint,
Las de Nee-gebaren van haar schaduwbeelden,
En streefde in hun beladen afdrijving
De dansfantasieën van haar sequenties te vangen,
Die ontsnappen in een ritmisch mysterie,
Een glimp van vluchtende voeten op vlietende grond.

In het labyrint patroon van haar gedachten en hoop
En de bijwegen van haar intieme verlangens,
In de complexe hoeken, bevolkt met haar dromen,
En rondten gekruist door een intrige van irrelevante rondten,
Een zwerver, die doolt midden tussen vluchtige scenes,
Verloor hij haar tekenen en jaagde op ieder falend vermoeden.

Overal kwam hij sleutelwoorden tegen, onwetend van hun sleutel.

Een zon, die zijn eigen oog van zicht verblindde,
Een lumineus enigma’s briljante kap
Verlichtte de dichte purperen barrière van denken ‘s hemel:
Een schemerige uitgestrekte trance toonde aan de nacht haar sterren.

Alsof zittend nabij een open raam’s opening,
Las hij bij een bliksemflits op dringende flits
Hoofdstukken van haar metafysische romance
Van de ziel’s zoektocht naar verloren Werkelijkheid
En haar ficties, ontleend aan geest’s authentieke feit,
Haar grillen en verwaandheden en gesloten betekenissen,
Haar onbezonnen ongrijpbare kuren en raadselachtige wendingen.

De luisterrijke windselen van haar heimelijkheid,
Die haar begeerlijke lichaam omvouwden uit het zicht,
De vreemde betekenisvolle vormen, geweven in haar kleed,
Haar veelzeggende omlijningen van de zielen van dingen
Zag hij, haar valse transparanties van gedachten-kleur.

Haar rijke brokaten genaaid met verbeelde fantasieën
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En veranderlijke maskers en borduursels van vermomming.

Duizend verbijsterende gezichten van de Waarheid
Keken naar hem vanuit haar vormen met ongekende ogen
En woordeloze onherkenbare woorden,
Spraken uit de beelden van haar maskerade,
Of tuurden uit van de verborgen luister
En de subtiele pracht van haar gewaden.

In plotselinge flonkeringen van het Onbekende,
Werden uitdrukkingloze geluiden geloofwaardig,
Ideeën, die die betekenisloos leken, flitsten waarheid uit;
Stemmen, die kwamen van ongeziene wachtende werelden
Uitten de syllabes van het Onmanifeste
Om het lichaam te kleden van het mystieke Woord,
En tovenaarsdiagrammen van de occulte Wet
Bezegelden enige precieze onleesbare harmonie,
Of gebruikten kleur en beeld om het helden blazoen
Van Tijds geheime dingen opnieuw samen te stellen.

In haar groene wildernis en verschuilende diepten,
In haar kreupelbosjes van vreugde, waar gevaar heerlijkheid vastpakt,
Zag hij een beetje de verborgen vleugels van zangvogel hoop,
Een glinstering van blauw en goud en scharlaken vuur.

In haar verholen lanen, grenzend aan haar landwegen van toeval
En langs haar zingende beekjes en kalme meren
Vond hij het schijnsel van haar gouden vruchten van zaligheid
En de schoonheid van haar bloemen van droom en mijmering.

Alsof een wonder van het hart ‘s verandering door vreugde
Zag hij in de alchemistenstraling van haar zonnen
Het karmozijnrode ontluiken van een seculaire bloem
Aan de offer-boom van spirituele liefde.

