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Een stilte bezegelde het onherroepelijke besluit,
Het woord van het Lot, dat viel van hemelse lippen,
Die een doem fixeerden, die geen enkele macht ooit om kon keren,
Tenzij hemel’s wil zelf zijn loop kon veranderen.

Of zo leek het: toch rees vanuit de stilte
Eén stem, die twijfelde aan de onwrikbare bestemming,
Een wil, die streed tegen de onveranderlijke Wil.

Een moeder’s hart had de noodlottige uitspraak gehoord,
Die klonk als een sanctie voor de roep van de dood
En als een kilte dicht bij leven en hoop kwam.

Doch hoop verzonk als een gedoofd vuur.

Zij voelde, hoe de loden onvermijdelijke hand
De heimelijkheid doordrong van haar bewaakte ziel
En met plotselinge pijn zijn stille inhoud trof
En het keizerrijk van haar moeilijk verworven stilte.

Gedurende een tijd verviel zij tot het niveau van het menselijke
denkvermogen,
Een veld van sterfelijke smart en de wet van de Natuur;
Zij deelde, zij droeg het gewone lot van mensen
En voelde wat gewone harten verduren in de Tijd.

Aarde’s vraag verwoordend aan de onnaspeurlijke macht
Keerde de koningin zich nu naar de nog onbeweeglijk ziener:
Bestormd door het onbehagen in Natuur’s diepten,
Partner in de zielstrijd van sprakeloze gedreven dingen
En alle misère, al het onwetende geween,
Gepassioneerd als smart, dat de hemel in twijfel trekt, sprak zij.

Haar spraak verlenend aan oppervlakkige ziel op aarde,
Sprak zij het leed in wereld’s sprakeloze hart
En de mensen’s opstand tegen zijn onwetend lot.

“O ziener, in het aarde’s vreemde dubbel geaarde leven,
Door welke meedogenloze nadelige Noodzakelijkheid
Of welke koude gril van een Schepper’s wil,
Of door welk willekeurig ongeluk of bestuurde Kans,
Die een regel vormden uit toevallige stappen,
Lotsbeschikking gemaakt door de emotie van een uur, kwam
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In het onleesbare mysterie van de Tijd
Het ijzingwekkende mysterie van smart en pijn?

Is het uw God, die deze wrede wet gemaakt heeft?

Of een of andere rampzalige Vermogen heeft zijn werk verstoord
En staat hij hulpeloos om te verdedigen of te redden?

Een noodlottig zaad werd gezaaid aan leven’s valse start,
Toen kwaad samenging met goed op aardse bodem.

Toen verscheen voor het eerst de ziekte van het denkvermogen,
De pijn van het denken, de zoektocht naar het doel van het leven.

Het vlocht in vormen van goed en slecht
De openhartige eenvoud van dier’s daden;
Het draaide het rechte pad, gehouwen door de lichaam’s goden,
Volgde de zigzag van de onzekere route
Van het leven, dat dwaalt op zoek naar haar doel
In het bleke sterrenlicht, dat valt uit denken’s hemelen,
Begeleidt het het onzekere idee, de aarzelende wil.

Verloren was de instinct’s veilige identiteit
Met de pijlpunt van wezen’s meest innerlijke zicht,
De zekere stappen in de war gestuurd van de simpele gang van de
Natuur
En waarheid en vrijheid in de groeiende ziel.

Uit een of andere leeftijdsloze onschuld en vrede,
Het privilege van zielen, die nog niet tot geboorte zijn verraden,
Omlaag geworpen om te lijden op deze harde gevaarlijke wereld
Werd ons leven in pijn geboren en met een schreeuw.

Ofschoon aardenatuur hemel’s adem verwelkomt,
Materie inspirerend met de wil om te leven,
Belagen duizend beproevingen de sterfelijke uren
En putten de natuurlijke vreugde van het leven uit;
Onze lichamen zijn een vernuftig gemaakte machine,
Al zijn delen even listig ontworpen,
Ingenieus bedacht met demonische vaardigheid,
Zijn passende onvermijdelijke erfdeel
Van dodelijk gevaar en vreemde pijn,
Zijn betaling van de belasting van Tijd en Lot,
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Zijn manier van lijden en zijn manier van sterven.

Dit is het losgeld voor ons hoge aanzien,
Het kenmerk en stempel van onze menselijkheid.

Een akelig gezelschap van kwalen komt,
Bewoners met een volmacht, in het lichamelijke huis van de mens,
Verschaffers van de dood en folteraars van het leven.

In de verderfelijke leegtes van de wereld,
In haar onderbewuste spelonk-doorgangen
Liggen zij in hinderlaag te wachten op het uur om toe te slaan
De belegerde stad van het leven omgeven met gevaar:
Toegelaten in het citadel van mensen’s dagen
Ondermijnen zij zijn kracht en verminken of doden plotseling.

Binnenin onszelf koesteren dodelijke krachten zich;
Wij maken van onze vijanden onze gasten:
Zij kruipen uit hun holen als beesten en knauwen
Aan de snaren van de goddelijke musicus‘ lier
Tot rafelig en dun de muziek wegsterft
Of krakend afbreekt met een laatste tragische noot.

Alles, wat we zijn, is als een belegerd fort,
Alles, waarnaar wij streven om te zijn, verandert in een droom
In de grijze slaap van Materie’s onwetendheid.

Het denkvermogen lijdt, verlamd door wereld’s disharmonie
En de liefdeloosheid van menselijke dingen.

Een verspilde schat of goedkoop, vergeefs verkocht
In de bazaar van een blinde bestemming,
Een geschenk van onschatbare waarde van Tijds goden,
Verloren of zoekgeraakt in een zorgeloze wereld,
Is het leven een gemist wonder, een verworden kunst;
Een zoeker op een donkere en obscure plaats,
Een slecht bewapende strijder, geplaatst tegenover verschrikkelijke
vreemdelingen,
Een gebrekkige werker, die een verbijsterende taak gegeven is,
Een onwetende rechter van problemen, die Onwetendheid maakte,
Zijn hemelwaartse vluchten bereiken gesloten en sleutelloze poorten,
Zijn glorieuze uitbarstingen gaan als een nachtkaars uit.
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Op Natuur’s gaven aan de mens werd een vloek gelegd;
Alles loopt hand in hand met zijn eigen tegendelen,
Dwaling is de kameraad van ons sterfelijke denken
En valsheid loert in de diepe boezem van de waarheid,
De zonde vergiftigd met haar levendige bloemen van vreugde
Of laat een rood litteken achter, gebrand op de ziel;
Deugd is een grijze binding en een gevangenis.

Bij elke stap is voor ons een valstrik gelegd.

Vreemd voor de rede en het geest’s licht
Welt onze bron van actie vanuit een duisternis;
In een onwetendheid en onkunde zijn onze wortels.

