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Aldus was zij alleen gelaten in het reusachtige woud,
Omgeven door een schemerige gedachteloze wereld,
Met het lichaam van haar echtgenoot op haar verlaten borst,
Bewegingsloos in haar onmetelijke stille geest
Mat zij niet haar verlies met hulpeloze gedachten,
Noch verscheurde met tranen de marmeren zegels van pijn:
Zij verrees nog niet om de vreselijke god het hoofd te bieden.

Haar ziel boog zich over het lichaam, waar zij van hield,
In een grote stilte zonder beroering of stem,
Alsof haar denkvermogen met Satyavan was gestorven.

Maar haar menselijke hart klopte nog in haar verder.

Nog bewust van zijn wezen dichtbij het hare,
Klampte zij de stille levenloze vorm dicht tegen zich aan,
Alsof om de eenheid te bewaken, die zij waren geweest
En de geest nog in zijn raamwerk vast te houden.
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Toen kwam plotseling de verandering over haar,
Die in ontzettende ogenblikken van onze levens
Soms de menselijke ziel kan overnemen
En hem kan houden tegen zijn lumineuze bron.
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De sluier wordt verscheurd, de denker is niet meer:
Alleen de geest ziet en alles wordt gekend.

Dan wordt een kalm Vermogen, gezeteld boven onze wenkbrauwen
Gezien, onwankelbaar voor onze gedachten en daden,
Zijn stilte draagt de stemmen van de wereld:
Onbeweeglijk beweegt het de Natuur, kijkt over het leven.

Het vormt onveranderbaar zijn ver geziene doeleinden;
Onaangeraakt en rustig midden tussen dwaling en tranen
En onmetelijk boven onze strevende willen,
Beheerst zijn blik de turbulente maalstroom van dingen.

Om te paren met Glorie, die het ziet, groeit de geest:
De stem van het leven is afgesteld op oneindige geluiden,
De momenten komen op grote vleugels van bliksem
En de godgelijke gedachten verrassen de geest van de aarde.

In de ziel’s pracht en intensiteit
Wordt een maansikkel van miraculeuze geboorte gegooid,
Waarvan de hoorn van mysterie zweeft in een heldere leegte.

Als in een hemel van kracht en stilte wordt gedachte
In vervoering gebracht, heel deze levende sterfelijke klei
Wordt gegrepen en in een snelle en vurige vloed
Van aanrakingen gevormd door een onzichtbare Toonkunstenaar.

Een nieuw zicht komt, nieuwe stemmen vormen in ons
Een lichaam van de muziek van de Goden.

Onsterfelijke hunkeringen zonder naam springen omlaag,
Veelomvattende bevingen van de godheid lopen zoekend
En weven op een machtig gebied van kalmte
Een hoge en eenzame extase van de wil.

Dit werd in moment’s diepten geboren in haar.

Nu steeg voor de grenzeloze ontsloten blik, die dingen ziet,
Die versperd zijn voor menselijk denken’s aardse ogen,
De Geest op, die zich verborgen had in de Natuur
Vanuit zijn lumineuze nest binnen de werelden:
Gelijk een onmetelijk vuur beklom het de hemelen van de nacht.
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Aldus werden de koorden van zelf-vergetelheid verscheurd:

Als een, die opziet naar verre hoogten, zag zij,
Oeroud en sterk als op een windloze top,
Boven haar, waar zij in haar eenzame denkvermogen had gewerkt,
Afgezonderd zwoegend in een enkele toren van het zelf,
De bron van al, wat zij had geleken of gewrocht,
Een macht, geprojecteerd in de ruimte.
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Een langzame belichaming van de eonische wil,
Een met sterren bezaaid fragment van de eeuwige Waarheid,
Het gepassioneerde instrument van een onbewogen Macht.

Een Tegenwoordigheid was daar, die de luisterende wereld vulde;
Een centraal Al nam haar grenzeloze leven aan.

Als een soevereiniteit, een stilte en een gezwindheid,
Was er een, die broedde over de afgronden, die zij was.

Als in een koorgewaad van ongehoorde geluiden,
Daalde een Kracht neer, een spoor trekkend van eindeloze lichten,
Tijd’s seconden verbindend met de eeuwigheid,
Het omgordde de aarde en haar onbegrensbaar:
Het zonk in haar ziel en zij werd veranderd.