In de slaperige pracht van haar middaguren zag hij,
Als een Eeuwigdurende herhaling door de uren,
Denken’s dans van libellen op mysterie’s stroom,
Die scheren, maar nooit gemurmel ‘s stroming testen,
En hoorde het gelach van haar roze verlangens,
Die wegrennen alsof om te ontsnappen aan begeerde handen,
De klingelende lieflijke enkelbelletjes van verbeelding.
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Midden tussen levende symbolen van haar occulte vermogen
Bewoog hij en voelde hen als nabije werkelijke vormen:
In dat leven concreter dan de levens van mensen
Klopten hartslagen van de verborgen werkelijkheid:
Daar was belichaamd, wat wij hier slechts denken en voelen,
Zelf-omlijst, waar hier uitwendige geleende vormen voor nodig zijn.
Een kameraad van Stilte op haar sobere hoogten,
Aanvaard door haar machtige eenzaamheid,
Stond hij met haar op mediterende toppen,
Waar leven en bestaan een sacrament zijn,
Aangeboden aan de Werkelijkheid er voorbij,
En zag haar in de oneindigheid
De met kap bedekte adelaars van betekenis verliezen,
Boodschappers van het Denken aan het Onkenbare.

Geidentificeerd door zielvisie en en zielbesef,
Haar diepten binnengaand als in een huis,
Werd hij alles, wat zij was of wilde zijn,
Dacht hij met haar gedachten en reisde met haar stappen,
Leefde met haar adem en scande alles met haar ogen,
Opdat hij aldus het geheim van haar ziel zou leren kennen.

Als een getuige, overmeesterd door zijn scene,
Bewonderde hij haar prachtige front van pracht en spel
En de wonderen van haar rijke en delicate handwerk,
En huiverde op de hardnekkigheid van haar kreet;

Hartstochtelijk verdroeg hij de toverkunsten van haar macht,
Voelde haar abrupte mysterieuze wil aan hem opgelegd,
Haar handen, die het noodlot kneden in hun gewelddadige greep,
Haar aanraking, die beweegt, haar machten, die grijpen en dringen.

Maar ook dit zag hij, haar ziel, die weende vanbinnen,
Haar vergeefse zoektochten, die zich klampen aan vlietende waarheid,
Haar hoop, wier sombere blijk paart aan wanhoop,
De passie, die haar verlangende ledematen bezat,
De moeite en verrukking van hunkerende borsten,
Haar denkvermogen, dat onbevredigd worstelt met zijn vruchten,
Haar hart, dat de ene Geliefde niet vangt.

Altijd ontmoette hij een gesluierde en zoekende Kracht,
Een verbannen godin, die namaak hemelen bouwt,
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Een Sfinx, wier ogen opzien naar een verborgen Zon.

Altijd voelde hij een geest nabij in haar vormen:
Haar passieve aanwezigheid was haar natuur’s sterkte;
Dit alleen is werkelijk in klaarblijkelijke dingen,
Zelfs op de aarde is de geest leven’s sleutel,
Maar haar solide buitenkanten dragen nergens zijn spoor.

Zijn stempel op haar daden is niet te ontdekken.

Een pathos van verloren hoogten is zijn appèl.

Alleen een schaduwrijke lijn vangt men soms op,
Die op een hint leek van gesluierde werkelijkheid.

Het leven staarde naar hem met vage verwarde omtrekken
En boden een beeld, dat de ogen niet konden vasthouden,
Een verhaal, dat daar nog niet geschreven was.

Als in een fragmentarisch half verloren ontwerp
Vluchtten leven’s betekenissen voor het volgende oog.
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Leven’s aangezicht verbergt leven’s ware zelf voor het zicht;
Leven’s geheime bedoeling is vanbinnen geschreven, boven.

De gedachte, die het zin geeft, woont er ver voorbij;
Het wordt niet gezien in het half voltooide ontwerp.

Vergeefs hopen we de verbijsterende tekens te lezen
Of het woord te vinden van de half gespeelde charade.

Alleen in dat grotere leven wordt een cryptische gedachte gevonden,
Wordt een of ander verklarend woord aangeduid,
Dat de aarde-mythe maakt tot een begrijpelijke vertelling.

Eindelijk werd iets gezien, dat op waarheid leek.

