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Ware Materie, p. 103-104
In het ontastbare veld van het geheime zelf,
Deze kleine uiterlijke wezen’s uitgestrekte ondersteuning,
Gescheiden van het zicht door aarde’s solide omheining,
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Kwam hij in een magische kristallen sfeer
En vond een leven, dat niet leefde door het vlees,
Een licht, dat immateriële dingen zichtbaar maakte.
Een fijne graad in wonder’s hiërarchie,
Het koninkrijk van het subtiele Materie’s feeërieke ambacht
Tekende zich af tegen een hemel van levendige kleuren,
Naar voren springend uit een prachtige trance en waas,
De betoverende openbaring van haar voorkant.
Een wereld van lieftalligere vormen licht nabij de onze,
Waar, onverhuld door aarde’s vervormende zicht,
Alle vormen mooi zijn en alle dingen waar zijn.
In die mystieke heldere schijnende ambiance
Waren de ogen deuren naar een hemels besef,
Gehoor was muziek en aanraking een betovering,
En het hart nam een diepere adem van vermogen.
Daar verblijven aardenatuur’s stralende oorsprongen:
De volmaakte plannen, waarop zij haar werken vormt,
De verre uitkomsten van haar zwoegende kracht,
Berusten in een raamwerk van gevestigd lot.
Nu vergeefs gepoogd en tevergeefs gewonnen
Waren de tijd en de gedaanten reeds in kaart gebracht
Van haar toekomstige soevereiniteiten
In de weelderige gelaatstrekken, getekend door verlangen.
De gouden kwestie van denkvermogen’s doolhof intriges,
De rijkdommen, niet gevonden of nog niet gevangen door onze levens,
Onbevlekt door de smet van sterfelijk denken,
Verblijven in die heldere atmosfeer.
Ons vaag beginnen wordt daar voorbijgestreefd,
Onze middelste termen geschetst in voorwetende lijnen,
Onze voltooide einden leven in afwachting.
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Een dak en een Doorgang, p. 104

Dit schitterende dak van ons neerdalende plan,
Die het vrije geschenk onderschept van hemel’s sfeer,
Laat kleine stroompjes toe van een machtige adem
Of geurige circuits door gouden traliewerk;
Het schermt ons plafond van het aardse denkvermogen af
Tegen doodloze zonnen en het striemen van God’s regen,
Maar kanaliseert toch een vreemde regenboogkleurige gloed,
En heldere dauwdruppels druipen uit de Onsterfelijke’s hemel.
Een doorgang voor de Vermogens, die onze dagen bewegen,
Occult achter deze grovere Natuur’s muren,
Een ragfijne huwelijkszaal van Denkvermogen met Vorm
Is verborgen achter een wandtapijt van dromen;
Hemels bedoelingen sluipen er doorheen als door een sluier,
Zijn innerlijke zicht ondersteunt deze uiterlijke scene.
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De Schoonheid van de Vorm, p. 104-105
Een fijner bewustzijn met gelukkigere lijnen,
Het heeft een tact, die onze tastzin niet kan verwerven,
Een zuiverheid van zin, die we nooit voelen;
Een tussenkomst met de eeuwige Straal
Inspireert onze vergankelijke aarde’s kortstondige pogingen
Tot schoonheid en de perfecte vorm van dingen.
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In kamers van de jonge goddelijkheid van vermogen
En het vroege spel van het eeuwige Kind,
Baadden de belichamingen van zijn naar buiten vleugelende gedachten
In een helder altijd durend wonder’s tinten
En nemen in slaap gewiegd door de fluisteringen van die stralende lucht
Droomgekleurde rust als vogels op tijdloze bomen,
Voordat zij duiken om te drijven op aardetijd’s zee.
Alles wat hier lijkt, heeft daar een lieftalligere gelijkenis.
Wat onze harten ook bevatten, scheppen onze hoofden,
Een of andere hoge oorspronkelijke schoonheid verspelend,
Stemt daardoor, hier verbannen, in met een aardse tint.