Toen, als een gedachte vervuld door een of ander groots woord,
Nam die machtigheid een symbolische vorm aan:
Haar wezen’s ruimten huiverden bij de aanraking,
Het bedekte haar als met onsterfelijke vleugels:
Met op zijn lippen de curve van de onuitgesproken Waarheid,
Een halo van Wijsheid’s bliksemschichten als zijn kroon,
Ging het de mystieke lotus binnen in haar hoofd,
Een duizendbladige thuis van vermogen en licht.

Als de onsterfelijke leider van haar onsterfelijkheid,
De doener van haar werken en fontein van haar woorden,
Onkwetsbaar door de Tijd, almachtig,
Stond het boven haar, kalm, onbeweeglijk, stil.
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Alles in haar paarde met dat machtige uur,
Alsof het laatste overblijfsel omgebracht was door de Dood
Van de mensheid, die eens de hare was.
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Terwijl zij een ruim spiritueel gezag op zich nam,
Leven’s zee een spiegel makend van hemel’s lucht,
Vulde de jonge goddelijkheid in haar aardse ledematen
Met hemelse kracht haar sterfelijke deel.

De gekwelde pijn was over, de verscheurende angst,
Haar verdriet was weggegaan, haar denkvermogen was stil,
Haar hart klopte rustig met een soevereine kracht.

Er kwam een vrijheid van de hart-koorden’s greep,
Nu ontsprongen al haar daden aan een godheid’s kalmte.

Kalm legde zij de dode neer op de grond van het bos,
Die nog altijd op haar borst lag
En droeg het om zich af te wenden van de dode vorm:
Alleen verrees zij nu om de verschrikkelijke god te ontmoeten.

Die machtigere geest keerde zijn beheersende blik
Naar leven en dingen, de erfgenaam van een werk,
Hem nagelaten, onvoltooid, uit haar haperende verleden,
Toen het denkvermogen, een gepassioneerde leerling, zwoegde
En slecht gevormde werktuigen ruw werden bewogen.

Overstegen was nu het gebrekkige menselijke bewind;
Een soeverein vermogen was daar, een godgelijke wil.

Voor een moment draalde zij onbeweeglijk
En keek neer op de dode man aan haar voeten;
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Dan, als een boom, die zich van een windvlaag herstelt,
Hief zij haar edele hoofd; tegenover haar blik
Stond daar iets, onaards, somber, groots,
Een grenzeloze ontkenning van alle bestaan,
Dat de ontzetting en het wonder droeg van een gedaante.
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In zijn verschrikkelijke ogen droeg de duistere Vorm
Het diepe medelijden van vernietigende goden;
Een treurige ironie krulde de vreselijke lippen,
Die het woord van doem spreken. De Eeuwige Nacht
Verrees medelijdend in de angstaanjagende schoonheid
Van een onsterfelijk gelaat, alles ontvangend, wat voor altijd leeft
In zijn peilloze hart, het toevluchtsoord
Voor schepselen uit hun leed en wereldpijn.

Zijn gedaante was werkelijk gemaakte nietsheid, zijn ledematen
Waren monumenten van vergankelijkheid en onder
Wenkbrauwen van onvermoeibare kalmte sloegen grote godgelijke ogen
Stil het kronkelende serpent, het leven, gade.

Onbewogen had hun tijdloze wijde onveranderlijke blik
De vruchteloze cycli voorbij zien gaan,
Het voorbijgaan van talloze sterren overleefd
En beschermden nog altijd dezelfde onveranderlijke ronden.
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De twee opponeerden elkaar met hun ogen,
De vrouw en de universele god: om haar heen,
Hun lege ondraaglijke eenzaamheid stapelend
Op haar machtige, niet vergezelde ziel,
Kwamen veel onmenselijke eenzaamheden nabij.

Vacante eeuwigheden, die hoop verboden,
Legden hun enorme en levenloze aanblik op
En voor haar oren, de aardse geluiden verstillend,
Verrees een bedroefde en formidabele stem,
Die het hele wereld’s tegengestelde leek, “Verbreek “, riep het,
“Uw gepassioneerde invloed en relax, O slaaf
Van de Natuur, veranderend werktuig van een onveranderlijke Wet,
Die vergeefs rebellie kronkelt onder mijn juk,
Uw elementaire greep; ween en vergeet.

Begraaf uw passie in zijn levende graf.

Laat nu de eens beminde geest’s prijsgegeven mantel achter:
Ga alleen terug naar uw vergeefse leven op aarde. “

Het hield op, zij bewoog niet, en het sprak opnieuw,
En het verlaagde zijn machtige toonaard tot menselijke akkoorden,
Toch weeklaagde een verschrikkelijke roep achter de geuite geluiden,
Waarin alle droefheid en onsterfelijke hoon weerklonk,
Als een honger van ver afdwalende golven.