Een groeiend archief van calamiteiten
Is de verleden’s rekenschap, het toekomst’s boek van het Lot:
De eeuwen stapelen mensen’s dwaasheden en misdaden
Op de ontelbare menigte van Natuur’s beproevingen;
Alsof de wereld’s stenen last niet genoeg was,
Wordt een gewas van misères hardnekkig gezaaid
Door zijn eigen hand in de voren van de goden,
De onmetelijke, toenemende, tragische oogst binnengehaald
Van vroegere wandaden, begraven door de vergeetachtige Tijd.

Hij loopt door zijn eigen keuze in Hel’s valkuil;
Dit sterfelijke schepsel is zijn eigen ergste vijand.

Zijn wetenschap is een bewerker van de doem;
Hij plundert de aarde voor middelen om zijn soort te deren;
Hij slacht zijn geluk en een ander’s goed.

Niets heeft hij geleerd van Tijd en zijn geschiedenis;
Net als vroeger in de ruwe jeugd van de Tijd,
Toen de Aarde onwetend liep over de snelwegen van het Lot,
Klampen oude vormen van kwaad zich aan de wereldziel:
De oorlog, die de lieflijk glimlachende kalmte van het leven teniet doet,
Veldslag en plundering, vernietiging en massaslachting zijn nog steeds
Het vurige tijdverdrijf van mensen’s strijdende volksstammen;
Een idioot vernielt in een uur, wat eeuwen gemaakt hebben,
Zijn buitensporige razernij of waanzinnige haat slaat neer,
De schoonheid en grootheid, die zijn genie gewrocht heeft
En de machtige opbrengst van een natie’s zwoegen.
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Alles, wat hij bereikt heeft, sleept hij naar de afgrond.

Zijn grandeur verandert hij in een epos van doem en val;
Zijn kleinheid kruipt tevreden door ellende en slijk,
Hij roept hemel’s vergelding af over zijn hoofd
En wentelt zich in zijn zelfgemaakte misère.

Ten dele als aanstichter van de kosmische tragedie
Spant zijn wil samen met dood en tijd en lot.

Zijn korte verschijning op de raadselachtige aarde
Keert altijd terug, maar brengt geen verheven resultaten
Voor deze zwerver in de eonische ronden van God,
Die zijn leven insluiten in hun onmetelijke langdurigheid.

Zijn ziel’s weidse zoektocht en de altijd wederkerende hoop
Volgen de zinloze kringloop van hun koers
In een vergeefse herhaling van verloren inspanningen
Langs een spoor van spoedig vergeten levens.

Alles is een episode in een nietszeggende legende.

Waarom is het alles en waarvoor zijn wij hier?

Wanneer voor een of ander wezen van eeuwige zaligheid
Het onze geest’s bestemming is om naar terug te keren
Of een of andere stille onpersoonlijke hoogte van eindeloze kalmte,
Omdat we Dat zijn en we uit Dat kwamen,
Vanwaar verrees dan het vreemde en vruchteloze interval,
Dat tevergeefs duurt door de oneindige Tijd?

Wie wilde het om een universum te vormen of te veinzen
In de koude en eindeloze leegte van de Ruimte?

Of als deze wezens en hun korte leven moeten bestaan,
Welke behoefte had de ziel dan aan onwetendheid en tranen?

Vanwaar verrees de roep om leed en pijn?

Of kwam alles ongeholpen zonder een oorzaak?

Welk vermogen heeft de onsterfelijke geest tot geboorte gedwongen?



8

Eens de eeuwige getuige van de eeuwigheid,
Als een onsterfelijke reiziger te midden van vergankelijke scenes,
Slaat hij zijn tent op in leven’s half verlichte duisternis
Tussen de brokstukken van zijn gedachten en dromen.

Of wie heeft hem overgehaald om uit zaligheid te vallen
En zijn onsterfelijke voorrecht op te geven?

Wie heeft hem de onophoudelijke wil opgelegd om te leven
Als een zwerver in deze schone, treurige wereld
En zijn last te dragen van vreugde en verdriet en liefde?

Of als geen wezen de werken van de Tijd bekijkt,
Welke strenge onpersoonlijke Noodzakelijkheid
Dwingt het vergeefse zwoegen af van kortstondig levende dingen?

Een grootse Illusie heeft dan de sterren geschapen.

Maar waar dan is de ziel’s zekerheid,
Zijn evenwicht in dit wentelen van onwerkelijke zonnen?

Of anders is het een zwerver, weg van huis,
Die afdwaalde in een doodlopende steeg van Tijd en kans
En geen inzet vindt van een betekenisloze wereld.

Of waar begint en eindigt Illusie’s heerschappij?

Misschien is de ziel, die wij voelen, slechts een droom,
Het eeuwige zelf een fictie, waargenomen in trance. “
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Dan gaf Narad na een stilte antwoord:
Terwijl hij zijn lippen afstemde op aardse tonen, sprak hij
En iets van de diepe betekenis van het lot
Verzwaarde nu de zwakke aanwijzingen van sterfelijke spraak.
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Zijn voorhoofd straalde met een ernstig gestemd gezicht,
Veranderd in een tablet van hemelse gedachten,
Alsof karakters van een ongeschreven taal
Op zijn breedte de inscripties hadden achtergelaten van de goden.

Blootgelegd in dat licht zwoegde de Tijd, zijn ongeziene werken
Gedetecteerd; de wijdvertakte, verziende schema’s
Onvoltooid, die zijn eonische vlucht ontvouwt,
Waren reeds in kaart gebracht in die wereldwijde blik.

“Was dan de zon een droom, omdat het nacht is?

Verborgen in het sterfelijke’s hart woont de Eeuwige:
Hij leeft heimelijk in de kamer van uw ziel,
Een Licht schijnt daar, dat noch pijn, noch smart kunnen doorkruisen.

Een duisternis staat tussen uzelf en hem,
Gij kunt de wonderbaarlijke Gast niet horen of voelen,
Gij kunt de zaligmakende zon niet zien.

O koningin, uw denken is een licht van de Onwetendheid,
Het heldere gordijn verbergt voor u God’s aangezicht.

Het verlicht een wereld, geboren uit het Onbewuste,
Doch verbergt de Onsterfelijke’s betekenis in de wereld.

Het denkvermogen’s licht verbergt voor u het Eeuwige’s denken,
Uw hart’s hoop verbergt voor u Eeuwigheid’s wil,
Aarde’s vreugden sluiten voor u de Onsterfelijke’s zaligheid uit.

Vandaar verrees de behoefte aan een duistere, binnendringende god,
De wereld’s gevreesde leraar, de schepper, pijn.

Waar Onwetendheid is, daar moet ook lijden komen;
Uw smart is een kreet van de duisternis naar het licht;
Pijn was de eerstgeborene van het Onbewuste,
Dat uw lichaam’s stille oorspronkelijke basis was;
Reeds sliep daar pijn’s onderbewuste vorm:
Een schaduw in een schaduwachtige, donkere baarmoeder,
Tot het leven zal bewegen, wacht het om te ontwaken en te zijn.

Uit één geboorte met vreugde kwam het vreselijke Vermogen voort.
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In leven’s borst werd her geboren en verborg zijn tweeling;
Maar pijn kwam eerst, slechts dan kon vreugde bestaan.