In een half verlichte lucht van hachelijk mysterie
Kon het oog, dat kijkt naar de donkere helft van de waarheid,
Een beeld onderscheiden in een levendige vertroebeling
En turend door een waas van subtiele tinten
Zag hij een halfblinde geketende goddelijkheid,
Verbijsterd door de wereld, waardoor hij heen bewoog,
Toch bewust van een of ander licht, dat zijn ziel aanspoorde.

Aangetrokken door vreemde verafgelegen glinsteringen,
Geleid door het fluitspel van een verre Speler
Zocht hij zijn weg midden tussen leven’s gelach en geroep
En de aanwijzing chaos van haar myriaden stappen
Naar een of andere totale diepe oneindigheid.

Om hem heen pakte het woud van haar tekens zich samen:
Op goed geluk las hij de pijlsprongen van het Denken,
Die het doel treffen door gissen of lumineuze kans,
Haar veranderende gekleurde verkeerslichten van idee
En haar signalen van onzekere snelle gebeurtenis,
De hiëroglyfen van haar symbolische praalvertoning
En haar mijlpalen in de vervlochten paden van de Tijd.

In haar doolhoven van benadering en van terugtrekking
Trekt zij hem naar alle kanten en stoot hem af,
Maar te dichtbij getrokken ontsnapt zij aan zijn omhelzing;
Over alle wegen leidt zij hem, maar geen weg is zeker.

Verrukt door het veeltonige wonder van haar zingen,
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Aangetrokken door de toverkunst van haar stemmingen
En bewogen door de terloopse aanraking van vreugde en verdriet,
Verliest hij zichzelf in haar, maar wint haar niet.

Een vluchtig paradijs lacht hem toe vanuit haar ogen:
Hij droomt van haar schoonheid, voor altijd de zijne gemaakt,
Hij droomt van zijn meesterschap, die haar leden zullen dragen,
Hij droomt van de magie van haar borsten vol zaligheid.

In haar verlichte script, haar verbeeldingsvolle
Vertaling van God’s zuivere oorspronkelijke tekst,
Denkt hij het Prachtige Geschrift
De hiëratische sleutel te lezen tot onbekende zaligheden.

Maar het Woord van het Leven is verborgen in haar script,
Het lied van het Leven heeft zijn goddelijke noot verloren.

Ongezien, als een gevangene in het huis van geluid,
Luister de geest, verloren in de pracht van een droom,
Naar een duizendstemmige illusie’s ode.

Een delicaat weefsel van tovenarij steelt het hart,
Of een onstuimige magie kleurt haar klanken en tinten,
Toch wekken zij slechts een ontroering van vergankelijke gratie;
Als een vagebondsmars, betoverd door de zwerver Tijd,
Roepen zij om een korte onbevredigde heerlijkheid
Of wentelen zich in verrukkingen van denkvermogen en zintuig,
Maar missen het antwoord van de ziel.

Een blinde hartslag, die vreugde bereikt door tranen,
Een hunkeren naar toppen, voor altijd niet bereikt,
Een extase van onvervuld verlangen
Volgen de laatste hemelwaartse klimmen van haar stem.

Veranderd zijn vroeger lijden’s herinneringen
In een oud verdriet’s lieflijk ontsnappingspad:
Haar tranen zijn veranderd in juwelen van diamanten pijn,
Haar verdriet in een magische kroon van een lied.

Kortstondig zijn haar fragmenten van gelukzaligheid,
Die de oppervlakte raken, dan ontsnappen of sterven:
Een verloren herinnering echot in haar diepten,
Een doodloos verlangen heeft zij, een gesluierd zelf’s roep;
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Een gevangene in de sterfelijke’s beperkende wereld,
Een geest, door het leven verwondt, weent in haar borst;
Een gekoesterd lijden is haar diepste smeken.

Een zwerver over verlaten wanhopende routes,
Langs de wegen van geluid roept een gefrustreerde stem
Verlaten om een vergeten zaligheid.

