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Een land van bergen en wijde zonovergoten vlakten
En machtige rivieren, stromend naar uitgestrekte zeeën,
Een veld van schepping en spiritueel stilzwijgen,
Stilte, die leven’s daden opslokt in de diepten,
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Van denken’s transcendente klim en hemelwaartse sprong,
Een broedende wereld van droombeeld en trance,
Gevuld met de machtigste werken van God en mens,
Waar Natuur een droom leek van het Goddelijke
En schoonheid en gratie en grandeur hun thuis hadden,
Huisvestte de kindertijd van de geïncarneerde Vlam.

Over haar waakten duizendjarige invloeden
En de diepe godheden van een grandioos verleden
Aanschouwden haar en zagen de toekomst’s goden komen,
Alsof deze magneet hun ongeziene vermogens aantrok.
Aarde’s broedende wijsheid sprak tot haar stille borst;
Klimmend van denkvermogen’s laatste toppen om zich te verenigen met
de goden,
Door van de aarde’s briljante gedachten een springplank te maken
Om te duiken in de kosmische uitgestrektheden,
Zagen de kennis van de denker en de ziener
Het ongeziene en dachten het ondenkbare,
Openden de enorme deuren van het onbekende,
Scheurden mensen’s horizonten naar oneindigheid.

Een oeverloze reikwijdte werd geschonken aan de sterfelijke’s daden,
En kunst en schoonheid ontsprong aan de menselijke diepten;
Natuur en ziel wedijverden in edelmoedigheid.

Ethiek stemde de mens af om de hemel te imiteren;
De harmonie van een rijke cultuur’s tonen
Verfijnde het besef en vergrootte zijn bereik
Om het onhoorbare te horen en een glimp op te vangen van het
onzichtbare
En leerde de ziel boven bekende dingen uit te stijgen,
Het leven inspirerend om te vergroten en haar grenzen te doorbreken,
Aspirerend naar de Onsterfelijke’s ongeziene wereld.

Aarde’s veiligheid verlatend, droegen gedurfde vleugels van het
Denkvermogen
Haar boven de platgetreden paden van het denken,
Staken de mystieke zeeën over van het Verdere
Om te leven op adelaarshoogten nabij de Zon.

Daar zit Wijsheid op haar eeuwige troon.

Al haar leven’s wendingen leidden haar naar symbolische deuren,
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Die toegang gaven tot geheime Vermogens, die haar verwant waren;
Als een adept van waarheid, ingewijde van zaligheid,
Een mystieke acoliet, getraind in Natuur’s school,
Gewaar van het wonder van geschapen dingen,
Legde zij de heimelijkheden van haar hart’s diepe mijmeringen
Op het altaar van het Wonderschone;
Haar uren waren een ritueel in een tijdloze tempel;
Haar daden werden gebaren van offerande.

Bekleed met het ritme van hogere sferen
Was het woord gebruikt als een hiëratisch middel
Voor de bevrijding van de gevangen geest
Naar vereniging met zijn kameraadschappelijke goden.

Of het hielp om nieuwe expressieve vormen te smeden
Van dat, wat werkt in het hart van het leven,
Een of andere onheuglijke Ziel in mensen en dingen,
Zoeker van het onbekende en het ongeborene,
Dat een licht draagt van het Onuitsprekelijke
Om de sluier te scheuren van de laatste mysteriën.
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Intense filosofieën richten de aarde naar de hemel
Of tilden op grondslagen, wijd als de kosmische Ruimte,
Het aarde-denkvermogen naar bovenmenselijke hoogten.
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Lijnen overschrijdend, die het uiterlijke oog strelen,
Maar het zicht verbergen van dat, wat vanbinnen leeft,
Concentreerden beeldhouwwerk en schilderij het besef
Op een innerlijke visie’s bewegingsloze rand,
Openbaarden een beeld van het onzichtbare,
Ontsluierden de hele Natuur’s betekenis in een vorm,
Of vingen het Goddelijke in een lichaam.