Wat hier ook is van zichtbare bekoring en gratie
Vindt daar zijn foutloze en onsterfelijke lijnen;
Alles wat hier mooi is, is daar goddelijk.
Beelden worden daar niet gedroomd door het sterfelijke denkvermogen:
Lichamen, die geen aardse tegenhanger hebben,
Doorkruisen het innerlijke oog’s verlichte trance
En verrukken het hart met hun hemelse tred
En overreden de hemel om die wondersfeer te bevolken.
De toekomst’s wonderen zwerven door haar diepten;
Oude en nieuwe dingen worden gevormd in die diepten:
Een carnaval van schoonheid verdringt zich op de hoogten
In dat magische koninkrijk van ideaal zicht.
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De Ontmoetingsgrond, p. 105-106
In haar voorkamers van prachtige privacy
Ontmoeten materie en ziel elkaar in bewuste vereniging
Zoals minnaars op een eenzame geheime plaats:
In de omarming van een passie, die nog niet onfortuinlijk is
Verenigen zij hun kracht en lieflijkheid en heerlijkheid
En maken, vermengend, de hoge en lage werelden één.
Als indringer vanuit de vormloze Oneindigheid,
Die durft in te breken in de Onbewuste’s bewind,
Raakt de geest’s sprong naar het lichaam vaste grond.
Vooralsnog niet gehuld in aardse gelaatstrekken
Draagt het reeds, langer durend dan dood en geboorte,
De afgrond overtuigend met een hemelse vorm,
Een dekmantel voor haar onsterfelijkheid,
Levend voor de luister van de drager’s rank,
Geschikt om de wrijving van Verandering en Tijd te verdragen.
Een weefsel, gemengd uit de ziel’s stralende licht
En Materie’s substantie van door tekens beladen Kracht,
Vergeefs verbeeld in ons denkvermogen’s ijle lucht,
Een abstracte droombeeldvorm van mentale makelij,
Het voelt, wat aardse lichamen niet kunnen voelen
En is werkelijker dan dit grovere raamwerk.
Nadat de mantel van de sterfelijkheid gevallen is,
Is zijn gewicht verminderd om zijn opstijging te verhogen;
Verfijnd voor de aanraking van fijnere omgevingen
Legt het het oude versierde baarkleed af van dichtere stof,
Heft de grip op van aarde’s neerwaartse kracht
En draagt de ziel van wereld naar hogere wereld,
Tot in de naakte ether van de bergtoppen
Alleen de geest’s eenvoud gebleven is,
De eeuwige geest’s eerste doorschijnende mantel.
Maar wanneer hij terug moet komen naar zijn sterfelijke last
En het moeilijke samenspel van aarde’s ervaring,
Dan neemt zijn wederkeer dat zwaardere gewaad weer aan.
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Bekleding van de Geest, p. 106-107
Want lang voordat het aarde’s solide vest werd gesmeed
Door de techniek van de atomische Leegte,
Werd een glanzend omhulsel van zelf-vermomming
Geweven rond de geheime geest in dingen.
De subtiele rijken zijn van die heldere omhulsels gemaakt.

Deze wonderwereld met al haar stralende gaven
Van visie en ongeschonden geluk,
Geeft alleen om uiterlijk en volmaakte vorm;
Fraai op haar toppen, heeft het gevaarlijke lagere vlakten;
Haar licht trekt naar de rand van Natuur’s dwaling;
Het leent schoonheid aan de verschrikking van de diepten
En fascinerende ogen aan gevaarlijke Goden,
Bekleedt de demon en de slang met gratie.
Haar trance legt aarde’s onbewustheid op,
Onsterfelijk weeft zij voor ons dood’s sombere gewaad
En autoriseert onze sterfelijkheid.
