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Boek IV Het Boek van de Geboorte en
Queeste

Canto Een
De Geboorte en Kinderjaren van de Vlam

Sri Aurobindo
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Als een Maenade van de cycli van verlangen
Rondom een Licht, dat zij niet moet durven raken,
Zich haastend naar een verre onbekende bestemming,
Volgde de aarde de eindeloze reis van de Zon.
Een denkvermogen, slechts half ontwaakt in de omloop van de leegte,
Verdroomde het leven aan de boezem van Onbewustheid
En droeg deze eindige wereld van gedachte en daad
Door de onbeweeglijke trance van de Oneindigheid.
Een uitgestrekte onveranderlijke stilte snelde met haar mee:
Als een gevangene van snelheid op een juwelen wiel,
Communiceerde zij met het mystieke hart in de Ruimte.
Midden tussen de ambigue stilte van de sterren
Ging zij naar een of ander niet geopenbaarde gebeurtenis
En haar ritme bemat de lange werveling van de Tijd.
In onophoudelijke beweging rond de purperen rand
Spoedde dag na dag voorbij als kleurige spaken,
En door een betovering van verschuivende luchttinten
Tekenden de seizoenen in een verbonden betekenisvolle dans
Het symbolische schouwspel van het veranderende jaar.
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Over de brandende loomheid van de grond
Trok de Zomer met zijn praal van gewelddadige middagen
En stempelde zijn tirannie van verzengend licht
En het blauwe zegel van een grote gepolijste hemel.
4

Toen, met zijn vurige bezwijming of geklonterde knoop,
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Barstte het regenseizoen los op gescheurde vleugels van hitte,
Deed met bliksemschichten de lucht’s onrustige sluimering opschrikken,
Geselde de verdoofde grond met levenbrengende stromen,
Overschaduwde met vlam en geluid en storm-gevleugelde duisternis
De ster-verdedigde deuren van hemel’s schemerige slaap,
Of overdekte voor het gouden oog van haar minnaar
Met samengepakte wolkensluiers het aarde’s bruine gezicht.
Legers van revolutie kruisten het tijdsveld,
De wolken’s eindeloze opmars belegerden de wereld,
Storm’s verklaringen claimden de lucht
En de dondertrommels kondigden de omsingelde goden aan.
Als een reiziger van onrustige aangrenzende zeeën
Reed de dicht-bemaande moesson hinnikend door aarde’s uren:
Dicht regenden nu de afgezonden speren:
Enorme bliksemschichten spleten horizon’s rand
En huwden, geworpen van de windstreken als van strijdende kampen,
Hemel’s steile randen en kaal en blind.
In een vloedgolf en gesis en aanvang van enorme regen, woedden
De lange rechte hagelbuien, het geraas van gevleugelde stormaanvallen,
Menigten van windgezichten, het snellen van windvoeten,
Jachtig over de voorovergebogen geteisterde vlakken:
Hemel’s wateren kropen en druppelden door het verdronken land.
Dan was alles een snelle strijd, een sissende race,
Of alles was storm’s schreeuw en water’s val.
Een schemering daalde over de sombere grond van de dag,
Zijn vale vormeloze duur verbond morgen en avond,
Wentelend in slik en regenvlaag bereikte het zwarte donkerte.
De dag droeg een halfduister als zijn saaie kleed.
Licht keek in de dageraad’s dof geworden spiegel en ontmoette
Zijn eigen gezicht daar, tweeling van een half verlichte nacht:
Stortregen en drup en sijpelende mist beheersten alles
En veranderde droge grond in moeras en stinkende modder:
De aarde was een modderpoel, de hemel een sombere blokkade.
Niemand zag door de vochtige doordrenkte weken de gekerkerde zon.
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Zelfs, wanneer geen tumult lucht’s sombere rust verstoorde,
Of een zwakke straal glinsterde door wenende wolken,
Zoals een bedroefde glimlach versluierd schemert door terugkerende
tranen,
Faalde elke belofte van helderheid, onmiddellijk ontkend,
Of stierf, weldra veroordeeld, als hoop van korte duur.