Verdwaald in de echoënde spelonken van Begeerte,
Bewaakt het de fantomen van een ziel’s dode hoop
En houdt de stem levend van vergane dingen
Of talmt bij lieflijke en dwalende tonen,
Jagend op genoegen in het hart van pijn.

Een profetische hand heeft de kosmische koorden geraakt
En het binnendringen van een gekwelde spanning
Bedekt de innerlijke muziek’s verborgen sleutel,
Die onhoorbaar de oppervlakkige cadansen begeleidt.

Toch is het een vreugde om te leven en te scheppen
En vreugde om lief te hebben en werken, ofschoon alles faalt,
En vreugde te zoeken, ofschoon alles, dat we vinden, misleidt
En alles, waarop we leunen, ons vertrouwen beschaamt;
Toch was iets in haar diepten de pijn waard,
Een gepassioneerde herinnering waart rond met extase’s vuur.

Zelfs verdriet heeft vreugde verborgen onder haar wortels:
Want niets is waarlijk vergeefs, dat de Ene gemaakt heeft:
In onze verslagen harten overleeft God’s kracht
En victorie’s ster verlicht altijd nog onze wanhopige weg;
Onze dood wordt een poort gemaakt naar nieuwe werelden.

Dit geeft aan Leven’s muziek haar lofzang aanzwellen.

Aan alles leent zij de glorie van haar stem;
Hemel’s verrukkingen fluisteren tot haar hart en gaan voorbij,
Aarde’s vergankelijke verlangens roepen van haar lippen en vervagen.

Alleen de Godgegeven hymne ontsnapt haar kunst,
Die met haar mee is gekomen uit haar spirituele huis,
Maar halverwege stopte en faalde, een stil woord,
Wakker in enige diepe pauze van wachtende werelden,
Een gemompel, gestaakt in eeuwigheid’s zwijgen:
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Maar er komt geen adem van de hemelse vrede:
Een weelderig intermezzo bezet het oor
En het hart luistert en de ziel stemt in;
Het herhaalt een verdwijnende muziek
En verkwist Tijds eeuwigheid aan vergankelijkheid.

En tremolo van de stemmen van de uren
Schermt vergeetachtig het hoog bedoelde thema af,
Dat de zelf-belichaamde geest kwam te spelen
Op het uitgestrekte klavichord van de Natuurkracht.
Alleen een machtig gemurmel hier en daar
Van het eeuwige Woord, de zaligvolle Stem
Of Schoonheid’s aanraking, die hart en zin verheerlijkt,
Een dwalende pracht en een mystieke roep,
Herinnert aan de sterkte en lieflijkheid, die niet meer gehoord werden.

Hier is de kloof, hier stopt of verzinkt leven’s kracht;
Dit tekort verarmt de magiër's vaardigheid:
Deze wens maakt, dat de hele rest schamel en kaal lijkt.

Een half-zicht trekt de horizon van haar daden:
Haar diepten herinneren aan wat zij kwam doen,
Maar het denkvermogen heeft vergeten of het hart maakt een fout:
In Natuur’s eindeloze zinnen is de God verloren.

In kennis om alwetendheid op te sommen,
In actie de Almachtige op te zetten,
Om haar Schepper hier te scheppen, was haar hart’s verbeelding,
Om de kosmische scene binnen te dringen met de volslagen God.

Zwoegend om het stille verre Absolute te transformeren
In een alles vervullende epifanie.

In een uiting van het Onuitsprekelijke,
Zou zij hier de glorie brengen van het Absolute’s kracht,
Evenwicht veranderen in schepping’s ritmische schommeling,
Een zee van gelukzaligheid huwen met een hemel van kalmte.

Als een vuur om eeuwigheid op te roepen in de Tijd,
Om lichaam’s vreugde zo levendig te maken als de ziel’s,
Zou zij de aarde verheffen tot nabijheid met de hemel,
Werkt aan het leven om het gelijk te stellen met de Allerhoogste
En het Eeuwige met de Afgrond te verzoenen.
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Haar pragmatisme van de transcendente Waarheid
Vult de stilte met de stemmen van de goden,
Maar in de kreet gaat de enige Stem verloren.