Dit medium dient een groter Bewustzijn:
Een vat van haar besloten autocratie,
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Het is de subtiele grond van Materie’s werelden,
Het is het onveranderlijke in hun veranderlijke vormen,
In de plooien van zijn scheppende geheugen
Bewaakt het het doodloze type van vergankelijke dingen:
Haar verminderde potenties funderen onze gevallen krachten;
Haar denken vindt onze beredeneerde onwetendheid uit;
Haar gevoel wekt ons lichaam’s reflexen.
Onze geheime adem van onbeproefde machtigere kracht,
De schuilende zon van een ogenblik’s innerlijke zicht,
Haar fijne suggesties zijn een heimelijke bron
Voor onze regenboogkleurige rijke verbeeldingen,
Die gewone dingen aanraakt met herscheppende tinten
Tot zelfs aarde’s slijk rijk wordt en warm met de hemelen
En er een glorie straalt van ziel’s decadentie.
Haar kennis is onze dwaling’s startpunt,
Haar schoonheid zet onze moddermasker lelijkheid op,
Haar artiestengoed begint ons kwaad’s verhaal.

Als een hemel van scheppende waarheden boven,
Een kosmos van harmonische dromen ertussen,
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Een chaos van oplossende vormen beneden,
Dompelt zij verloren in onze onbewuste basis.
Uit haar ondergang kwam onze dichtere Materie.
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De Laatste Stap van de Involutie, p. 107-108
Zo was God’s onderdompeling genomen in de Nacht.
Deze gevallen wereld werd een verzorgster van zielen,
Bewoond door een besloten goddelijkheid.
Een Wezen ontwaakte en leefde in de betekenisloze leegte,
Een wereldwijde Onwetendheid streefde naar leven en denken,
Een Bewustzijn, gerukt uit een geestloze slaap.
Alles wordt hier gedreven door een gevoelloze wil.
Aldus gevallen, onbewust, gefrustreerd, ondoordringbaar, inert,
Gezonken in levenloze en verdoofde sluimering
Lag de aarde, een sloof van de slaap, gedwongen om te scheppen
Door een onderbewust verlangend geheugen,
Overgebleven van een geluk, dat dood was voor zij werd geboren,
Een vreemd wonder op haar gevoelloze borst.

Dit slijk moet de orchidee en de roos herbergen,
Uit haar blinde onwillige substantie moet een schoonheid verrijzen,
Die behoort tot gelukkiger sferen.
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Dat is de bestemming, die nagelaten werd aan haar,
Alsof een verslagen god een gouden trustfonds heeft nagelaten
Aan een blinde kracht en een gevangen ziel .
Een onsterfelijke godheid’s vergankelijk ledematen
Moet zij opnieuw samenstellen uit verloren fragmenten,
Uit een document, dat ergens anders volledig is,
Haar twijfelachtige titel voor haar goddelijke Naam opnieuw formuleren.
Een residu is haar enige erfenis,
Alle dingen draagt zij in haar vormeloze stof.
Haar reuze energie gebonden aan onbetekenende vormen
In de langzame tentatieve beweging van haar vermogen
Met alleen broze, botte werktuigen voor gebruik,
Heeft zij aanvaard als haar natuur’s behoefte
En aan de mens als zijn overweldigende werk
Een taak gegeven, die voor de goden onmogelijk was.
Een leven, dat nauwelijks leeft in een veld van dood,
Maakt aanspraak op haar deel van de onsterfelijkheid;
Een ruw halfbewust lichaam dient als middel
Een denkvermogen, dat een verloren kennis moet herontdekken,
In stenen grip gehouden door wereld’s onbewustheid,
En nog deze talloze knopen van de Wet dragend,
Staat een gebonden geest op als Natuur’s koning.
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De Aarde en de Hogere Werelden, p. 108-109
Een machtige verwantschap is deze gewaagdheid’s oorzaak.