Dan geselde een laatste massieve stortvloed het dode slijk
En een afnemend gerommel liet alles stil,
Of alleen het modderige gekruip van zakkende overstromingen
Of alleen een fluistering en groen zwaaien van bomen.

Aarde’s stemming veranderde nu; zij lag in gekalmeerde rust,
De uren gingen voorbij met trage tevreden tred:
Een ruime en kalme lucht herinnerde zich vrede,
Aarde was de kameraad van een gelukkige zon.
Een kalmte kwam dichterbij alsof de nadering van God,
Een licht van mijmerende trance verlichtte grond en hemel
En een identiteit en extase
Vulde meditatie’s afgezonderde hart.
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Een droom waarde rond in de stomme geest van de Ruimte,
De Tijd opende haar kamers van weldadigheid,
Een exaltatie drong binnen en een hoop:
Een meest innerlijk zelf keek op naar een hemelser hoogte,
Een meest innerlijke gedachte wekte een verborgen vlam
En het innerlijke zicht aanbad een onzichtbare zon.
Drie zorgzame seizoenen verstreken met stralende tred
En zagen, één voor één de zwangere uren scannend,
Uit naar een vlam, die zich in lumineuze diepten verschool,
De wake van een of andere machtige geboorte, die komen gaat.
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De herfst leidde in de glorie van haar manen
En droomde in de pracht van haar lotusvijvers
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En Winter en Dauwtijd legden hun kalme koele handen
Op Natuur’s boezem, die nog hals sliep
En verdiepten met tinten van ontspanning en rijp gemak
De serene schoonheid van het tanende jaar.
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Dan sprong de Lente, een vurige minnaar, door de bladeren
En ving de aardebruid in zijn gretige greep;
Zijn komst was een geïriseerd vuur,
Zijn armen waren een cirkel van de komst van vreugde.
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Zijn stem was een roep naar de sfeer van het Transcendente,
Waarvan de geheime aanraking op ons sterfelijke leven
Altijd de huivering nieuw houdt, die de wereld schiep,
Die een oeroude lieflijkheid hervormt in nieuwe vormen,
En intact, onveranderd door dood en Tijd,
Het antwoord bewaakt van ons hart op Natuur’s charme
En de hartenklop aldoor hernieuwt en toch hetzelfde laat,
Die altijd weer het vroegere geluk wekt
En schoonheid en verrukking en de vreugde om te leven.
Zijn komst bracht de magie en de betovering;
Op zijn aanraking werd leven’s vermoeide hart weer blij en jong;
Hij maakte vreugde een willige gevangene in haar borst.
Zijn greep was een jonge god’s op aarde’s ledematen:
Veranderd door de passie van zijn goddelijke uitbraak
Maakte hij haar lichaam mooi met zijn kus.
Ongeduldig voor gelukzaligheid kwam hij,
Hoog fluitend met de bergpas‘ gelukkige stem,
Zijn pauwentooi slepend op de bomen;
Zijn adem was een warme sommering tot geluk,
Het dichte weelderige azuur was zijn blik.
Een zachte hemelse aandrang verraste het bloed,
Rijk met het instinct van God’s sensuele vreugden;
Geopenbaard in schoonheid was er overal een cadens,
Aandringend op de verrukkingshuivering van het leven:
Onsterfelijke bewegingen raakten de vluchtige uren.
Een godgelijke samengepakte intensiteit van besef
Maakte het een gepassioneerd genoegen om zelfs te ademen;
Alle aanzichten en stemmen weefden een enkele charme.
Het leven van de bekoorde globe werd
Een storm van lieflijkheid en van licht en lied,
Een feestelijkheid van kleur en extase,
Een hymne van stralen, een litanie van kreten:
Een melodie van priesterlijke koraalmuziek zong
En, zwaaiend op het slingerende wierookvat van de bomen,
Vulde een offerande van parfum de uren.
Asoca’s vlamden met karmozijnen vlekken van vuur,
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Zuiver als de adem van een onbevlekt verlangen,
Waarde witte jasmijn rond in bekoorde lucht,
Bleke mango-bloesems voedden de vloeibare stem
Van de liefdedronken bergpas en de bruine bij
Gonsde in de geur tussen de honingknoppen.
Het zonlicht was een grote god’s gouden glimlach.