Pijn ploegde de eerste harde grond van de wereld-sluimer.

Door pijn begon een geest uit de klei,
Door pijn beroerde het Leven zich in de subliminale diepte.

Opgesloten, ondergedompeld, verborgen in de trance van de Materie,
Ontwaakte de dromer, het slapende Denkvermogen, tot zichzelf;
Het maakte een zichtbare werkelijkheid van zijn dromen,
Het ontleende zijn vormen aan de onderbewuste diepten,
Keerde zich dan om naar de wereld te kijken, die het had gemaakt.

Door pijn en vreugde, de heldere en duistere tweeling,
Nam de levenloze wereld zijn bewuste ziel waar,
Anders had het Onbewuste nooit onder verandering geleden.

Pijn is een hamer van de Goden
Om een doffe weerstand te breken in het sterfelijke hart,
Zijn trage inertie als van een levende steen.

Wanneer zijn hart niet gedwongen werd tot behoefte en tranen,
Dan zou zijn ziel zich tevreden, op zijn gemak hebben neergelegd,
En nooit gedacht hebben om het menselijke hart te overstijgen
En nooit hebben geleerd om te klimmen naar de Zon.

Deze aarde is vol van werken, beladen met pijn;
Barensweeën van eindeloze geboorte dwingen haar nog steeds;
De eeuwen eindigen, de tijdperken verstrijken vergeefs
En toch wordt de Godheid in haar nog niet geboren.

De oeroude Moeder biedt alles het hoofd met vreugde,
Roept om de hevige pijn, de grootse huivering;
Want alle schepping komt met pijn en werk.

De aarde is vol van de angst van de goden;
Altijd zwoegen zij, gedreven door Tijds prikkel,
En streven de eeuwige Wil uit te werken
En het goddelijke leven te vormen in sterfelijke vormen.

Zijn wil moet uitgewerkt worden in menselijke borst
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Tegen het kwaad, dat opstijgt uit de diepten,
Tegen wereld’s Onwetendheid en zijn obstinate sterkte,
Tegen de struikelingen van mensen’s perverse wil,
Tegen de diepe dwaasheid van zijn menselijke denkvermogen,
Tegen de blinde afkeer van zijn hart.

De geest is tot pijn gedoemd, totdat de mens bevrijd is.

Er is een rumoer van strijd, gestamp, een mars:
Een schreeuw stijgt op als klagende zee,
Een wanhopig gelach onder de slagen van de dood,
Een doem van bloed en zweet en gezwoeg en tranen.

Mensen sterven, opdat de mens kan leven en God geboren worden.

Een afschuwelijke Stilte kijkt naar de tragische Tijd.

Pijn is de hand van de Natuur, die de mensen beeldhouwt
Tot grootheid: een geïnspireerd werk beitelt
Met hemelse wreedheid een onwillige vorm.

Onvermurwbaar in de passie van hun wil.
De hamers heffend van titanisch zwoegen,
Werken de demiurgen van het universum;
Zij scheppen met reuzenslagen hun eigen; hun zonen
Worden gemarkeerd door hun enorme stempel van vuur.

Ofschoon de vormende god’s enorme aanraking
Een ondraaglijke foltering is voor sterfelijke zenuwen,
Groeit de vurige geest in sterkte binnenin
En voelt een vreugde in elke titanische pijn.

Hij, die zichzelf zou redden, leeft naakt en kalm;
Hij, die het ras zou redden, moet delen in zijn pijn:
Dit zal hij weten, die gehoorzaamt aan de geweldige impuls.

De Groten, die kwamen om deze lijdende wereld te redden
En te redden uit de Tijds schaduw en de Wet,
Moeten gaan onder het juk van smart en pijn;
Zij zijn gevangen door het Wiel, dat zij hadden gehoopt te breken,
Op hun schouders moeten zij mensen’s last van het lot dragen.

Zij brengen hemel’s rijkdommen, hun lijden telt de prijs
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Of zij betalen de gave van kennis met hun leven.

De Zoon van God, geboren als de Zoon van de mens,
Heeft de bittere beker gedronken, de Godheid’s schuld bekend,
De schuld, die de Eeuwige schuldig is aan de gevallen soort,
Heeft zijn wil gebonden aan dood en worstelend leven,
Dat vergeefs hunkert naar rust en eindeloze vrede.

Nu is de schuld betaald, de oorspronkelijke rekening vereffend.
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Het Eeuwige lijdt in een menselijke vorm,
Hij heeft verlossing’s testament getekend met zijn bloed:
Hij heeft de deuren geopend van zijn sterfelijke vrede.

De Godheid heeft de schepsel’s claim gecompenseerd,
De Schepper draagt de wet van pijn en dood;
Een vergelding treft de geïncarneerde God.

Zijn liefde heeft de sterfelijke’s weg naar de Hemel geplaveid:
Hij heeft zijn leven en licht gegeven om hier
De duistere rekening van sterfelijke onwetendheid te voldoen.

Het is volbracht, de vreselijke mysterieuze opoffering,
Door God’s gemartelde lichaam aangeboden aan de wereld;
Gethsemane en Calvarië zijn zijn lot,
Hij draagt het kruis, waarop mensen's ziel genageld is;
Zijn geleide zijn de vloeken van de menigte;
Hoon en spot zijn zijn recht’s erkenning;
Twee dieven, tezamen met hem afgeslacht, minachten zijn machtige
dood.

Hij heeft met bloedend voorhoofd de Verlosser’s weg betreden.

Hij, die zijn identiteit gevonden heeft met God,
Betaalt met de lichaam’s dood zijn ziel’s onmetelijke licht.

Zijn onsterfelijke kennis triomfeert bij zijn dood.

Neergehouwen, gevierendeeld op het schavot, terwijl hij valt,
Verkondigt zijn gekruisigde stem, “Ik, ik ben God; “
‘Ja, alles is God, ‘ weerklinkt Hemel’s onsterfelijke roep.

Het zaad van de Godheid slaapt in sterfelijke harten.

De bloem van de Godheid groeit aan de wereldboom:
Alles zal God ontdekken in zelf en dingen.
Doch, wanneer God’s boodschapper komt om de wereld te helpen
En de ziel van de aarde te leiden naar hogere dingen,
Dan moet hij ook het juk dragen, dat hij kwam afnemen;
Hij moet ook de pijn dragen, die hij kwam helen:
Hoe zal hij, vrijgesteld en onaangedaan door het aardse lot,
De kwalen helen, die hij nooit heeft gevoeld?
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Hij bedekt wereld’s kwellingen met zijn kalmte;
Maar, ofschoon voor het uiterlijke oog geen teken verschijnt,
En vrede gegeven is aan onze verscheurde menselijke harten,
Is de strijd er en de ongeziene prijs betaald;
Het vuur, de strijd, de worsteling zijn vanbinnen.