De architectuur van het Oneindige
Ontdekte hier zijn inwendig mijmerende vormen,
Vastgelegd in wijde breedten van verheffend gesteente:
Muziek bracht hemelse verlangens naar beneden, gezang
Hield het verzonken hart geabsorbeerd in verrukte diepten,
De mens verbindend met de kosmische roep;
De wereld-interpreterende bewegingen van de dans
Vormden idee en stemming samen tot een ritmische zwaai
En pose: nauwgezet handwerk in subtiele lijnen
Vereeuwigden een kort moment’s herinnering
Of toonden in een kerving’s streek, een beker’s ontwerp,
De onderliggende patronen van het ongeziene:
Gedichten, in grootheid gevat als bewogen werelden
En metrums, aanzwellend met oceaan’s stem,
Vertolkt door grandeurs, besloten in Natuur’s hart,
Maar nu waren geworpen in een gepakte glorie van spraak,
De schoonheid en de sublimiteit van haar vormen,
De passie van haar momenten en haar stemmingen,
Die het menselijke woord dichter naar god’s optilt.

Mensen’s ogen konden kijken in innerlijke werkelijkheden;
Zijn nauwkeurig onderzoek ontdekte de wet van het getal
En organiseerde de beweging van de sterren,
Bracht de zichtbare vorming van de wereld in kaart,
Onderzocht het proces van zijn gedachten of maakte
Een getheoretiseerd diagram van denkvermogen en leven.

Deze dingen nam zij op als haar natuur’s voedsel,
Maar deze alleen konden haar ruime Zelf niet vullen:
Een menselijk zoeken, beperkt door zijn verworvenheden,
Voor haar leken zij de grote en vroege, onzekere stappen
Van een jonge ontdekkende geest,
Die nog niet zag bij zijn eigen aangeboren licht;
Het tastte het universum af met testende klopjes
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Of spande zich in om waarheid, denkvermogen’s toverstaf, te vinden;
Er was een naar buiten groeien naar ontelbare kanten,
Maar niet het wijdste zien van de ziel,
Nog niet de uitgestrekte onmiddellijke aanraking,
Nog niet de kunst en wijsheid van de Goden.

Een grenzeloze kennis, groter dan de gedachten van de mens,
Een geluk, te hoog voor hart en besef,
Opgesloten in de wereld en hunkerend naar bevrijding,
Voelde zij in haar; alsnog wachtend op een vorm,
Vroeg het om objecten, waaromheen te groeien
En naturen, sterk genoeg om te dragen zonder terug te deinzen
Voor de pracht van haar aangeboren koninklijkheid,
Haar grootsheid en lieflijkheid en haar zaligheid,
Haar macht om te bezitten en haar uitgestrekte vermogen om lief te
hebben:
Met de aarde een stapsteen gemaakt om de hemel te veroveren,
Zag de ziel voorbij hemel’s beperkende grenzen,
Ontmoette een groot licht uit het Onkenbare
En droomde van een transcendente handeling’s sfeer.

Gewaar van het universele Zelf in allen,
Keerde zij zich naar levende harten en menselijke vormen,
Haar ziel’s reflecties, aanvullingen, tegendelen,
De nabije afgelegen delen van haar wezen,
Afgescheiden van haar door muren van lichaam en denkvermogen,
Maar toch met haar geest verbonden door goddelijke bindingen.

Onzichtbare versperringen doorbrekend en verborgen verdediging
En de eenzaamheid, die ziel scheidt van ziel,
Wenste zij om alles één immense omhelzing te maken,
Opdat zij hierin alle levende wezens zou kunnen herbergen,
Verheven tot een prachtig punt van ziend licht
Vanuit verdeling’s dichte onbewuste kloof,
En hen één maken met God en de wereld en haar.

Slechts weinigen gaven aan haar roep gehoor:
Nog minder voelden de afgeschermde goddelijkheid
En trachtten deze godheid te paren aan de hunne,
Om met een of ander verwantschap haar hoogten te benaderen.

Opgetild naar lichtende heimelijkheden
Of bewust van een of andere boven verborgen pracht
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Sprongen zij om haar te vinden in een moment’s flits,
Een glimp opvangend van een licht in hemelse uitgestrektheid,
Maar konden de visie en het vermogen niet vasthouden
En vielen terug naar leven’s saaie alledaagse toon.