Alles wat wij ondernemen in deze onvolmaakte wereld,
Ziet vooruit of ziet terug voorbij Tijd‘s glans
Naar zijn zuivere idee en ferme ongeschonden type
In een absolute schepping’s foutloze bekwaamheid.
Het absolute kunnen vatten in vormen, die voorbijgaan,
De eeuwige’s aanraking vestigen in de tijd gemaakte dingen,
Dit is de wet van alle perfectie hier.
Een fragment is hier gevangen van het hemel’s ontwerp;
Anders konden wij nooit hopen op een groter leven
En verrukking en glorie konden niet zijn.
Zelfs in de kleinheid van onze sterfelijke staat,
Zelfs in deze gevangenis van uiterlijke vorm,
Is een briljante doorgang voor de onfeilbare Vlam,
Gedreven door de grove muren van zenuw en brein,
Een Pracht dringt aan of een Vermogen breekt door,
Aarde’s grote saaie barrière wordt een tijdje verwijderd,
Onbewustheid’s zegel is van onze ogen weggenomen
En wij worden vaten van scheppende macht.
Het enthousiasme van een goddelijke verrassing
Dringt ons leven binnen, een mystieke beroering wordt gevoeld,
Een vreugdevolle angst siddert door onze ledematen;
Een droom van schoonheid danst door het hart,
Een gedachte van het eeuwige Denkvermogen komt naderbij,
Wenken geworpen uit het Onzichtbare,
Ontwakend uit Oneindigheid’s slaap dalen neer,
Symbolen van Dat, wat nog nimmer gemaakt was.
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De Lichamelijke Moeilijkheid, p. 109
Maar al gauw antwoordt het inerte vlees niet meer,
Dan zinkt de heilige orgie van heerlijkheid,
De brand van hartstocht en het getij van vermogen
Worden ons ontnomen en, ofschoon een stralende vorm,
Allerhoogst voorgesteld, de verbijsterde aarde verdraagt,
Heeft te weinig van wat bedoeld was een spoor nagelaten.
Aarde’s ogen zien half, haar krachten scheppen half;
Haar zeldzaamste werken zijn kopieën van hemel’s kunst.
Een straling van een gouden kunstvoorwerp,
Een meesterstuk van geïnspireerd motto en regel,
Haar vormen verbergen, wat zij huisvesten en bootsen alleen
Het onbegrepen wonder na van zelf-geboren vormen,
Die eeuwig leven in de Eeuwige’s blik.
Hier in een moeilijke halfvoltooide wereld
Is een langzaam zwoegen van onbewuste Vermogens;
Hier is mensen’s onwetende voorvoelende denkvermogen,
Zijn genius geboren uit onbewuste grond.
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Het Hogere Vermogen en de Aardenatuur, p. 109-110
Te kopiëren op aarde’s kopieën is zijn kunst.
Want als hij streeft naar dingen, die de aarde teboven gaan,
Is zijn werkman’s gereedschap te ruw, zijn substantie te grof,
En ternauwernood verkrijgt hij met zijn hart’s bloed
Zijn vergankelijke huis van het goddelijke Idee,
Zijn beeld van een Tijdsherberg voor het Ongeborene.
Ons wezen huivert met hoge verre herinneringen
En zouden hun datumloze betekenissen hier omlaag brengen,
Doch te goddelijk voor aardse Natuur’s schema,
Branden de eeuwige wonderen voorbij ons bereik.
Absoluut verblijven zij, ongeboren, onveranderlijk,
Vlekkeloos in de Geest’s doodloze sfeer,
Onsterfelijk in een wereld van bewegingsloze Tijd
En een onveranderlijke mijmering van diepe zelf-ruimte.
Alleen, wanneer we boven onszelf zijn uitgeklommen,
Kruist een lijn van het Transcendente onze weg
En voegt ons bij het tijdloze en ware;
Het brengt ons het onvermijdelijke woord,
De goddelijke daad, de gedachten, die nooit sterven.