Hij draagt de lijdende wereld in zijn eigen borst;
Haar zonden wegen op zijn gedachten, haar smart is de zijne:
Aarde’s oeroude last ligt zwaar op zijn ziel;
De Nacht en haar machten belagen zijn moeizame stappen,
Hij draagt de Titaan,s vijandige greep;
Zijn mars is een veldslag en een pelgrimage.

Leven’s kwaad velt hem, hij wordt geslagen door wereld’s pijn:
Een miljoen wonden gapen in zijn geheime hart.

Hij reist slapeloos door een oneindige nacht;
Vijandige krachten zwermen over zijn pad;
Een beleg, een strijd is zijn innerlijke leven.

Zelfs erger kan de prijs zijn, afschrikwekkender de pijn:
Zijn wijde identiteit en allesomvattende liefde
Zullen de kosmische angst brengen in zijn diepten,
Het verdriet van alle levende dingen zal komen
En kloppen op zijn deur en wonen binnen zijn huis;
Een vreselijke band van sympathie
Kan al het lijden binden tot een enkel verdriet
En alle kwelling in alle werelden zijn eigen maken.

Hij ontmoet een oeroude tegenwerkende Kracht,
Hij wordt gegeseld met de zwepen, die wereld’s uitgeputte hart
verscheuren;
Het wenen van de eeuwen bezoekt zijn ogen:
Hij draagt het van bloed klevende vurige Centaur shirt,
Het gif van de wereld heeft zijn keel bevlekt.

Op het marktplein van Materie’s hoofdstad,
Midden tussen het loven en bieden van de zaak, die leven heet,
Wordt hij gebonden op de stapel van een langdurig Vuur;
Hij brandt op een ongeziene oorspronkelijke grens,
Opdat Materie veranderd kan worden in geest’s substantie:
Hij is het slachtoffer van zijn eigen offer.
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Het Onsterfelijke, gebonden aan aarde’s sterfelijkheid,
Verschijnend en verdwijnend op de wegen van de Tijd,
Schept God’s moment door eeuwigheid’s slagen.

Hij sterft, opdat de wereld nieuw geboren kan worden en leven.

Zelfs, wanneer hij ontsnapt aan de hevigste vuren,
Zelfs, wanneer de wereld niet inbreekt, een verdrinkende zee,
Wordt de hoge hemel alleen door harde opoffering verdiend:
Hij moet het gevecht aangaan, de pijn, die de Hel zou overwinnen.

Een duistere verzegelde vijandigheid is gehuisvest
In de menselijke diepten, het geheime hart van de Tijd,
Dat het recht opeist om God’s werk te veranderen en te verstoren.

Een heimelijke vijandigheid lokt wereld’s mars in een hinderlaag;
Het laat een merkteken achter op gedachte en spraak en daad;
Het stempelt een smet en gebrek op alle gedane dingen;
Totdat het verslagen is, is vrede verboden op aarde.

Er is geen zichtbare vijand, maar het ongeziene
Is om ons heen, ontastbare krachten belagen,
Aanrakingen van vreemde werkelijkheden, gedachten, niet van onszelf,
Nemen ons over en dwingen het dwalende hart;
Onze levens zijn gevangen in een ambigue net.

Een tegenwerkende Kracht was van oudsher geboren:
Als indringer in het leven van de sterfelijke mens,
Verbergt hij voor hem het rechte onsterfelijke pad.

Een vermogen kwam binnen om het eeuwige Licht te versluieren,
Een vermogen, tegengesteld aan de eeuwige wil
Wendt de boodschappen af van het onfeilbare Woord,
Verwringt de contouren van het kosmische plan:
Een fluistering verleidt het menselijke hart tot het kwade,
Het verzegelt wijsheid’s ogen, het ziel’s zicht,
Het is de oorsprong van ons lijden hier,
Het bindt de aarde aan rampspoed en pijn.

Dit alles moet degene overwinnen, die God’s vrede omlaag zou brengen.

Deze verborgen vijand, woonachtig in de menselijke borst,
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Moet de mens teboven komen of zijn hogere lot missen.

Dit is de innerlijke oorlog zonder ontsnapping.

“Moeilijk is de wereldverlosser’s zware taak;
De wereld zelf wordt zijn tegenstander,
Degenen, die hij zou redden, zijn zijn vijanden:
Deze wereld is verliefd op haar eigen onwetendheid,
Haar duisternis keert zich af van het reddende licht,
Zij geeft het kruis als beloning voor de kroon.

Zijn werk is een druppel van pracht in een lange nacht;
Hij ziet de lange mars van de Tijd, het weinige gewonnen;
Enkelen worden gered, de rest strijdt verder en faalt:
Een Zon is voorbijgegaan, over aarde’s Nacht valt de schaduw.

Ja, er zijn gelukkige wegen nabij God’s zon;
Maar weinigen zijn er, die het zonverlichte pad betreden;
Slechts de zuiveren van ziel kunnen wandelen in het licht.

Een uitweg is getoond, een weg van moeilijke ontsnapping
Uit het verdriet en de duisternis en de ketting;
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Maar hoe zullen enkele ontsnapten de wereld bevrijden?

De menselijke massa kwijnt onder het juk.

Ontsnapping, hoe hoog ook, kan het leven niet verlossen,
Het leven, dat achtergelaten is op een gevallen aarde.

Ontsnapping kan het achtergelaten ras niet verheffen
Of er de overwinning naar brengen en het bewind van God.

Een groter vermogen moet komen, een ruimer licht.

Ofschoon het Licht op aarde toeneemt en de Nacht terugwijkt,
Moet hij toch, tot het kwaad verslagen is in zijn eigen huis
En Licht binnendringt in wereld’s onbewuste basis
En de tegenwerkende Kracht is vergaan,
Nog altijd doorwerken, zijn werk half gedaan.

Eén kan nog gewapend, onoverwinnelijk, komen;
Zijn onbeweeglijke wil ontmoet het beweeglijke uur;
De wereld’s slagen kunnen dat zegevierende hoofd niet buigen;
Kalm en zeker zijn zijn stappen in de groeiende Nacht;
Het doel wijkt terug, hij haast zijn pas niet,
Hij wendt zich niet naar de verheven stemmen in de nacht;
Hij vraagt niet om hulp van de inferieure goden;
Zijn ogen zijn gericht op zijn onveranderbare doel.

De mens wendt zich af of kiest gemakkelijker paden;
Hij houdt zich aan de ene hoge en moeilijke weg,
Die enkel kan klimmen naar Eeuwige’s pieken;
De onuitsprekelijke vlakten hebben zijn tred al gevoeld;
Hij heeft hemel en aarde zijn instrumenten gemaakt,
Doch de beperkingen van hemel en aarde vallen van hem af;
Hij transcendeert hun wet, maar gebruikt het als zijn middel.

Hij heeft leven’s handen gegrepen, hij heeft zijn eigen hart beheerst.

De schijnbewegingen van de Natuur misleiden zijn oog niet,
Onwrikbaar zijn blik naar Waarheid’s verre einde;
Lot’s dove weerstand kan zijn wil niet breken.