Een denkvermogen, dat zich waagt aan een hemels experiment,
Dat groeit naar een of andere grootsheid, die zij nabij voelden,
De onbekende’s grenzen testend met gretige aanraking
Waren zij nog steeds gevangen door hun menselijke weefsel:
Zij konden haar onvermoeibare tred niet bijhouden;
Te klein en te gretig voor haar wil met reuzenschreden,
Te beperkt om te kijken met de blik van de ongeboren Oneindige’s blik
Werd hun natuur moe van te grote dingen.

Want zelfs de nabije partners van haar gedachten,
Die het dichts gewandeld konden hebben bij haar straal,
Aanbaden het vermogen en het licht, dat zij in haar voelden,
Maar konden niet de omvang evenaren van haar ziel.
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Als een vriend en toch te groot om geheel te kennen,
Liep zij voor hen uit naar een groter licht,
Hun leidster en koningin van hun harten en zielen,
Eén dichtbij hun boezem en toch goddelijk en ver.
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Bewonderend en verbaasd zagen zij haar schrijden,
Pogend met een godgelijke vaart en sprong
Naar hoogten, te ver voor hun menselijke gestalte
Of drongen, met een langzaam groot veelzijdig zwoegen,
Naar doelen, die zij nauwelijks konden bevatten;
Nog gedwongen satellieten te zijn van haar zon
Bewogen zij, niet in staat om afstand te doen van haar licht,
Verlangend hielden zij zich aan haar vast met uitgestrekte handen
Of volgden struikelend op de paden, die zij maakte.

Of hunkerend met hun zelf van leven en vlees
Klampen zij zich aan haar vast voor hart’s voedsel en ondersteuning:
De rest konden zij niet zien in zichtbaar licht;
Vaag droegen zij haar innerlijke grootsheid.

Of gebonden door de zintuigen en het hunkerende hart,
Adorerend met een troebele menselijke liefde,
Konden zijn niet de machtige geest bevatten, die zij was
Of door nabijheid veranderen om aan haar gelijk te zijn.

Sommigen voelden haar met hun ziel en huiverden met haar mee,
Een grootheid, nabij gevoeld, doch voorbij denkvermogen,s greep;
Haar te zien was een sommering tot aanbidding,
Nabij haar te zijn wekte een hoge vereniging’s kracht.

Aldus aanbidt de mens een god, te groot om te kennen,
Te hoog, te uitgestrekt om een beperkende vorm te dragen;
Zij voelen een Tegenwoordigheid en gehoorzamen een macht,
Adoreren een liefde, waarvan de verrukking hun borst binnendringt;

Met een goddelijke bezieling, die de hartslag versnelt,
Volgen zij een wet, die hart en leven vergroot.

Geopend voor de adem is een nieuwe goddelijker sfeer,
Geopend voor de mens is een vrijere, gelukkigere wereld:
Hij ziet hogere treden, die klimmen naar Zelf en Licht.
Haar goddelijke delen riepen riepen de ziel’s toewijding:
Het zag, het voelde, het kende de godheid.

Haar wil had macht over de daden van hun natuur,
Haar hart’s onuitputtelijke lieflijkheid lokte hun harten,
Zij hadden een wezen lief, wiens bindingen de hunne teboven ging;
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Haar omvang konden zij niet bereiken, maar zij verdroegen haar
aanraking,
Antwoordden met het bloem’s antwoord aan de zon,
Zij gaven zichzelf aan haar en vroegen niet meer.

Eén groter dan zijzelf, te wijd voor hun kennen,
Hun denkvermogens konden niet begrijpen, noch geheel kennen,
Hun levens antwoordde aan de hare, bewogen met haar woord:
Zij voelden een godheid en gehoorzaamden een roep,
Antwoordden op haar leiding en deden haar werk in de wereld;
Hun levens, hun naturen bewogen, gedwongen door die van haar,
Alsof de waarheid van hun eigen grotere zelven
Een aspect van goddelijkheid aannam
Om hen te verheerlijken tot een hoogte voorbij hun aarde’s.

Zij voelden, dat een grotere toekomst hun wandel ontmoette;
Zij hield hun handen vast, zij koos voor hen hun paden:
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Zij werden door haar tot grote onbekende dingen bewogen,
Trouw trok hen aan en de vreugde om zich de hare te voelen;
Zij leefden in haar, zij zagen de wereld met haar ogen.

