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Vanuit onpeilbare trance ontwaakte haar geest.

Gelegen op de aardemoeder’s kalme onbewuste borst,
Zag zij de groen-beklede takken boven leunen,
Die haar slaap bewaakten met hun betoverde leven,
En boven haar hoofd fladderde een blauw-gevleugelde extase
Van tak tot tak met hoog-tonige roep.



4

Naar de magische heimelijkheid van de wouden,
Glurend door een smaragden rasterraam van bladeren,
In trage hemelen achterover geleund, veranderde de afnemende dag
Met zijn langzame ondergang in avond’s vrede.

Zij drukte het levende lichaam van Satyavan tegen zich aan:
Op haar lichaam’s woordloze vreugde om te bestaan en te ademen,
Droeg zij de zaligvolle last van zijn hoofd
Tussen haar borsten’s warme werken van heerlijkheid,
De ontwakende blijheid van haar leden voelde
Het gewicht van de hemel in zijn ledematen, een aanraking,
Die de hele gelukzaligheid van dingen opsomde,
En heel haar leven was bewust van zijn leven
En heel haar wezen verheugde zich om het zijne te omhullen.

De immense afzondering van haar trance was voorbij;
Zij was nog een keer menselijk, aarde’s Savitri,
Maar voelde in zichzelf een grenzeloze verandering.

Een vermogen verbleef in haar ziel, dat te groot was voor de aarde,
Een zaligheid leefde in haar hart, te groot voor de hemel;
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Licht te intens voor denken en liefde te grenzeloos
Voor aarde’s emoties verlichtten haar hemelen van het denkvermogen
En verspreidde zich door haar diepe en gelukkige zeeën van de ziel.

Alles, wat heilig is in de wereld, kwam naderbij
Naar haar goddelijke passiviteit van stemming.

Een wonderbare stem van stilte ademde zijn gedachten.

Alle dingen in Tijd en Ruimte had zij als de hare genomen;
In haar bewogen zij, door haar leefden en waren zij,
De hele wijde wereld klampte zich aan haar vast voor heerlijkheid,
Geschapen voor haar opgetogen omarming van liefde.

Nu, in haar ruimteloze zelf, bevrijd van bindingen,
Leken ontelbare jaren lang uitgerekte momenten,
De briljanten tijdvlokken van de eeuwigheid.

Zoals een vogel uitvliegt van zijn heldere huis,
Zo waren haar aardse morgens stralende vluchten van vreugde.

Grenzeloos was zij, een vorm van oneindigheid.

Niet langer geabsorbeerd in moment’s slag,
Voelde haar geest de eindeloze toekomst
En leefde met het hele onbegonnen verleden.

Haar leven was een dageraad’s zegevierende opening,
De voorbije en ongeboren dagen hadden hun dromen verenigd,
Oude verdwenen avonden en verre aankomende middagen
Duiden haar op een visioen van voorwetende uren.

Achteroverliggend in mijmerende zaligheid lag zij enige tijd,
Gegeven aan een wonder van ontwakende trance;
Half-verrezen wierp zij toen een blik om zich heen,
Alsof om oude lieflijke triviale draden te ontdekken,
Oude gelukkige gedachten, kleine gekoesterde herinneringen,
En hen te weven tot één onsterfelijke dag.

Altijd hield zij op het paradijs van haar borst
Haar geliefde, betoverd tot in peilloze slaap,
Gelegen als een onbewuste kindergeest,
In slaap gewiegd op de rand van twee toestemmende werelden.
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Maar spoedig boog zij zich over haar geliefde om
Zijn denkvermogen naar haar terug te roepen met haar strelende
aanraking
Over zijn gesloten oogleden; haar stille blik van sterke heerlijkheid
Was gesetteld; niet hunkerend nu, maar groots
Met grenzeloze vreugde of een soevereine laatste voldoening,
Zuiver, gepassioneerd met de passie van de goden.