In de verschrikkelijke passages, de fatale paden,
Is zijn ziel onkwetsbaar, zijn hart niet verslagen,
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Hij leeft door de oppositie van aarde’’s Vermogens
En Natuur’s hinderlagen en wereld’s aanvallen.

Met zijn geest’s statuur, die pijn en zaligheid transcendeert,
Confronteert hij kwaad en goed met kalme en gelijke ogen.

Ook moet hij worstelen met de raadselachtige Sfinx
En onderdompelen in haar langdurige duisternis.

Hij heeft ingebroken in de Onbewuste’s diepten,
Die zich zelfs voor hun eigen blik verhullen:
Hij heeft God’s sluimering deze magische wereld zien bouwen.

Hij heeft gezien, hoe de zwijgzame God Materie’s gestel vormde,
De dromen dromend van zijn onwetende slaap,
En keek naar de onbewuste Kracht, die sterren bouwde.

Hij heeft de Onbewuste’s werkingen geleerd en zijn wet,
Zijn onsamenhangende gedachten en rigide daden,
Zijn gevaarlijke verspillingen van impuls en idee,
De chaos van zijn mechanische frequenties,
Zijn random kreten, zijn fluisteringen valselijk waar,
Misleiders van de gekapte luisterende ziel.

Alle dingen bereiken zijn oor, maar niets blijft;
Alles verrees uit de stilte, alles keert in haar zwijgen terug.

Haar slaperigheid fundeerde het universum,
Haar duister ontwaken laat de wereld vergeefs lijken.

Verrezen uit Nietsheid en naar Nietsheid teruggekeerd,
Was haar duistere en krachtige onwetendheid aarde’s begin;
Het is het afval materiaal, waar alles van gemaakt is;
In haar diepten kan de schepping ineenstorten.

Haar oppositie belemmert de mars van de ziel,
Zij is de moeder van onze onwetendheid.

Hij moet het licht roepen in zijn duistere afgronden,
Anders kan de Waarheid nooit Materie’s slaap overwinnen
En de hele aarde kijken in de ogen van God.

Zijn kennis moet alle duistere dingen verhelderen,



20

Alle perverse dingen moet zijn vermogen ontknopen,
Hij moet oversteken naar de andere kust van valsheid’s zee,
Hij moet wereld’s duisternis binnengaan om daar licht te brengen.

Het hart van het kwaad moet blootgelegd worden voor zijn ogen,
Hij moet de kosmische duistere noodzaak ervan ontdekken,
Zijn recht en ijzingwekkende wortel in Natuur’s grond.

Hij moet de gedachte ontdekken, die de demonische daad beweegt
En die de Titaan,s dwalende trots rechtvaardigt
En de onwaarheid, die zich verschuilt in aarde’s vervormde dromen:
Hij moet binnengaan in de eeuwigheid van de Nacht
En God’s duisternis kennen, zoals hij zijn Zon kent.

Hiervoor moet hij afdalen in de put,
Hiervoor moet hij de smartelijke Onmetelijkheden binnendringen.

Onvergankelijk en wijs en oneindig,
Moet hij de Hel nog doorkruisen om te wereld te redden.

In het eeuwige Licht zal hij verschijnen
Op grenzen van de ontmoeting van alle werelden;
Daar, op de rand van Natuur’s hoogste treden
Wordt de geheime Wet van ieder ding vervuld,
Zullen alle tegenstellingen hun lange dissidentie helen.

Daar ontmoeten en omhelzen de eeuwige tegengestelden,
Daar wordt pijn een heftige vurige vreugde;
Het kwaad keert terug naar zijn oorspronkelijk goede,
En verdriet ligt op de borsten van Zaligheid:
Zij heeft geleerd om blije tranen van geluk te wenen;
Haar blik is geladen met een weemoedige extase.

Dan zal hier de Wet van Pijn beëindigd worden.

De aarde zal een tot huis gemaakt worden van Hemel’s licht,
Een hemel-geboren ziener zal vertoeven in menselijke borsten;
De bovenbewuste lichtstraal zal mensen’s ogen raken
En de waarheidsbewuste wereld zal omlaag komen naar de aarde
En Materie binnendringen met Geest’s straal,
Zijn stilte ontwakend tot onsterfelijk denken,
Het zwijgende hart doen ontwaken tot het levende Woord.
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Dit sterfelijke leven zal Eeuwigheid’s zaligheid herbergen,
Het lichaam's zelf zal onsterfelijkheid smaken.

Dan zal de wereldverlosser’s taak gedaan zijn.

“Tot dan moet leven haar zaad van de dood dragen
En verdriet’s klacht gehoord worden in de langzame Nacht.

O sterveling, draag deze grote wereld’s wet van pijn,
Leun in uw harde passage door een lijdende wereld
Voor uw ziel’s ondersteuning op Hemel’s sterkte,
Keer naar de hoge waarheid, streef naar liefde en vrede.

Een weinig zaligheid wordt u verleend van boven,
Een goddelijke aanraking op uw menselijke dagen.

Maak van uw dagelijkse weg een pelgrimage,
Want door kleine vreugdes en smarten beweegt gij naar God.

Haast u niet naar God op een gevaarlijke weg,
Open niet uw deuren voor een naamloze Macht,
Klim niet naar de Godheid langs de weg van de Titaan.
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Tegen de Wet zet hij zijn enkele wil,
Over haar weg werpt hij zijn machtige trots.

Hij klimt hemelwaarts op een trap van stormen,
Strevend om te leven nabij een sterfelijke zon.

Hij streeft met een enorme kracht om met geweld
Van leven en Natuur het sterfelijke’s recht te ontworstelen;
Hij neemt stormachtig de wereld en het lot en de hemel.

Hij komt niet tot de hoge Wereldmaker’s zetel,
Hij wacht niet op de uitgestrekte hand van God
Om hem uit zijn sterfelijkheid te verheffen.

Alles zou hij zich eigen maken, niets vrij laten,
Zijn kleine zelf oprekken om met de oneindigheid om te gaan.

God’s open wegen versperrend maakt hij
Zijn eigen landgoed van aarde’s lucht en licht;
Als een monopolist van de wereldenergie
Domineert hij het leven van gewone mensen.

Zijn pijn en ander’s pijn gebruikt hij als middel:
Op dood en lijden bouwt hij zijn troon.

In de haast en het gekletter van zijn daden van macht,
In een tumult en overdaad van roem en schande,
Door zijn grootheden van haat en geweld,
Door het schokken van de wereld onder zijn tred,
Meet hij zichzelf tegen de Eeuwigheid’s kalmte
En voelt in zichzelf de grootheid van een god:
Vermogen is het beeld van het hemelse zelf.

Het Titaan’s hart is een zee van vuur en kracht;
Hij is verrukt bij de dood van dingen en verval en val,
Hij voedt zijn sterkte met zijn eigen en ander’s pijn;
In het wereld’s pathos en passie neemt hij genoegen,
Zijn trots, zijn macht roepen om de worsteling en de pijn.