Sommigen keerden naar haar tegen hun natuur’s ommekeer;
Verdeeld tussen verwondering en opstand,
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Aangetrokken door haar charme en beheerst door haar wil,
In haar bezit, haar streven om te bezitten,
Ongeduldige onderdanen, hun gebonden verlangende harten,
Met banden vast omarmd, waarover zij het meeste klaagden,
Morden zij tegen een juk, dat zij zouden betreuren om te verliezen,
Het schitterende juk van haar schoonheid en haar liefde:
Anderen achtervolgden haar met leven’s blinde verlangens
En claimden alles van haar als hun eenzame eigen,
Gehaast om haar lieflijkheid in beslag te nemen, bedoeld voor allen.

Zoals de aarde het licht claimt voor haar eenzame afzonderlijke behoefte,
Haar eisend voor hun eigen jaloerse greep,
Vroegen zij van haar bewegingen, gebonden als hun eigen
En verlangden voor hun kleinheid een soortgelijke respons.

Of zijn klaagde, dat zij hun grip te boven ging,
En hoopten haar dicht aan zich te verbinden met verlangen’s koorden.

Of als zij haar begeerde aanraking te zwaar vonden om te dragen,
Dan verweten zij haar een tirannie, waarvan zij hielden,
Weggezonken in zichzelf als voor een te felle zon,
Hunkerden zij toch naar de glorie, die zij geweigerd hadden.

Boos verliefd geworden op haar liefelijke gepassioneerde straal,
Die de zwakte van hun aarde nauwelijks kon verdragen,
Verlangden zij, maar schreeuwden het uit bij de begeerde aanraking,
Onmachtig om de goddelijkheid te ontmoeten, die zo dichtbij was,
Intolerant voor een Kracht, die zij niet konden herbergen.

Sommigen, met tegenzin aangetrokken door haar goddelijke invloed,
Ondergingen het als een lieflijke, maar vreemdsoortige betovering;
Niet in staat om te klimmen naar te sublieme hoogten,
Hunkerden zij om haar naar beneden te trekken naar hun eigen aarde.
Of gedwongen om om hun gepassioneerde levens om haar te centreren,
Hoopten zij haar glorie en gratie aan hun hart’s menselijke behoeften te
binden,
Die van hun zielen een slaaf gemaakt hadden.

Maar midden in deze wereld, deze harten, die haar roep beantwoorden,
Kon niemand opstaan als haar gelijke en haar kameraad.

Vergeefs boog zij zich omlaag om hen gelijk te maken aan haar hoogten,
Te zuiver was die sfeer voor kleine zielen om te ademen.
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Deze kameraadschappelijke zelven te verheffen naar haar eigen wijde
breedten,
Verlangde haar hart en te vullen met haar eigen vermogen,
Opdat een goddelijker Kracht het leven zou kunnen binnentreden,
Een adem van de Godheid de menselijke tijd vergroten.

Ofschoon zij naar beneden boog tot aan hun kleinheid,
Hun leven bedekkend met haar sterke gepassioneerde handen
En door sympathie hun behoeften en wensen kende
En onderdook in de oppervlakkige golf-diepten van hun leven
En hun hartslagen van smart en vreugde ontmoette en deelde
En neigde om hun verdriet en trots te helen,
De macht verkwistend, die de hare was op haar eenzame piek,
Om tot daar hun roep van aspiratie te verheffen,
En ofschoon zij hun zielen in haar uitgestrektheid trok
En omringde met de stilten van haar diepten
En vasthield, zoals de grote Moeder haar eigen vasthoudt,
Droeg alleen haar aardse oppervlakte hun lading
En mengde haar vuur met hun sterfelijkheid:
Haar grotere zelf woonde alleen, niet geclaimd, vanbinnen.

Vaker kon zij in de stomme Natuur’s beroering en vrede
Een nabijheid op serene wijze één voelen;
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De Kracht in haar trok aarde’s dierlijke gebroed aan;
En bij haar geest’s grote en vrije heerlijkheid
Voegde zij de vuurgetinte prachtige levens
Van dier en vogel en bloem en boom.