Verlangen roerde zijn vleugels niet; want alles was gemaakt
Tot een overwelving van hemelse stralen,
Zoals de geabsorbeerde beheersing van de zon over de vlakte,
Hemel’s neerbuiging om de aarde van alle kanten te omarmen,
Een stille verrukking, een onmetelijke veiligheid.
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Toen, zuchtend op haar aanraking, verrees de zacht-gevleugelde slaap
Zwevend op van zijn bloemachtige oogleden en vloog
Murmelend weg. Ontwaakt vond hij haar ogen
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Wachtend op de zijne, en voelde haar handen, en zag
De aarde als zijn huis, dat hem nogmaals was teruggegeven
En haar weer tot de zijne gemaakt, zijn passie’s al.

Met zijn armen’s omcirkelende grip om haar heen gesloten,
Een levende knoop om bezit dichtbij te brengen,
Mompelde hij met aarzelende lippen haar naam,
En riep, vaag het wonder herinnerend,
“Vanwaar hebt gij mij gevangen teruggebracht, in ketenen van liefde,
Naar u en zonneschijn’s muren, o gouden straal
En schatkist van alle lieflijkheid, Savitri,
Godheid en vrouw, maanlicht van mijn ziel?

Want ik heb zeker gereisd in vreemde werelden
Door U vergezeld, een achtervolgende geest,
Samen hebben wij de poorten van de nacht versmaad.
Ik heb mij afgekeerd van de hemelingen’s vreugde
En hemel’s ontoereikendheid zonder u.

Waar nu is die formidabele Gedaante naar toe gegaan,
Die oprees tegen ons, de Geest van de Leegte,
Die de wereld claimt voor de Dood en het Niets,
En die God en ziel ontkent? Of was alles een droom
Of een visioen, gezien in spirituele slaap,
Een symbool van de opposities van de Tijd
Of een door het denkvermogen ontstoken baken van betekenis,
Dat in een of andere last van duisternis verlichting is op de Weg
Of dat een zwemmer loodst door de zee-engten van de Dood,
Of met de bijstand van zijn stralen in een geul
Tussen de bepakte wegen van de Kans
De ziel vindt, die kwam in het wereldavontuur,
Een verkenner en reiziger uit de Eeuwigheid?“
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Maar zij antwoordde, “Ons uiteengaan was een droom;
Wij zijn samen, we leven, O Satyavan.
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Kijk om u heen en zie, blij en onveranderd,
Ons huis, dit bos met zijn duizend uitroepen
En het fluisteren van de wind onder de bladeren
En door spleten in de smaragden scene, de avondhemel,
God’s baldakijn van blauw, dat ons leven beschutting biedt,
En de vogels, die roepen voor het hart’s geluk,
Gevleugelde dichters van ons afgezonderde bewind.

Onze vrienden op aarde, waar wij koning en koningin zijn.

Alleen onze zielen hebben Dood’s nacht achtergelaten,
Veranderd door een machtige droom’s realiteit,
Verlicht door het licht van symbolische werelden
En het ontzaglijke toppunt-zelf van dingen,
En stonden voor God’s grenzeloze, vrije poorten.“

Dan, vervuld van de glorie van hun geluk,
Stonden zij op en hingen met veilige vastgeklampte vingers
Aan elkaar gesloten vast in een stille blik.

Maar hij, met een nieuwe verwondering in zijn hart
En een nieuwe vlam van aanbidding in zijn ogen:
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“Welke hoge verandering is er in u, O Savitri?

Stralend waart gij altijd, een stille en zuivere godin,
En toch dierbaarder voor mij door uw lieflijke menselijke delen,
Die de aarde u gaf en u nog goddelijker maakten.

Met mijn verering bedwongen, mijn begeerte neergebogen
Om het onderdanig te maken, heeft mijn vermetelheid
Door lichaam en ziel mijn leven’s landgoed vastgeklemd,
Mijn verrukking’s bezit, liefde’s lieflijke eigendom,
Een standbeeld van stilte in mijn tot tempel gemaakte geest,
Een hunkerende godheid en een gouden bruid.

Maar nu lijkt gij bijna te verheven en groots
Voor sterfelijke verering; Tijd ligt onder uw voeten
En de hele wereld lijkt alleen een deel van u,
Uw aanwezigheid de verstilde hemel, die ik bewoon,
En gij kijkt naar mij met de blik van de sterren,
En zijt toch de aardse behoedster van mijn ziel,
Mijn leven een fluistering van uw gedroomde gedachten,
Mijn ochtenden een glanzen van uw geest’s vleugelen
En dag en nacht maken deel uit van uw schoonheid.