Want Natuur’s visie klimt voorbij haar daden.

Een leven van goden in de hemel ziet zij boven,
Een halfgod, die tevoorschijn komt uit een aap
Is alles, wat zij kan in ons sterfelijke element.

Hier zijn de halfgod, de half-titaan haar hoogtepunt:
Dit grotere leven aarzelt tussen aarde en hemel.

Een schrijnende paradox achtervolgt haar dromen:
Haar verborgen energie beweegt een onwetende wereld
Om te zoeken naar een vreugde, die haar eigen sterke greep afschrikt:
In haar omarming weet het niet terug te keren naar de bron.

Haar vermogen immens, haar handeling’s uitgestrekte drive eindeloos,
Is zijn betekenis verdwaald en verloren.

Ofschoon zij in haar heimelijke borst
De wet draagt en de reizende curve van alle geboren dingen,
Lijkt haar kennis lijkt gedeeltelijk, haar doel klein;
Op een grond van hunkerende treden haar weelderige uren.

Een loden Onwetendheid bezwaart de vleugels van het Denken,
Haar vermogen bedrukt het wezen met zijn gewaden,
Haar daden houden zijn onsterfelijke blik gevangen.

Een besef van beperking achtervolgt haar beheersingen
En nergens is voldoening en vrede verzekerd:
Want de hele diepte en schoonheid van haar werk
Mist een wijsheid, die de geest bevrijdt.

Een oude en vervaagde charme had nu haar gezicht
En verveelde voor hem haar snelle en curieuze kennis;
Zijn ruime ziel vroeg een diepere vreugde dan de hare.

Uit haar ingewikkelde lijnen probeerde hij te ontsnappen;
Maar noch een poort van hoorn, noch van ivoor vond hij,
Noch een achterdeur van spiritueel zicht,
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Er was geen uitweg uit die droomachtige ruimte.

Ons wezen moet eeuwig reizen door de Tijd;
De Dood helpt ons niet, vergeefs is de hoop om te sterven;
Een geheime Wil dwingt ons vol te houden.

Ons leven’s rustpunt ligt in het Oneindige;
Zij kan niet eindigen, haar einde is het allerhoogste Leven.

De Dood is een passage, niet het doel van onze wandel:
Een of andere oeroude diepe drang werkt verder:
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Onze zielen worden meegetrokken als aan een verborgen teugel,
Gedragen van geboorte naar geboorte, van wereld naar wereld,
Zetten onze daden na lichaam’s val
De oude eeuwigdurende reis voort zonder pauze.

Geen stille top wordt gevonden, waar de Tijd kan rusten.

Dit was een magische stroom, die geen zee bereikte.

Hoever hij ook ging, waar hij zich ook wendde,
Het wiel van werken rende met hem mee en streefde hem voorbij;
Altijd was er een verder taak over om te doen.

Een slag van actie en een roep van onderzoek
Namen voor altijd toe in die onrustige wereld;
Een bedrijvig gemurmel vulde het hart van de Tijd.

Alles was vindingrijkheid en onophoudelijke beroering.

Honderd manieren om te leven werden beproefd, maar vergeefs:
Een gelijkvormigheid, die duizend vormen aannam
Streefde om te ontsnappen aan zijn lange monotonie
En maakte nieuwe dingen, die spoedig als oude waren.

Een curieuze decoratie lokte het oog
En nieuwe waarden poetsten oude thema’s op
Om het denkvermogen te misleiden met het idee van verandering.

Een ander beeld, dat nog hetzelfde was,
Verscheen tegen de kosmische vage achtergrond.

Slechts een ander huis als een doolhof
Van schepselen en hun doen en laten en gebeurtenissen,
Een stad van het verkeer van gebonden zielen,
Een markt van de schepping en haar koopwaar,
Werd aangeboden aan het werkende denkvermogen en hart.