Een rimpel van licht en glorie omhult het brein,
En reizend langs de moment’s verdwijnende route
Arriveren de beelden van de eeuwigheid.
Als het denkvermogen’s bezoekers of het hart’s gasten
Huwen zij enige tijd onze sterfelijke kortstondigheid,
Of worden zelden, in een of andere bevrijdende glimp
Door ons zicht’s delicate vermoeden gegrepen.
Ofschoon alleen beginnen en eerste pogingen,
Wijzen deze glinsteringen naar het geheim van onze geboorte
En het verborgen wonder van onze bestemming.
Wat wij daar zijn en hier op aarde zullen zijn
Is verbeeld in een contact en een roeping.
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Als aarde’s onvolmaaktheid nog onze sfeer is,
Toont onze natuur’s glas niet ons werkelijke zelf;
Die grootsheid verblijft nog steeds teruggehouden vanbinnen.
Aarde’s weifelende toekomst verbergt ons erfdeel:
Het Licht, dat nu ver is, zal hier ingeboren zijn,
De Kracht, die ons bezoekt, ons kameraadvermogen;
Het Onuitsprekelijke zal een geheime stem vinden,
Het Onvergankelijke branden door Materie’s scherm
En dit sterfelijk lichaam god’s mantel maken.
De Geest’s grootsheid is onze tijdloze bron
En het zal onze kroon zijn in de eindeloze Tijd.

17

De Uitgestrekte Eenheid van de Schepping p. 110-112
Een uitgestrekte Onbekende is rondom ons en vanbinnen;
Alle dingen zijn gehuld in de dynamische Ene:
Een subtiele verbinding van vereniging verbindt al het leven.
Zo is de hele schepping een enkele keten:
Wij zijn niet alleen gelaten in een gesloten plan
Tussen een aandrijven van onbewuste Kracht
En een onmededeelbaar Absolute.
Ons leven is een spoor in een sublieme zielenreeks,
Ons wezen kijkt voorbij zijn muren van het denkvermogen
En hij communiceert met grotere werelden;
Er zijn helderdere aarden en wijdere hemelen dan de onze.
Er zijn werkelijkheden, waar het Wezen broedt in zijn eigen diepten;
Hij voelt in zijn immense dynamische kern
Zijn naamloze, ongevormde, ongeboren potenties
Roepen om expressie in de vormloze Uitgestrektheid:
Onuitsprekelijk voorbij Onwetendheid en dood
Kijken de beelden van zijn eeuwigdurende Waarheid
Vanuit een kamer van zijn zelf-verrukte ziel:
Alsof voor zijn eigen innerlijke getuigenblik
Houdt de Geest zijn gespiegelde zelf en werk omhoog,
Het vermogen en de passie van het tijdloze hart,
De beelden van zijn vormloze extase,
De grandeurs van zijn veelvoudige macht.
Vandaar komt de mystieke substantie van onze zielen
In het wonder van onze natuur’s geboorte,
Daar is de ongevallen hoogte van alles, wat we zijn
En de datumloze bron van alles, wat wij hopen te worden.
Op elk niveau droomt hiëratische Vermogen,
De ingewijde in ongesproken waarheden,
Om in zijn eigen ingeboren en stijl en levende spraak,
Een of ander kenmerk van de vervolmaking van het Ongeborene,
Een of andere visie, gezien in het alwetende Licht,
Een of andere verre toon van de onsterfelijke rapsodische Stem,
Een of andere verrukking van de al-scheppende Gelukzaligheid,
Een of andere vorm en plan van de onuitsprekelijke Schoonheid
Over te brengen en een deel van het leven te maken.
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Werelden zijn daar dichterbij die absolute werkelijkheden,
Waar de respons op de Waarheid snel en zeker is
En de geest niet door zijn raamwerk wordt belemmerd
En harten niet door scherpe verdeling gegrepen en verscheurd,
En heerlijkheid en schoonheid inwoners zijn
En liefde en lieflijkheid de wet van het leven zijn.