Heeft u mijn hart niet genomen om het te koesteren
In de veilige omgeving van uw borst?

Ontwaakt uit de stilte en de slaap,
Heb ik ter wille van u toegestemd om er te zijn.

Door u heb ik mijn sterfelijke levensboog verruimd,
Maar nu hebt gij verre hemelen, niet verkende oneindigheden
Tot mij gebracht, uw onbeperkte geschenk!

Als gij om deze te vullen uw geheiligde vlucht verheft,
Dan zal mijn menselijke aarde nog steeds uw zaligheid eisen.

Maak nog steeds mijn leven door u een lied van vreugde
En heel mijn stilte wijd en diep met u.“

Als een hemelse koningin, die instemt met zijn wil,
Omklemde zij zijn voeten, door haar verankerende haar
Omhuld in een fluwelen mantel van liefde,
En antwoordde zacht als een murmelende luit:
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“Alles is nu veranderd, en toch is alles hetzelfde.

Zie, we hebben God’s aangezicht aanschouwd,
Ons leven heeft zich geopend in goddelijkheid.

We hebben identiteit gedragen met de Allerhoogste
En zijn bedoeling gekend in onze sterfelijke levens.

Onze liefde is groter geworden door die machtige aanraking
En heeft zijn hemelse betekenis ontdekt,
Toch is niets verloren van de sterfelijke liefde’s heerlijkheid.

Hemel’s aanraking vervult, maar maakt onze aarde niet ongedaan:
Onze lichamen hebben elkaar nodig in hetzelfde einde;
Nog steeds herhalen zich in onze borsten’s hemelse geheime ritme
Onze menselijke hartslagen gepassioneerd dichtbij.

Nog steeds ben ik zij, die naar u toekwam, midden in het gemurmel
Van zonverlichte bladeren aan deze rand van dit bos;
Ik ben van Madra, ik ben Savitri.

Al, wat ik voorheen was, ben ik nog steeds voor u,
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De nabije metgezel van uw gedachten en hoop en zwoegen,
Alle gelukkige tegenstellingen zou ik voor u verenigen.

Alle lieflijke relaties huwen in ons leven;
Ik ben uw koninkrijk, zoals gij het mijne zijt,
De soeverein en de slaaf van uw begeerte,
Uw gebogen bezitter, de zuster van uw ziel
En moeder van uw behoeften; gij zijt mijn wereld,
De aarde, die ik nodig heb, de hemel, die mijn gedachten verlangen,
De wereld, die ik bewoon, en de god, die ik aanbid.

Uw lichaam is mijn lichaam’s tegenhanger,
Waarvan elke ledemaat mijn antwoordende ledemaat begeert,
Waarvan het hart de sleutel is van al mijn hartslagen,
Dit ben ik en gij voor mij, O Satyavan.

Onze gehuwde wandel door het leven begint opnieuw,
Geen blijheid verloren, geen diepte van sterfelijke vreugde.

Laat ons gaan door deze nieuwe wereld, die hetzelfde is,
Want het is teruggegeven, maar het is bekend,
Een speelplaats en verblijfplaats van God,
Die zich lieflijk verbergt in vogel en dier en mens
Om zichzelf weer te vinden door liefde,
Door eenheid. Zijn aanwezigheid leidt de ritmen van het leven,
Die zoeken naar wederkerige vreugde ondanks pijn.

We hebben elkaar gevonden, O Satyavan,
In het grote licht van de ontdekte ziel.

Laat ons teruggaan, want de avond is in de hemelen.

Nu is de smart dood en serene zaligheid blijft
Het hart van al onze dagen voor altijd.

Zie, al deze wezens in deze wonderschone wereld!

Laten wij vreugde geven aan allen, want de vreugde is de onze.

Want niet alleen voor onszelf kwamen onze geesten
Uit de sluier van het Onmanifeste,
Uit het diepe immense Onkenbare
Op de onwetende borst van de dubieuze aarde,
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Tot aan de wegen van werkende, zoekende mensen,
Twee vuren, die branden naar die ouderlijke Zon,
Twee stralen, die reizen naar het oorspronkelijke Licht.