“Wilt gij voor altijd uw gepassioneerde greep behouden,
Gijzelf een schepsel, gedoemd zoals hij om voorbij te gaan,
En zijn ziel de kalmte van de dood en de stille rust ontzeggen?

Ontspan uw greep; dit lichaam is het aarde’s en het uwe,
Zijn geest behoort nu tot een groter vermogen.

Vrouw, uw echtgenoot lijdt. “ Savitri
Trok haar hart’s kracht terug, dat zijn lichaam nog omklemde,
Waar van haar schoot verstoten, het
Op het zachte gras lag, zoals het vaak gelegen had in de slaap,
Als zij van haar slaapbank opstond in de witte dageraad,
Geroepen door haar dagelijkse taken: nu ook, alsof geroepen,
Rees zij op en stond, verzameld in eenzame kracht,
Als een, die zijn mantel afdoet voor een wedloop
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En wacht op een teken, onbeweeglijk gezwind.

Zij wist niet voor werkelijke koers: haar geest boven
Op de crypte-top van haar geheime vorm,
Als één overgebleven schildwacht op een bergkam,
Een vuur-voetige pracht, machtig gevleugeld,
Waakte vlammend stil, met haar stemloze ziel,
Gelijk een stil zeil op een windloze zee.

Wit zonder passie reed het, een verankerde macht,
Wachtend welke ver-golvende impuls zou verrijzen
Vanuit de eeuwige diepten en zijn vloedgolf zou werpen.

Toen leunde de Dood, de koning, grenzeloos neer, zoals
De Nacht leunt over vermoeide landen, wanneer de avond verbleekt
En vervagende glinsteringen de horizon’s muren verbreken,
Terwijl de schemering nog niet mystiek wordt met de maan.
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De schemerige en vreselijke godheid verrees rechtop
Van zijn kortstondige buiging voor zijn aanraking van de aarde,
En als een droom, die uit een droom ontwaakt,
De schamele vorm achterlatend van die dode klei,
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Verrees een andere lumineuze Satyavan,
Rechtop beginnend vanaf de rustende aarde,
Alsof iemand stapte over onzichtbare grenslijnen,
Verschijnend aan de rand van ongeziene werelden.

In de aarde’s dag stond het stille wonder
Tussen de sterfelijke vrouw en de god.

Zo leek hij, alsof iemand, die kwam, die was heengegaan
En het licht draagt van een hemelse gedaante,
Prachtig vreemd voor de sterfelijke sfeer.

Het denkvermogen zocht naar lang beminde dingen en viel verijdeld
terug
Van familiaire tinten, behouden ofschoon verlangd,
Ontevreden over de lieflijke stralende vorm,
Ongelovig over zijn te heldere aanwijzingen van de hemel;
Te vreemd was de briljante hersenschim voor leven’s greep,
Die verlangt naar de warme schepselen van de aarde,
Grootgebracht in de gloed van materiële zonnen,
Vatten de zintuigen vergeefs een glorieuze schaduw:
Slechts de geest kende nog steeds de geest,
En het hart voorvoelde, ofschoon veranderd, het oude geliefde hart,
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Tussen twee werkelijkheden stond hij, niet aarzelend,
Maar gefixeerd in stille krachtige verwachting,
Als een, die zonder zicht luistert voor een bevel.
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Zo waren zij onbeweeglijk op dat aardse veld,
Vermogens, niet van de aarde, maar één in menselijke klei.

Aan iedere kant van een streefden twee geesten;
Stilte vocht met stilte, onmetelijkheid met onmetelijkheid.

Maar nu werd de aandrang van het Pad gevoeld,
Dat voert van de Stilte, die de sterren ondersteunt,
Om de grenzen van de zichtbare wereld aan te raken.

Lumineus ging hij weg; achter hem volgde de Dood
Langzaam met zijn geluidloze tred, zoals in
Droom-gebouwde velden een schaduwachtige herder wordt gezien
Die zweeft achter een of andere verdwaalde van zijn stemloze kuddes,
En Savitri ging mee achter de eeuwige Dood,
Haar sterfelijke voetstap was gelijkgemaakt met de god’s.
Woordloos reisde zij in haar minnaar’s voetstappen,
Plaatste haar menselijke voeten, waar de zijne hadden getreden,
Naar de gevaarlijke stilten er voorbij.

Eerst ging zij in een blinde dichtheid van de wouden
Met vreemde onmenselijke stappen op de grond,
Reizend, alsof op een ongeziene weg.