Een fijnere substantie in een subtielere vorm
Belichaamt de goddelijkheid, waar de aarde slechts van droomt;
Haar kracht kan vreugde’s rennende voeten inhalen;
Over de vaste hordes springend, die de Tijd heeft neergezet,
Vangt het snelle net van een intuïtieve greep
Het vluchtige geluk, waarnaar wij verlangen.
Een Natuur, opgetild door een ruimere adem,
Plastisch en passief voor het al-vormende Vuur,
Beantwoordt de vlammende Godheid’s vluchtige aanraking:
Immuun voor onze inertie van respons
Hoort zij het woord, waarvoor onze harten doof zijn,
Neemt het zicht aan van onsterfelijke ogen
En achtervolgt, als reiziger op de wegen van lijn en kleur,
De geest van schoonheid naar zijn huis.
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De Logica van de Evolutie p. 112-113
Aldus komen we dichter bij de Al-Wonderbaarlijke,
Zijn verrukking in dingen volgend als teken en gids;
Schoonheid is zijn voetafdruk, die laat zien, waar hij voorbijkwam,
Liefde is zijn hartslag’s ritme in sterfelijke borstkassen,
Geluk de glimlach op zijn adorabele gezicht.
Een samenkomst van spirituele entiteiten,
Een genius van scheppende Immanentie,
Maakt de hele schepping diep vertrouwelijk:
Een vierde dimensie van esthetisch besef,
Waar alles in onszelf is, onszelf in alles,
Richt onze zielen opnieuw naar de kosmische wijdheid.
Een aanstekelijke verrukking verenigt de ziener en het geziene;
De ambachtsman en het ambacht worden innig één,
Bereiken perfectie door de magische trilling
En passie van innige identiteit.
Alles, wat wij langzaam samenstellen uit verzamelde delen,
Of door lang zwoegen struikelend ontwikkelen,
Is daar zelf-geboren door zijn eeuwige recht.
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Ook in ons kan het intuïtieve Vuur branden;
Een waarnemend Licht ligt opgerold in onze geplooide harten,
Op de hemelse niveaus is haar huis:
Afdalend kan zij deze hemelen hier brengen.
Doch zelden brandt de vlam, noch brandt zij voor lang;
De vreugde, die zij van die goddelijkere hoogten roept,
Brengt korte prachte reminiscenties
En hoge schitterende glimpen van interpreterend denken,
Maar niet de opperste visie en heerlijkheid.
Een sluier is behouden, er is nog iets, dat achtergehouden wordt,
Opdat niet onze zielen, gevangenen van schoonheid en van vreugde,
Vergeten naar het Hoogste te aspireren.
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Een Beperkte Perfectie van de Vorm, p. 113-114
In dat schone subtiele koninkrijk achter ons eigen
Is de vorm alles en de fysieke goden zijn koningen.
Het inspirerende Licht speelt in fijne grenzen;
Een smetteloze schoonheid komt door Natuur’s gratie;
Daar is vrijheid perfectie’s garantie:
Ofschoon het absolute Beeld mist, het geïncarneerde Woord,
De loutere spirituele extase,
Is alles een wonder van symmetrische charme,
Een fantasie van perfecte lijn en regel.
Daar voelt alles zich tevreden in zichzelf en heel,
Een rijke volledigheid is door begrenzing gemaakt,
Wonder is in overvloed aanwezig in een opperste nietigheid,
Een verwarde verrukking maakt oproer in een kleine ruimte:
Elk ritme is eigen aan zijn omgeving,
Elke lijn is volmaakt en onvermijdelijk,
Elk object is foutloos gebouwd voor bekoring en gebruik.
Alles wordt bekoord door zijn eigen heerlijkheid.
Ongeschonden leeft het zeker van zijn volmaaktheid
In een hemel-behaagde, zelf-verheugde immuniteit;
Tevreden te zijn heeft het geen behoefte aan iets meer.