Hij gaat prat op het lijden van het vlees
En bedekt de stigmata met de Stoïcijn naam.
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Zijn verblinde en zichtloze ogen starten naar de zon,
Het zoeker’s Zicht, terugtrekkend uit het hart,
Kan het licht van het eeuwige niet meer vinden;
Hij ziet het verdere als een leegte, leeg van de ziel
En neemt zijn nacht als een duistere oneindigheid.

Zijn natuur vergroot het onwerkelijke’s blanco
En ziet in Niets de enige werkelijkheid:
Hij zou zijn enkele beeld op de wereld stempelen,
Wereld’s gerichten bezitten met zijn enkele naam.

Zijn momenten centreren het onmetelijke universum.
Hij ziet zijn kleine zelf juist als God.

Zijn kleine “ik“ heeft de hele wereld opgeslokt,
Zijn ego heeft zich uitgestrekt in de oneindigheid.

Zijn denkvermogen, een slag in het oorspronkelijke Niets,
Becijfert zijn gedachte op een lei van uurloze Tijd.

Hij bouwt op een machtige leemte van de ziel
Een reusachtige filosofie van het Niets.

In hem woont en spreekt en handelt het Nirvana,
Onmogelijkerwijze een universum scheppend.

Een eeuwige nul is zijn vormloze zelf,
Zijn geest het lege onpersoonlijke absolute.

Neem die stap niet, O groeiende ziel van de mens;
Werp uw zelf niet in die nacht van God.

Het lijden van de ziel is niet eeuwigheid’s sleutel,
Of losgeld door verdriet hemel’s eis van het leven.

O sterveling, verdraag, maar vraag niet de genadeslag,
Te snel zullen verdriet en angst u weten te vinden.

Te enorm is dat waagstuk voor uw wil;
Slechts binnen grenzen kan mensen’s sterkte veilig zijn;
Toch is oneindigheid uw geest’s doel;
Zijn zaligheid is daar achter wereld’s gezicht van tranen.
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Er is een vermogen in u, dat gij niet kent;
Gij zijt een vat voor de gevangen vonk.

Het zoekt bevrijding van Tijd’s omhulling,
En terwijl gij het insluit, is het zegel de pijn:
Zaligheid is de Godheid’s kroon, eeuwig, vrij,
Onbezwaard door leven’s blinde mysterie van pijn:
Pijn is de ondertekening van de Onwetendheid,
De geheime god betuigend, door het leven ontkend:
Tot het leven hem vindt, kan pijn nooit eindigen.

Kalmte is zelf’s victorie, dat het lot te boven komt.

Verdraag; gij zult uiteindelijk uw weg vinden naar zaligheid.

Zaligheid is de geheime substantie van alles, wat leeft,
Zelfs pijn en smart zijn de kleden van wereld-heerlijkheid,
Het verbergt zich achter uw verdriet en uw schreeuw.

Omdat uw sterkte een deel is en niet God’s geheel,
Omdat gij wordt gekweld door het kleine zelf,
Vergeet uw bewustzijn om goddelijk te zijn,
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Als het wandelt in het vage halfdonker van het vlees
En niet wereld’s enorme aanraking kan verdragen,
Schreeuwt gij het uit en zegt, dat er pijn is.

Onverschilligheid, pijn en vreugde, een drievoudige vermomming,
Kleding van een opgetogen Danser op de wegen,
Weerhouden voor u het lichaam van God’s zaligheid.

De geest’s sterkte zal u één maken met God,
Uw zielenstrijd zal veranderen in extase,
Onverschilligheid zich verdiepen in oneindigheid’s kalmte
En vreugde lacht naakt op de toppen van het Absolute.
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“O sterveling, die zich beklaagt over dood en lot,
Beschuldig niemand van het onrecht, dat gij zelf opgeroepen hebt;
Gij hebt deze gekwelde wereld als uw huis gekozen,
Gij zijt zelf de auteur van uw pijn.

Eens, in de onsterfelijke grenzeloosheid van het Zelf,
In een onmetelijkheid van Waarheid en Bewustzijn en Licht,
Keek de ziel uit vanuit zijn gelukzaligheid.

Hij voelde de geest’s eindeloze zaligheid,
Hij wist zichzelf onsterfelijk, tijdloos, ruimteloos, een,
Hij zag de Eeuwige, leefde in het Oneindige.

Dan, nieuwsgierig naar een schaduw, geworpen door de Waarheid,
Spande hij zich in naar een of ander anders zijn van het zelf,
Werd hij getrokken naar een onbekend Gezicht, dat tuurde door de
Nacht.

Hij voelde een negatieve oneindigheid,
Een hemelse leegte, waarvan het immense exces,
Dat God en de eeuwigdurende Tijd imiteerde,
Een grond bood voor de Natuur’s ongunstige geboorte
En Materie’s rigide, harde onbewustheid,
Die de schittering huisvest van een overgankelijke ziel,
Die geboorte oplicht en dood en onwetend leven.

Een Denkvermogen verrees, dat staarde in Nietsheid,
Tot beelden zich vormden van wat nooit kon bestaan;
Het huisvestte het tegengestelde van al wat is.

Het Nulteken verscheen als Wezen’s enorme verzegelde oorzaak,
Zijn stille ondersteuning in een blanco oneindig,
In wiens afgrond de geest moet verdwijnen:
Een verduisterde Natuur leefde en behield het zaad
Van de Geest verborgen en veinsde niet te bestaan.

Het eeuwige Bewustzijn werd een gril
Van een onbezield almachtig Onbewuste
En, niet meer geademd als geest’s aangeboren sfeer,
Was Zaligheid het voorval van een sterfelijk uur,
Een vreemdeling in het gevoelloze universum.
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Als iemand, aangetrokken naar de grandeur van de Leegte,
Neigde de Ziel gelokt naar de Afgrond:
Hij verlangde naar het avontuur van Onwetendheid
En het wonder en de verrassing van het Onbekende
En de eindeloze mogelijkheid, die zich verschuilt
In de schoot van Chaos en de diepte van het Niets
Of keek vanuit de ongepeilde ogen van de Kans.

Moe van het onveranderlijke geluk,
Keerde hij zich af van de onsterfelijkheid:
Hij werd getrokken door waagschaal’s roep en gevaar’s bekoring,
Hij hunkerde naar het pathos van smart, het drama van pijn,
Bederf’s perikel, de gewonde ternauwernoodse ontsnapping,
De muziek van verwoesting en zijn bekoring en crash,
De smaak van spijt en de gok van liefde
En passie en het ambigue gezicht van het Lot.

Een wereld van zware inspanning en moeilijk gezwoeg,
En strijd op uitroeiing’s gevaarlijke rand,
Een botsing van krachten, een onmetelijke onzekerheid,
De vreugde van schepping uit het Niets,
Vreemde ontmoetingen op de wegen van Onwetendheid
En het kameraadschap van half bekende zielen
Of de eenzelvige grootsheid en eenzame kracht
Van een afzonderlijk wezen, dat zijn wereld verovert,
Roept hij uit zijn te veilige eeuwigheid.
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Een enorme afdaling begon, een reuze val:
Want wat de geest ziet, schept een waarheid,
En van wat de ziel zich verbeeldt, wordt een wereld gemaakt.
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Een gedachte, ontsprongen uit het Tijdloze, kan ontstaan,
De aanduiding van een kosmisch gevolg
En de routebeschrijving van de goden,
Een cyclische beweging in de eeuwige Tijd.