De hele Natuur was op schoonheid’s festival.

Op dit verheven schitterende moment van de goden
Aarde’s hunkering beantwoordend en haar schreeuw om zaligheid,
Kwam een grootsheid vanuit onze andere landen.
Een stilte onder het geluid van aardse dingen
Openbaarde onveranderlijk het geheime Woord,
Een machtige toevloed vulde de vergeetachtige klei:
Een lamp was ontstoken, een geheiligd beeld gemaakt.
Een bemiddelende straal had de aarde aangeraakt
En overbrugde de afgrond tussen mensen’s denkvermogen en God’s;
Zijn helderheid verbond onze vergankelijkheid met het Onbekende.
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Een geest, bewust van zijn hemelse bron,
Die hemel vertaalde in menselijke vorm,
Daalde af in aarde’s onvolmaakte vorm
En weende niet, gevallen tot onsterfelijkheid,
Maar bezag allen met grote en kalme ogen.
Eén was weergekeerd van de transcendente vlakken
En droeg opnieuw de last van de sterfelijke adem,
Die vanouds gestreden heeft met onze duisternis en onze pijn;
Zij hervatte wederom haar goddelijke onvoltooide taak:
Als overlevende van de dood en van de eonische jaren,
Stond zij opnieuw met haar onpeilbare hart tegenover de Tijd.
Andermaal was de oeroude nabijheid, door het aardse zicht
Gesluierd, hernieuwd, andermaal onthuld,
Het geheime contact verbroken door de Tijd,
Een bloedverwantschap van aarde en hemel,
Tussen het menselijke deel, dat hier zwoegt
En een vooralsnog ongeboren en onbeperkte Kracht.
Opnieuw begon de mystieke diepe poging,
Het gedurfde waagstuk van het kosmische spel.
Want sinds op deze blinde en wervelende globe
Het aardeplasma voor het eerst huiverde van het verlichte
denkvermogen
En het leven het materiële omhulsel binnendrong,
Het Onbewuste teisterend met de behoefte om te voelen,
Sinds in Oneindigheid’s stilte een woord ontwaakte,
Werkt er een Moederwijsheid in Natuur’s borst
Om heerlijkheid te gieten over het hart van zwoegen en wens
En volmaaktheid te drukken op leven’s struikelende vermogens,
Hemelgevoeligheid op te leggen aan de duistere afgrond
En de domme Materie bewust te maken van haar God.
Ofschoon ons gevallen denkvermogen vergeet te klimmen,
Ofschoon onze menselijke substantie weerstand biedt of breekt,
Houdt zij haar wil, die hoopt de klei te vergoddelijken;
Mislukking beteugelt haar niet, noch werpt nederlaag haar omver,
Tijd kan haar niet vermoeien, noch de Leegte haar onderwerpen,
De eeuwen hebben haar passie niet verminderd;
Geen overwinning staat zij toe aan dood of Lot.
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Altijd drijft zij de ziel tot nieuwe poging;
Altijd dwingt haar magische oneindigheid
Om de inerte ruwe elementen te bezielen;
Als een, die heel de oneindigheid te verspillen heeft,
Strooit zij het zaad rond van de Eeuwige’s sterkte
Over een half-bezielde en brokkelige teelaarde,
Plant hemel’s heerlijkheid in het hart’s gepassioneerde slijk,
Giet godheid’s zoeken in een baar beesten-gestel,
Verbergt onsterfelijkheid in een masker van de dood.
Opnieuw nam die Wil een aardse vorm.
Een Denkvermogen, gemachtigd vanuit Waarheid’s onveranderlijke zetel,
Was vervaardigd voor visie en interpreterende daad
En instrumenten werden soeverein ontworpen
Om goddelijkheid uit te drukken in aardse tekenen.
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Uitgetekend door de druk van deze nieuwe nederdaling
Vormde een lieflijker lichaam zich dan de aarde had gekend.
Vooralsnog als alleen een profetie en een hint,
De gloeiende boog van een betoverd onzichtbaar geheel,
Kwam het aan de hemel van het sterfelijke leven,
Helder als de wassende sikkel van een gouden maan,
Terugkerend in een zwak verlichte avond.