Rondom haar op de groene en verbeelde aarde
Omringde het flakkerende scherm van het bos haar voetstappen;
Haar dikke weelderige obstakel van takken
Belaagde haar lichaam, dat schemerig doordrong
In een rijk domein van tastbare fluisteringen,
En heel de ritselende schoonheid van de bladeren
Rimpelde om haar heen als een smaragden gewaad.

Maar meer en meer werd dit een vreemd geluid,
En haar vroegere vertrouwde lichaam scheen voor haar
Een last, die haar wezen veraf droeg.

Zijzelf leefde ver in een of andere verheven scene,
Waar voor het door trance geclaimde visioen van achtervolging,
Eenzame aanwezigheden in een hoge ruimteloze droom,
De lumineuze geest stil verder zweefde
En de grotere schaduw er vaag achter volgde.

Nog steeds met een amoureuze menigte van zoekende handen,
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Zacht smekend door hun oude verlangens,
Voelden haar zintuigen aarde’s dichtbij en tedere lucht
Om hen heen klampen en zij wisten in verwarde takken
Het onzekere betreden van een zwak-voetige wind:
Zij droeg de schemerige geuren, verre roepen raakten haar,
De wilde vogel’s stem en zijn gevleugelde geruis kwam
Als een zucht uit een of andere vergeten wereld.

De aarde stond ver weg, maar toch dichtbij, rondom haar weefde zij
Haar lieflijkheid en groenheid en heerlijkheid,
Haar briljante zachtheid van welbeminde levende tinten,
Het zonlicht arriverend op zijn gouden hoogtepunt
En de blauwe hemelen en de de strelende grond.

De oeroude moeder bood haar kind
Haar eenvoudige wereld van vriendelijke vertrouwde dingen.

Maar nu, alsof de lichaam’s zintuiglijke greep,
Die de godheid in haar oneindige wandel beteugelt,
Deze geesten bevrijd had voor hun grootsere weg
Over de tastbare versperring van een of ander grensgebied,
Werd de stille god machtig en ver
In andere ruimten, en de ziel, die zij beminde,
Verloor zijn instemmende nabijheid tot haar leven.
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Tot in een diepe en onbekende sfeer,
Enorm, windloos, zonder beroering of geluid,
Schenen zij zich weg te vergroten, aangetrokken door een of andere
Wijde bleke afstand, vanuit de warme beheersing van de aarde
En ver bij haar vandaan: nu, nu zouden zouden zij ontsnappen.
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Toen, vlammend vanuit haar lichaamsnest opgeschrikt,
Steeg haar heftige geest op naar Satyavan.

Als midden uit de onderdompeling van door de hemelen omgeven rotsen,
In een verschrikking en een goddelijke toorn,
Zo duikt van haar nest tegen de verrijzende dood,
Verontwaardigd over zijn ineengedoken punt van staal,
Een felle vrouw-adelaar, bedreigd in haar broedsel,
Gedragen op stormloop van macht en een schreeuw,
Overvleugeld als een massa van gouden vuur.

Aldus gedragen op een geest’s vlammende uitstorting,
Kruiste zij de grenzen van het scheidende besef;
Als bleke afgedankte omhullingen, op matte wijze afgelegd,
Vielen haar sterfelijke ledematen weg van haar ziel.

In een moment van slaap van een verborgen lichaam,
Wist haar trance niet van zon of aarde of wereld;
Denken, tijd en dood waren afwezig in haar greep:
Zij kende geen zelf, Savitri was vergeten.

Al was de heftige oceaan van een wil,
Waar als gevangene van een immense liefkozing,
Beheerst door een allerhoogste identiteit,
Haar doel, vreugde, oorsprong leefde, Satyavan alleen.

Als haar soeverein, gevangen in haar wezen’s binnenste,
Klopte hij daar als een ritmisch hart, haarzelf,
Maar toch anders, één bemind, omhuld, omhelsd,
Een schat, gered van de ineenstorting van de ruimte.

Rondom hem drong zij zich naamloos, oneindig,
Haar geest vervuld in zijn geest, rijk van alle Tijd,
Alsof Liefde’s onsterfelijke moment was gevonden,
Een parel binnen eeuwigheid’s witte schelp.

Dan, uit een verzwelgende zee van trance,
Herrees haar denkvermogen, doordenkt met stromend licht van kleuren
Van visioen en keerde, nog eens ontwaakt naar de Tijd,
Terug om de gelaatstrekken van de dingen te vormen
En te leven op de grenzen van het geziene en het bekende.