Aldus ontstond, geboren uit een blinde enorme keuze,
Deze grote, verwarde en ontevreden wereld,
Deze schuilplaats van Onwetendheid, dit thuis van Pijn:
Daar zijn verlangen’s tenten opgeslagen, smart’s hoofdkwartier.

Een onmetelijke vermomming verbergt de Eeuwige’s zaligheid. “

Toen antwoordde Aswapati aan de ziener:
“Wordt dan de geest bestuurd door een uitwendige wereld?

O ziener, is er geen remedie vanbinnen?

Maar wat is Lot, als niet de geest’s wil
Na lange tijd de kosmische Kracht vervulde?

Ik meende, dat een machtig Vermogen met haar was gekomen;
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Is dat vermogen niet de verheven evenknie van het Lot? “

Maar Narad antwoordde, waarheid dekkend met waarheid:
“O Aswapati, random lijken de wegen,
Langs welks bermen uw voetstappen dwalen of gaan
In terloopse uren of ogenblikken van de goden,
Toch zijn de minste uwer misstappen boven voorzien.

Onfeilbaar zijn de curves van het leven getekend
En volgen de stroom van de Tijd door het onbekende;
Zij worden geleid door een leidraad, die kalme onsterfelijken bewaren.

Deze geblazoeneerde hiërogliefen van profetische morgens
Schrijven in hun tekens een meer sublieme betekenis
Dan waartoe het verzegelde Denken ontwaakt, maar hoe zal mijn stem
Het denkvermogen van de aarde van dit verheven geschrift overtuigen?

Hemel’s wijzere liefde weigert het sterfelijke’s gebed;
Niet verblind door de adem van zijn begeerte,
Onverhuld door de mist van angst en hoop,
Buigt het zich boven de strijd van liefde met de dood;
Het houdt voor haar haar privilege van de pijn.

Een grootsheid verblijft in uw dochter’s ziel,
Die zichzelf kan hervormen en alles om haar heen,
Maar over stenen van pijn moet gaan naar haar doel.

Ofschoon ontworpen als een nectarbeker van de hemel,
Van hemelse ether gemaakt, zocht zij deze sfeer,
Ook moet zij de menselijke behoefte van smart delen
En heel haar oorzaak van vreugde omvormen in pijn.

Het denkvermogen van de sterfelijke mens wordt geleid door woorden,
Zijn zicht trekt zich terug achter de muren van het Denken
En kijkt slechts door half geopende deuren naar buiten.

Hij deelt de grenzeloze Waarheid op in hemelstroken
En elke strook houdt hij voor alle hemelen.

Hij staart naar een oneindige mogelijkheid
En geeft aan de plastische Onmetelijkheid de naam van Kans;
Hij ziet de lange resultaten van een alwijze Kracht
En beraamt een opvolging van stappen in een eindeloze Tijd,
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Maar verbeeldt in zijn verbindingen een zinloze keten
Of de dode hand van een kille Noodzakelijkheid;
Hij antwoordt niet aan het mystieke Moeder’s hart,
Mist het hartstochtelijke zwoegen van haar borst
En voelt de koude rigide ledematen van de levenloze Wet.

De wil van het Tijdloze, die zich uitwerkt in de Tijd,
In de vrije absolute stappen van de kosmische Waarheid,
Denkt hij als een dode machine of een onbewust Lot.

Een Tovenaar’s formules hebben materie’s wetten gemaakt
En terwijl zij voortduren, zijn alle dingen door hen gebonden;
Maar de geest’s goedkeuring is nodig voor iedere handeling
En Vrijheid wandelt in dezelfde pas met de Wet.

Alles kan hier veranderen, als de Tovenaar het verkiest.

Als menselijke wil een gemaakt kon worden met God’s,
Als menselijke denken de gedachten van God konen weergeven,
Dan zou de mens alwetend en almachtig kunnen zijn;
Maar nu wandelt hij in Natuur’s twijfelachtige straal.

Toch kan het menselijke denkvermogen God’s licht ontvangen,
De kracht van de mens kan worden gedreven door God’s kracht,
Dan is hij een mirakel, dat mirakels doet.

Want alleen zo kan hij Natuur’s koning zijn.

Het is beslist en Satyavan moet sterven;
Het uur is vastgelegd, de noodlottige slag.

Wat er verder zal zijn, staat geschreven in haar ziel,
Maar totdat het uur het profetische geschrift zal openbaren,
Wacht het beschrevene onleesbaar en stil.

Het Lot is de Waarheid, die uitwerkt in Onwetendheid.

O Koning, uw lot is een gedane transactie
Op ieder uur tussen de Natuur en uw ziel
Met God als de vooruitziende arbiter.

Het Lot is een balans, die getrokken is in Bestemming’s boek.
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De mens kan zijn lot aanvaarden, hij kan het afwijzen.

Zelfs als de Ene het ongeziene besluit handhaaft,
Schrijft Hij uw weigering op uw krediet pagina:
Want doem is geen afsluiting, een mystiek zegel.

Ontstegen aan de tragische catastrofe van het leven,
Ontstegen aan lichaam’s foltering en dood,
Verrijst de geest machtiger door de nederlaag;
Haar godgelijke vleugels groeien wijder met elke val.

Haar prachtige mislukkingen tellen op tot een victorie.

O mens, de gebeurtenissen, die u op uw weg ontmoeten,
Ofschoon zij uw lichaam en ziel treffen met vreugde en smart,
Zijn niet uw lot, zij raken u enige tijd en gaan voorbij;
Zelfs de dood kan uw geest’s wandel niet bekorten:
Uw doel, de weg, die u kiest, is uw lot.

Uw gedachten, uw hart, uw werken op het altaar werpend,
Is uw lot een lange opoffering aan de goden,
Totdat zij voor u hun geheime zelf geopend hebben
En u één gemaakt met de inwonende God.

O ziel, indringer in de onwetendheid van de Natuur,
Gewapende reiziger naar de ongeziene hemelse hoogten,
Uw geest’s lot is een strijd en een onophoudelijke mars
Tegen onzichtbare tegenwerkende Vermogens,
Een passage van de Materie naar het tijdloze zelf.

Een avonturier door de blinde niet vooruitziende Tijd,
Een gedwongen vooruitgang door een lange lijn van levens,
Hij drijft zijn speerpunt door de eeuwen.