Zij gaven antwoord aan haar met hun simpele hart.
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In de mens woont een schemerig verstorend iets;
Het weet, maar keert zich af van het goddelijke Licht,
De voorkeur gevend aan de donkere onwetendheid van de val.

Onder de velen, die kwamen, aangetrokken tot haar,
Vond zij nergens haar partner van verheven taken,
De kameraad van haar ziel, haar andere zelf,
Die samen met haar, gelijk God en Natuur, één gemaakt was.
Sommigen kwamen dichtbij, werden aangeraakt, vatten vlam, faalden
dan,
Te groot was haar aanspraak, te zuiver haar kracht.

Aldus de aarde rondom haar verlichtend als een zon,
Maar in haar meest innerlijke hemel nog afstandelijke sfeer,
Scheidde een afstand haar voor degenen, die het meest nabij waren.
Machtig, apart leefde haar ziel als de goden.

Vooralsnog niet verbonden met de brede menselijke scene,
In een kleine cirkel van jonge gretige harten,
Haar wezen’s vroege school en besloten domein,
Als leerling in de business van het aardse leven,
Schoolde zij haar hemelse inspanning om haar aanraking te dragen,
Tevreden in haar kleine tuin van de goden,
Zoals een bloem bloeit op een onbezochte plaats.

De aarde voedde, nog onbewust, de inwonende vlam,
Toch beroerde iets diep en wist vagelijk;
Er was een beweging en een gepassioneerde roep,
Een regenboog droom, een hoop op gouden verandering;
Een of andere geheime vleugel van verwachting sloeg uit,
Een toenemend besef van iets nieuws en zeldzaams
En moois sloop door het hart van de Tijd.

Dan raakte een zwakke fluistering van haar de grond,
Ademde als een verborgen behoefte, die de ziel voorvoelt;
Het oog van de grote wereld ontdekte haar
En verwondering verhief haar bardenstem.
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Als een sleutel tot een Licht, nog behouden in wezen’s grot,
Het zonnewoord met de betekenis van een oeroud mysterie,
Snelde haar naam mompelend op de lippen van de mensen,
Geëxalteerd en lieflijk als een geïnspireerd gedicht,
Aangeslagen op de epische lier van rumoer’s winden
Of gezongen als een gezongen gedachte door de dichter Faam.
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Maar die cultus was als van een geheiligd symbool.

Bewonderd, ongezocht, onvatbaar voor de greep
Waren haar schoonheid en vlammende sterkte van ver gezien,
Als bliksem, die speelt met de gevallen dag,
Een onbenaderbare goddelijke glorie.

Geen gelijkwaardig hart kwam nabij om zich bij haar hart te voegen,
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Geen vergankelijke aardse liefde belaagde haar kalmte,
Geen heroïsche passie had de sterkte om te begrijpen;
Geen ogen eisten haar beantwoordende ogen.

Een Vermogen binnenin haar vulde het onvolmaakte vlees met ontzag:
De zelf-beschermende genius in onze klei
Voorvoelde de godin in vrouw’s vorm
En trok zich terug van een aanraking, die zijn soort teboven ging,
De aardenatuur gebonden in gevoelsleven’s beperkte makelij.

De harten van de mensen zijn verliefd op kleiverwanten
En verdragen geen eenzame en verheven geesten,
Die vuurtekens brengen van onsterfelijke sferen,
Te uitgestrekt voor zielen, niet geboren om te paren met de hemel.

Wie ook te groot is, moet eenzaam leven.

Bewonderd wandelt hij in machtige eenzaamheid;
Vergeefs is zijn werk om zijn soort te scheppen,
Zijn enige metgezel is de Sterkte vanbinnen.

Zo was het enige tijd voor Savitri.

Allen aanbaden met bewonderend, niemand waagde om te claimen.

Haar denkvermogen zat hoog, zijn gouden stralen uitgietend,
Haar hart was een volgepakte tempel van vreugde.

Als een enkele lamp, aangestoken in volmaaktheid’s huis,
Een helder zuiver beeld in een priesterloos heiligdom,
Midden tussen deze omcirkelende levens verbleef haar geest,
Afgezonderd in zichzelf tot haar uur van het lot.

EINDE VANCANTO TWEE
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