Voorwaarts bewogen de drie nog in haar ziel ‘s scene.
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Alsof zij liepen door fragmenten van een droom,
Leek zij verder te reizen, een vorm uit een visioen,
Die andere dromers verbeeldde als zijzelf,
Door hen verbeeld in hun eenzame slaap.

Onbegrepen, onwerkelijk, toch familiair, oud,
Als scheuren in een onstoffelijk geheugen,
Vluchtten vaak doorlopen scenes, nimmer in geleefd,
Onachtzaam langs haar heen naar vergeten doelen.

In stemloze regionen waren zij reizigers,
Alleen in een nieuwe wereld, waar geen zielen waren,
Maar alleen levende stemmingen: een vreemd verstild bizar
Land lag om hen heen, vreemde verre hemelen boven,
Een twijfelachtige ruimte, waar dromende objecten
Binnen zichzelf hun ene onveranderde idee leefden.

Bizar waren de graslanden, bizar de boomloze vlakten;
Bizar liep de weg, die zich als angst haast
Naar dat, waarvoor het de meeste schrik had, ging het
Als hersenschim verder tussen verzuilde bewuste rotsen,
Hoog en somber, dreigende poorten, waarvan de stenen gedachten
Hun enorme betekenis verloren in een reusachtige nacht.



22

Als een enigma van Onbewustheid’s gebeeldhouwde slaap,
Symbolen van de nadering van de oude duisternis
En monumenten van haar titanische bewind,
Openend naar diepten als stille verschrikkelijke kaken,
Die een reiziger wachten op een spookachtig pad,



23

Aangetrokken tot een mysterie, dat ombrengt,
Waakten zij over haar weg, wreed en stil;
Als schildwachten van stille Noodzakelijkheid stonden zij,
Zwijgende koppen van waakzame en droefgeestige somberheid,
De gekerfde snuit van een schemerige enorme wereld.
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Toen, aangekomen bij die koele verdroogde zware lijn,
Waar zijn voeten de schaduwachtige lentemaanden‘s rand raakten,
Stond de lumineuze Satyavan zich omkerend stil
En keek met zijn wonderschone ogen terug naar Savitri.

Maar de Dood liet zijn onmetelijke onpeilbare schreeuw weerklinken:
“O sterveling, keer terug naar uw vergankelijke soort;
Streef niet om de Dood te vergezellen naar zijn huis,
Alsof uw adem kon leven, waar de Tijd moet sterven.

Denk niet, dat uw uit denkvermogen geboren passiekracht uit de hemel,
Uw geest kan optillen van zijn aardse basis
En, wanneer gij uitbreekt uit de materiële kooi,
Uw voeten van droom kan verheffen in het grondloze Niets
En u kan dragen door het padloze oneindige.

Alleen binnen de menselijke grenzen leeft de mens veilig.

Vertrouw niet op de onwerkelijke Heren van de Tijd,
Dit beeld van uzelf onsterfelijk achtend,
Dat zij hebben gebouwd op een Droom’s drijvende grond.

Laat niet de vreselijke godin uw ziel bewegen
Om uw heftige overtreding uit te breiden in de werelden,
Waar het als een hulpeloze gedachte zal vergaan.

Ken de koude grensstenen van uw hoop in het leven.

Waag niet, vergeefs gewapend met de Ideaal’s geleende macht,
Om mensen’s grenzen te overschrijden en de afgemeten kracht:
Onwetend en struikelend, gevangen binnen korte grenzen,
Kroont hij zichzelf de wereld’s schijn suzerein,
De Natuur kwellend met de werken van het Denkvermogen.

O slaapster, dromend van goddelijkheid,
Ontwaak bevend midden tussen de gelijkmoedige stilten,
Waarin uw weinige zwakke koorden van bestaan afsterven.

Vergankelijke schepselen, erbarmelijk schuim van de Tijd,
Jullie kortstondige liefdes binden de eeuwige goden niet. “

De angstaanjagende stem ebde weg in het instemmende zwijgen,
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Dat zich erover scheen te sluiten, weids, intens,
Een woordloze sanctie van de kaken van de Nacht.

De Vrouw antwoordde niet. Haar verheven naakte ziel,
Ontdaan van de gordel van sterfelijkheid, stond op
Tegen de gefixeerde bestemming en de groeven van de wet,
In zijn loutere wil een oorspronkelijke kracht.
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Stil als een standbeeld op zijn voetstuk,
Alleen in de stilte en aan de onmetelijkheid blootgesteld,
Tegen middernacht’s stille afgronden, opgestapeld voorop,
Verrees zij als een pilaarvormige zuil van vuur en licht.

EINDE VANCANTO EEN
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