Door het stof en slijk van de aardse vlakte,
Bij veel bewaakte lijnen en gevaarlijke fronten,
In rampzalige stormlopen, in gewonde geleidelijke aftochten,
Het ideaal’s omsingelde en gehavende fort behoudend,
Of vechtend tegen vreemden op een eenzame post,
Of gekampeerd rond de nachtleger’s vuren,
Wachtend op de trage trompetten van de dageraad,
In honger en in overvloed en in pijn,
Door gevaar en door triomf en door val,
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Over leven’s groene lanen en door woestijn zanden,
Over de kale heide, langs de zonverlichte bergkam,
In gesloten colonnes met een uiteenvallende achterhoede,
Geleid door zijn zwervende voorhoede’s seinvuren,
Marcheert het leger van de verdwaalde god.

Dan wordt de onuitsprekelijke vreugde laat gevoeld,
Dan herinnert hij zijn vergeten zelf;
Hij heeft de hemelen hervonden, waar hij van gevallen was.

Uiteindelijk bedwingt zijn front’s ontembare linie
De laatste passen van de Onwetendheid:
Verder gaand voorbij Natuur’s laatste bekende grenzen,
Het formidabele onbekende verkennend,
Voorbij de grensposten van zichtbare dingen,
Klimt hij door een miraculeuze hogere sfeer,
Tot hij, opklimmend naar de stille top van de wereld,
Op de prachtige toppen van God staat.

Vergeefs treurt u, dat Satyavan moet sterven;
Zijn dood is het begin van een groter leven,
De dood is geest’s gelegenheid.

Een onmetelijke intentie heeft twee zielen nabij gebracht
En liefde en dood zweren samen naar één groot einde.

Want uit gevaar en pijn zal hemelse zaligheid komen,
Tijd’s onvoorziene gebeurtenis, God’s geheime plan.

Deze wereld werd niet gebouwd met willekeurige stenen van Kans,
Een blinde God is niet bestemming’s architect;
Een bewust vermogen heeft het plan van leven getekend,
Er is een bedoeling in iedere curve en lijn.

Het is een verheven en grootse architectuur,
Gebouwd door vele genoemde en naamloze metselaars,
Waarbij vele ongeziene handen de Ongeziene gehoorzamen,
En van zijn meesterbouwers is zij er een.

“Koningin, streef niet langer om de geheime wil te veranderen;
Tijd’s ongelukken zijn stappen in zijn onmetelijke plan.

Breng niet uw korte en hulpeloze menselijke tranen
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Naar de peilloze momenten van een hart,
Dat haar enkele wil en God’s als één kent:
Zij kan zijn vijandige lotsbestemming omarmen;
Zij zit apart met verdriet en de dood het hoofd biedend,
Het lot gewapend en alleen trotserend,
Op zichzelf staand in deze enorme wereld
In de macht van haar stille geest’s wil,
In de passie van haar ziel van offerande
Haar eenzame sterkte, die het universum het hoofd biedt,
Het leven trotserend, vraagt mensen’s hulp niet, noch god’s:
Soms is één leven geladen met aarde’s bestemming,
Zij roept niet om steun van de aan tijd gebonden vermogens.

Alleen zij is gelijkwaardig aan haar machtige taak.

Kom niet tussenbeide in een strijd, te groot voor u,
Een worsteling, te diep voor het sterfelijke denken om te peilen,
Zijn vraag aan deze Natuur’s starre grenzen,
Wanneer de ziel, ontbloot van kledij, staat voor het oneindige,
Zijn te onmetelijke thema van één enkele sterfelijke wil,
Die wandelt in de stilte van het eeuwige.

Als een niet vergezelde ster, niet verbaasd, beweegt aan de hemel
Door de immensiteiten van de Ruimte,
Reizend door de oneindigheid door haar eigen licht,
Zijn de groten het sterkst, wanneer zij alleen staan.

Een door God gegeven macht van het wezen is hun kracht,
Een straal van zelf’s eenzaamheid van licht de gids;
De ziel, die alleen met zichzelf kan leven, ontmoet God;
Zijn eenzame universum is hun rendez-vous.

Een dag kan komen, wanneer zij niet geholpen moet staan
Aan een gevaarlijke rand van de wereld’s doem en de hare,
En wereld’s toekomst draagt op haar eenzame borst,
De menselijke hoop dragend in een enkel alleen gelaten hart,
Om te veroveren of te falen op een laatste wanhopige grens,
Alleen met de dood en dichtbij uitroeiing’s rand.

Met haar enkele grootsheid in die laatste verschrikkelijke scene
Moet zij alleen een gevaarlijke brug in de Tijd oversteken
En een apex bereiken van de wereldbestemming,
Waar alles gewonnen is of alles verloren is voor de mens.
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In die ontzagwekkende stilte, alleen en verlaten,
Van een beslissend uur in het wereld’s lot,
In haar ziel’s klimmen voorbij de sterfelijke tijd,
Wanneer zij alleen staat met de Dood of alleen met God,
Onafhankelijk op een stille wanhopige rand,
Alleen met haar zelf en dood en bestemming,
Als op een of andere grens tussen Tijd en Tijdloosheid,
Wanneer bestaan moet eindigen of leven haar basis herbouwen,
Moet zij alleen veroveren of alleen vallen.

Geen menselijke hulp kan haar bereiken in dat uur,
Geen gewapende god stralend aan haar zijde staan.

Roep niet om de hemel, want zij alleen kan redden.
Hiervoor kwam de stille Kracht gezonden naar beneden;
In haar nam de bewuste Wil een menselijke gedaante:
Alleen zij kan zichzelf redden en de wereld.

O koningin, treed terug uit deze ontzagwekkende scene,
Kom niet tussen haar en haar uur van het Lot.

Haar uur moet komen en niemand kan tussenbeide komen:
Denk niet om haar af te houden van haar door de hemel gezonden taak,
Streef niet om haar te redden van haar eigen verheven wil.
Gij hebt geen plaats in die enorme strijd;
Uw liefde en verlangen zijn geen arbiters daar;
Laat wereld’s lot en haar onder God’s enkele bewaking.

Zelfs, wanneer hij haar over lijkt te laten aan haar enkele sterkte,
Zelfs, wanneer alles wankelt en valt en een einde ziet
En het hart faalt en alleen dood en nacht er zijn,
Kan haar door God gegeven sterkte strijden tegen doem,
Zelfs op een rand, waar alleen Dood nabij lijkt
En geen menselijke kracht kan hinderen of helpen.

Denk niet te kunnen ingrijpen in de verborgen Wil,
Dring niet tussen haar geest en zijn kracht,
Maar laat haar over aan haar machtige zelf en het Lot. “
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Hij sprak en hield op en verliet de aardse scene.

Weg van de strijd en het lijden op onze globe,
Keerde hij terug naar zijn verre zaligvolle huis.

Als een briljante pijl, direct gericht op de hemel,
Overweldigde het lichtende lichaam van de etherische ziener
De purperen glorie van de middag
En verdween als een terugwijkende ster,
Verdwijnend in het licht van het Ongeziene.

Maar nog steeds werd een kreet gehoord in het oneindige,
En nog steeds zong voor de luisterende ziel op de sterfelijke aarde
Een hoge en verre onvergankelijke stem
De lofzang van de eeuwige liefde.

EINDE VANCANTO TWEE
Einde van Boek Zes
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