Om mensen’s ziel te leiden naar waarheid en God zijn wij geboren,
Om het geschakeerde schema van het sterfelijke leven uit te tekenen
In een of andere gelijkenis van het Onsterfelijke’s plan,
Om het dichterbij een beeld van God vorm te geven,
Een beetje nader tot het goddelijke Idee.“

Zij sloot haar armen rondom zijn borst en hoofd,
Alsof om hem voor altijd op haar borst gedragen te houden
Door de omzwervingen van de jaren.

Zo stonde zij een tijd verstrengeld, hun kus
En door passie in trance gebrachte omarming een ontmoetingspunt
In hun versmeltende geesten, voor altijd één.

Met twee zielen, twee lichamen voor de vreugden van de Tijd.

Toen verlieten zij hand in hand die plechtige plek,
Nu vol van stille ongebruikelijke herinneringen,
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Langzaam terugkerend naar de groene verte
Van hun boshuis door het hart van het bos.

Rondom hen veranderde de middag in de avond;
Het licht slipte naar beneden naar helder slapende rand,
En de vogels kwamen vleugelwiekend terug naar hun nest,
En dag en nacht neigden naar elkaar’s armen.

Nu stonden de schemerige schaduwachtige bomen dicht rondom
Als dromende geesten en, de nacht uitstellend,
Hoorde de somber-ogige nadenkende avond hun voetstap,
En van alle kanten kwamen de kreten en bewegingen
Van de viervoetige zwervers in de nacht
Naderbij. Toen verrees een menselijke rumoer,
Dat lang vreemd was in hun eenzame dagen,
Welke binnendrong in de betoverde wildernis van bladeren,
Eens geheiligd in afgezonderde eenzaamheid
Met een gewelddadig onderbreken van zijn maagdelijke slaap.

Door de afgeschermde duisternis verdiepte het nog meer en er naderde
Een zweven van vele stemmen en het geluid
Van veel voeten, totdat er binnen hun zicht,
Als een kleurige golf voor het oog,
De briljante inspannende bepakte dagen van de mens opdoken.
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Bekroond door een fakkelende menigte van lichten,
Arriveerde een groot luisterrijk gezelschap.

Het leven met zijn geordende tumultueuze aarzeling kwam
En bracht zijn stroom van onbekende gezichten, vol met
Goud-omzoomde hoofddeksels, goud-geborduurde gewaden,
Het glinsteren van ornamenten, het wapperen van zomen,
Honderden handen scheidden de bostakken,
Honderden ogen speurden de verstrengelde open plaatsen af.

Kalme in wit geklede priesters brachten hun plechtig ogende lieflijkheid,
Sterke krijgers schitterden in hun glorieuze wapenuitrusting,
De sterk gehoefde strijdrossen kwamen trappelend door het bos.

Vooraan liep Koning Dyumatsena, niet langer blind en
Met aarzelende ledematen, maar zijn ver zoekende ogen
Hersteld tot al hun vertrouwen in licht,
Namen ziende deze verbeelde uiterlijke wereld op;
Ferm betrad hij met vorstelijke tred de grond.

Bij hem kwam die koningin en moeder’s angstige gezicht,
Veranderd van haar gewoonlijk bezwaarde uiterlijk,
Dat in haar kwijnende sterkte van vermoeid gezwoeg
Het gevallen leven had gedragen, van wie zij hield.

Haar geduldige bleekheid droeg een peinzende glans,
Zoals avond’s beheerste blik van verzameld licht,
Die vertrekt, die de zonsopgang haar kind voorziet.

Zinkend in de stille pracht van haar hemel,
Leeft zij enige tijd om te mijmeren over die hoop,
De schittering van haar rijke afnemende glans,
Een bedachtzame profetie van een lyrische dageraad.

Haar ogen waren de eerste om haar kinderen’s vormen te vinden.

Maar bij de visie van het wonderschone tweetal
Ontwaakte de lucht, verstoord door toenemende kreten,
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En de snelle ouders, die zich haastten naar hun kind,
Hun oorzaak van bestaan nu, die hem adem had gegeven,
Bezaten hem met hun armen. Toen riep teder
Berispend Dyumatsena naar Satyavan:
“De fortuinlijke goden zagen vandaag op mij neer,
Een koninkrijk kwam zoekend en hemel’s stralen.