Een kringloop, die uitmondt, waar hij eerst begon
Wordt gesynchroniseerd met de voorwaartse en eeuwige mars
Van vooruitgang op volmaaktheid’s onbekende weg.

Elk eindschema leidt naar een volgend plan.
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En toch lijkt ieder nieuw vertrek het laatste,
Geïnspireerd evangelie, theorie’s ultieme top,
Verklaart een panacee voor alle Tijds ziekten
Of draagt het denken naar zijn hoogste zenit-vlucht
Of trompettert de allerhoogste ontdekking;
Elk kortstondig idee, een vergankelijke bouwsel,
Publiceert de onsterfelijkheid van zijn regel,
Zijn claim om de volmaakte vorm te zijn van dingen.
Waarheid’s laatste belichaming, Tijds gouden beste.

Doch niets van oneindige waarde is bereikt:
Een altijd opnieuw gemaakte wereld, maar nooit voltooid,
Stapelde altijd halve pogingen op gemiste pogingen
En zag een fragment als het eeuwige Geheel.

In het doelloze toenemende totaal van gedane dingen
Scheen het bestaan een vergeefse noodzaak’s handeling,
Een worsteling van eeuwige tegendelen
In een geklemd antagonisme’s nauwsluitende omarming,
Een spel zonder ontknoping of idee,
Een hongermars van levens zonder een doel,
Of, geschreven op het kale schoolbord van de Ruimte,
Een futiele en wederkerende som van zielen,
Een hoop, die faalde, een licht, dat nooit scheen,
Het werk van een onvervulde Kracht,
Aan zijn daden gebonden in een schemerige eeuwigheid.

Er is geen einde of geen kan nog gezien worden:
Ofschoon verslagen, moet het leven verder worstelen;
Altijd ziet zij een kroon, die zij niet kan grijpen;
Haar ogen zijn gefixeerd voorbij haar gevallen staat.

Er huivert nog altijd binnen haar borst en de onze
Een glorie, die er eens was en er niet meer is,
Of er roept naar ons vanuit enig onvervuld verschiet
Een door de weifelende wereld nog niet bereikte grootheid.

In een herinnering achter ons sterfelijke besef
Zet een droom door van een grotere gelukkigere sfeer,
Die ademt rond vrije harten van vreugde en liefde,
Door ons vergeten, onsterfelijk in verloren Tijd.

Een schim van zaligheid achtervolgt haar spookachtige diepten;
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Want zij herinnert het zich nog, ofschoon nu zo ver,
Haar werkelijkheid van gouden gemak en blij verlangen
En de schoonheid en sterkte en en geluk, die de hare waren
In de lieflijkheid van haar stralende paradijs,
In haar koninkrijk van onsterfelijke extase,
Halverwege tussen Gods stilte en de Afgrond.

Deze kennis houden wij in onze verborgen delen;
Ontwaakt tot een vaag mysterie’s appèl,
Ontmoeten wij een diepe ongeziene Werkelijkheid,
Veel waarachtiger dan wereld’s gezicht van de huidige waarheid:
We worden opgejaagd door een zelf, dat we nu niet kunnen herinneren
En bewogen door een Geest, die we nog moeten worden.

Als een, die het koninkrijk van zijn ziel verloren heeft,
Kijken we terug naar enige godenfase van onze geboorte,
Anders dan dit onvolmaakte schepsel hier
En hopen in deze of een goddelijkere wereld
Alsnog te herwinnen van Hemel’s geduldige bewaker,
Wat we door denkvermogen’s vergeetachtigheid missen,
Ons wezen’s natuurlijke gelukzaligheid,
Ons hart’s verrukking, die we hebben ingewisseld voor verdriet,
Het lichaam’s huivering, die we verruild hebben voor niets dan pijn,
De zaligheid, waarnaar onze sterfelijke natuur verlangt,
Zoals een obscure mot verlangt naar een brandend Licht.