Hier was geen futiele inspanning’s gebroken hart:
Vrijgesteld van de beproeving en de test,
Vrij van oppositie en van pijn,
Was het een wereld, die angst kende, noch droefenis.
Het had geen respijt van fout of nederlaag,
Het had geen ruimte voor gebrek, geen vermogen om te falen.
Uit een of ander gepakte zelf-zaligheid onttrok het onmiddellijk
Zijn vorm-ontdekkingen van het stomme Idee
En het wonder van zijn ritmische gedachten en daden,
Zijn heldere techniek van ferme en afgeronde levens,
Zijn gracieuze volk van onbezielde vormen
En glorie van ademende lichamen zoals ons eigen.
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De Beperkte Werelden van Mooie Vormen, p. 114-115
Verbaasd, zijn zinnen verrukt van heerlijkheid,
Bewoog hij in een goddelijke en toch verwante wereld,
Wonderschone vormen bewonderend zo dicht bij ons
En toch volmaakt als een speelgoed van een god,
Doodloos in het aspect van sterfelijkheid.
In hun nauwe en exclusieve absoluten verblijven,
Getroond, de oneindige’s opgestelde oppermachten;
Droomt het nooit van wat had kunnen zijn;
Alleen binnen begrenzingen kan dit absolute leven.
In een voortreffelijkheid gebonden aan zijn eigen plan,
Waar alles was beëindigd en geen wijdtes gelaten waren,
Geen ruimte voor schaduwen van het onmeetbare,
Geen plaats voor de onberekenbare’s verrassing,
Een gevangene van zijn eigen schoonheid en extase,
Wrochtte in een magische cirkel de betoverde Macht.
De geest stond naar achter in de schaduw van zijn vorm.

23

Bewonderd om de heldere beslistheid van zijn lijnen
Begrensde een blauwe horizon de ziel;
Denken bewoog in lumineuze faciliteiten,
Het uiterlijk ideaal’s maakt zijn zwembereik ondiep:
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Het leven binnen zijn begrenzingen verbleef tevreden
Met het kleine geluk van lichaam’s daden.
Toegewezen als Kracht aan een gebonden Denkvermogenshoek,
Gehecht aan de veilige schaarste van haar plaats,
Deed zij haar kleine werk en speelde en sliep
En dacht niet aan een groter, nog ongedaan werk.
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Vergeetachtig van gewelddadige uitgestrekte verlangens,
Vergeetachtig van de hoogten tot waar zij steeg,
Was haar loop gefixeerd binnen een stralende groef.
Het mooie lichaam van een ziel op zijn gemak,
Als iemand, die lacht in lieflijke en stralende bossages,
Schommelde zij kinderlijk in haar gouden wieg van vreugde.
De ruimte’s roep bereikte haar betoverde verblijf niet,
Zij had geen vleugels voor de wijde en gevaarlijke vlucht,
Zij zag geen gevaar tegemoet van hemel of van afgrond,
Zij kende geen vistas en geen machtige dromen,
Geen smachten naar haar verloren oneindigheden.
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Naar Grotere Hoogten en Wijdere Horizonten, p. 115
Een volmaakt beeld in een volmaakte lijst,
Deze feeërieke kunstvaardigheid kon zijn wil niet houden:
Het gaf alleen een moment’s fijne bevrijding;
Een zorgeloos uur werd doorgebracht in een geringe zaligheid.
Onze geest wordt vermoeid van wezen’s oppervlakten,
Getranscendeerd wordt de pracht van de vorm;
Het keert zich tot verborgen vermogens en diepere staten.
Dus nu zocht hij verder naar groter licht.
Zijn ziel’s top-klim achter zich latend,
Deze schitterende binnenplaats van het Huis van Dagen,
Verliet hij dat fijne materiële Paradijs.
Zijn bestemming lag verder in een grotere Ruimte.

EINDE VAN CANTO TWEE
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