Maar waar waart gij? Gij hebt blijheid gepijnigd
Met angst’s saaie schaduw, O mijn kind, mijn leven.

Welk gevaar behield u voor de verduisterende wouden?

Of hoe kon vreugde in haar wegen vergeten,
Dat zonder u mijn ogen nutteloze bollen zouden zijn,
Die zich alleen ter wille van u verheugen in het licht?

Niet zoals uzelf was dit gedaan, Savitri,
Die niet uw echtgenoot terugleidde in onze armen,
Wetend, dat alleen met hem naast me er smaak is
In voedsel en voor zijn aanraking ik avond en morgen
Tevreden leef met mijn overgebleven dagen.“
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Maar Satyavan antwoordde met glimlachende lippen,
“Schrijf alles toe aan haar; zij is de oorzaak van alles.

Met haar betoveringen heeft zij mij omstrengeld.
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Zie, op het middaguur verliet ik dit huis van klei
En zwierf in veraf gelegen eeuwigheden,
Toch betreed ik, als gevangene in haar gouden handen,
Jullie kleine heuveltje, dat de groene aarde heet
En in de momenten van uw vergankelijke zon
Leef ik blij tussen de bedrijvige werken van de mensen.“

Toen keerden alle ogen hun verwonderende blikken naar waar,
Met verdiepend roder goud op haar wangen,
Met neergeslagen ogen het nobele lieftallige kind stond,
Een één instemmende gedachte bewoog iedere borst.

“Welk stralend wonder van de aarde of de hemelen
Staat zwijgend naast de menselijke Satyavan
Om een schittering in de schemering van de avond te markeren?

Als zij het is, waarvan de wereld heeft gehoord,
Verwonder u niet langer over welke gelukkige verandering dan ook.

Elk eenvoudig wonder van gelukzaligheid
Is de alchemie van haar transmuterende hart.“
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Toen sprak iemand, die een priester leek en een wijze:
“O vrouw en ziel, welk licht, welke geopenbaarde macht,
Die de snelle wonderen van deze dag uitwerkt,
Opent voor ons door u een gelukkiger tijdperk?“

Haar wimpers, trillend omhoog gericht, verzamelden,
In een visie, die de onsterfelijke dingen had afgespeurd,
Verblijd, menselijke vormen voor hun heerlijkheid.

Zij claimden voor hun diep kinderlijk moederschap
Het leven van al deze zielen om haar leven te zijn,
Dan versluierden zij gevallen het licht. Zacht antwoordde zij,
“Ontwaakt tot de betekenis van mijn hart,
Dat liefde en eenheid te voelen, leven is
En dit de magie van onze gouden verandering,
Is alle waarheid, die ik ken of zoek, O wijze.“
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Zich verwonderend over haar en haar te lumineuze woorden,
Keerden zij zich westwaarts in de snel verzamelende nacht.
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Bevrijd van de verstrengelende bosranden kwamen zij
In een schemering van de slapende aarde
En reisden over haar vage en sluimerende vlakten.

Rumoer en beweging en de tred van mensen
Verbrak de nacht’s eenzaamheid; het gehinnik van strijdrossen
Verrees uit die schimmige en luidruchtige zee
Van leven en overal langs haar marcheren zwol
Het rijmen van de hoeven, de strijdwagen’s huiswaartse stem.

Getrokken door de witte manen op een hoog gehuifde wagen
In de gloed van de wispelturige toortsen
Gingen Satyavan en Savitri met verbonden handen,
Een bruiloftsmars en een huwelijks-hymne horend,
Waar hen de veelstemmige menselijke wereld wachtte.

Talloos zweefden de sterren tegen hun schaduwachtige gebied
En beschreven in de schemering de wegen van licht.

Toen, terwijl zij nog langs de zuidwaartse bosrand liepen,
Verloren in de halo van haar mijmerende voorhoofd,
Nam de Nacht, prachtig met de maan dromend aan de hemel
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In zilveren vrede, bezit van haar lumineuze heerschappij.

Zij broedde door haar stilte op een gedachte,
Diep bewaakt door haar mystieke plooien van licht,
En koesterde in haar boezem een grotere dageraad.

HET EINDE
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