Ons leven is een mars naar een overwinning, die nooit komt.

Deze golf van bestaan, die verlangt naar heerlijkheid,
Deze gretige beroering van onbevredigde sterktes,
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Deze lange, verre heerscharen van vooruitstrevende hoop
Heffen aanbiddende ogen naar de blauwe Leegte, hemel genaamd
En zien uit naar de gouden hand, die nimmer kwam,
De komst, waarop heel de schepping wacht,
De wonderschone aanblik van de Eeuwigheid,
Die verschijnen zal op de wegen van de Tijd.

Toch zeggen we tegen onszelf om de hoop opnieuw te ontsteken,
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“O, zeker op een dag zal hij op onze roep afkomen,
Op een dag zal hij ons leven opnieuw scheppen
En de magische formule van vrede uitspreken
En volmaaktheid brengen in het schema van dingen.

Op een dag zal hij neerdalen naar het leven en de aarde,
Terwijl hij de heimelijkheid van de eeuwige deuren verlaat,
Naar een wereld, die naar hem om hulp roept,
En de waarheid brengen, die de geest bevrijdt,
De vreugde, die de doop is van de ziel,
De sterkte, die de uitgestrekte arm van Liefde is.

Op een dag zal hij zijn schoonheid’s verschrikkelijke sluier lichten,
Heerlijkheid opleggen aan wereld’s kloppende hart
En zijn geheime lichaam dragen van licht en zaligheid.“

Maar nu spannen wij ons in om een onbekend doel te bereiken:
Er komt geen eind aan zoeken en aan geboorte,
Er komt geen eind aan sterven en wederkeer;
Het leven, dat zijn doel wint, vraagt om grotere doelen,
Het leven, dat sterft en faalt, moet opnieuw leven;
Tot het zichzelf gevonden heeft, kan het niet ophouden.

Alles moet gedaan worden, waarvoor leven en dood gemaakt werden.

Maar wie zal zeggen, dat er dan zelfs rust zal zijn?

Of daar zijn rust en handeling hetzelfde
In de diepe borst van Gods allerhoogste heerlijkheid.

In een hoge staat, waar geen onwetendheid meer is,
Is iedere beweging een golf van vrede en geluk,
Is rust God’s bewegingsloze scheppende kracht,
Handeling een rimpel in het Oneindige
En geboorte een gebaar van Eeuwigheid.

Een zon van transfiguratie kan nog schijnen
En de Nacht kan zijn kern dragen van mystiek licht;
De zelf-opheffende, zelf-beproevende paradox
Zou kunnen veranderen in een zelf-lumineus mysterie,
Het imbroglio in een vreugdevol wonder.

Dan kon God hier zichtbaar zijn, hier een vorm aannemen;
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De geest’s identiteit zou ontsloten zijn;
Het Leven zou haar ware onsterfelijke gezicht openbaren.

Maar nu is een termijnloos werk haar lot:
In zijn wederkerende decimaal van gebeurtenissen
Zijn geboorte, dood onophoudelijke iteratie’s punten;
Het oude vraagteken plaatst kanttekens bij iedere voltooide bladzijde,
Ieder volume van haar inspanning’s geschiedenis.

Een mank lopend Ja reist nog altijd door de eonen,
Vergezeld van een eeuwig Nee.

Alles lijkt vergeefs, toch is het spel eindeloos.

Onverstoorbaar draait het altijd cirkelende Wiel,
Leven heeft geen inzet, dood brengt geen bevrijding.

Als een gevangene van zichzelf leeft het wezen
En behoudt zijn futiele onsterfelijkheid;
Uitroeiing wordt hem ontzegd, zijn enige ontsnapping.

Een dwaling van de goden heeft de wereld gemaakt.

Of gelijkmoedig kijkt de Eeuwige naar de Tijd.

EINDE VANCANTO ZES
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