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Eerst, glinsterend als een vormeloos idee,
Lag zij passief, beschut in woordeloze slaap,
Verwikkeld en verdronken in Materie’s reusachtige trance
Een kinderhart van het diep afgekalfde wereldplan
In de wieg van goddelijke onbewustheid gewiegd
Door de universele extase van de zonnen.
Een of ander gezonden Vermogen in het half-ontwaakte gestel
Koesterde een transcendente geboorte’s stomme glorieuze zaad,
Waarvoor dit heldere onderkomen was gemaakt.

Maar weldra werd de verbinding van de ziel met de vorm zeker;
De schemerige spelonk werd overspoeld met langzaam bewust licht,
Het zaad groeide uit tot een tere wonderschone knop,
De knop onthulde een grootse en hemelse bloem.
Terstond scheen zij een machtiger ras te vestigen.
Gearriveerd op de vreemde en dubieuze globe,
Leefde het kind, dat zich innerlijk een ver huis herinnerde,
Beschermd in haar geest’s lumineuze cel,
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Alleen midden tussen mensen in haar goddelijker aard.
Zelfs in haar kinderlijke bewegingen kon de nabijheid
Worden gevoeld van een licht, dat nog van de aarde werd gehouden,
Gevoelens, die alleen de eeuwigheid kon delen,
Natuurlijke gedachten en aangeboren voor de goden.
Omdat zij niets nodig had dan haar eigen snelle vlucht,
Verbleef haar natuur in een krachtige afzonderlijke sfeer
Als een vreemde vogel met grote rijkgekleurde borst,
Die verblijft op een geheime vruchtbare boog,
Verloren in de smaragdgroene glorie van de wouden
Of vliegt boven de goddelijke onbereikbare toppen.
Harmonieus bedrukt zij de aarde met de hemel.
In lijn met een snel ritme van louter geluk
En zingend naar henzelf vergleden haar dagen;
Iedere minuut was een klop van schoonheid’s hart;
De uren waren afgestemd op zoetgevooisde tevredenheid,
Die om niets vroeg, maar alles nam, wat het leven gaf,
Soeverein als haar natuur’s ingeboren recht.
Haar geest leefde dichtbij zijn ouderlijke Zon,
De Adem binnenin dichtbij de eeuwige vreugde.
Het eerste schone leven, dat wegbreekt van Natuur’s bezwijming,
Klimt in een lijn van verrukking naar de hemelen;
Geabsorbeerd in haar eigen gelukkige aandrang leeft het,
Genoeg voor zichzelf en toch gekeerd naar het al:
Het heeft geen zichtbare gemeenschap met haar wereld,
Geen openlijke omgang met omgevende dingen.
Er is een eenheid, ingeboren en occult,
Die geen instrumenten nodig heeft en geen vormen opricht;
In vereniging groeit het met al, wat is.
Alle contacten neemt het op in haar trance,
Door lach bewogen stemt het in met de wind’s kus en neemt
Transmuterend de schokken van zon en bries:
Een zaligvol smachten woedt in haar bladeren,
Een magische passie beeft in haar bloesems,
Haar takken aspireren in verstilde gelukzaligheid.
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Een occulte godheid is oorzaak van deze schoonheid,
De geest en intieme gast van al deze betovering,
Deze lieflijkheid’s priesteres en deze mijmering’s muze.
Onzichtbaar beschermd voor onze waarneming
Leeft de Dryade, gedompeld in een diepere straal
En voelt een andere lucht van stormen en kalmten
En huivert inwendig van mystieke regen.
Dit werd op hemelser hoogte in haar getoond.
Zelfs, wanneer zij neigde om aarde’s intimiteiten te ontmoeten,
Behield haar geest de statuur van de goden;
Zij verwaardigde zich, maar was niet verloren in Materie’s heerschappij.
Een vertaalde wereld was haar stralende geest,
En door wondermaan beschenen heldere bevolkende fantasieën
Voedden met spiritueel onderhoud van dromen
De ideale godin in haar huis van goud.
Gewaar van vormen, waarvoor onze ogen gesloten zijn,
Bewust van nabijheden, die we niet kunnen voelen,
Vormde het Vermogen in haar haar vormende besef
Met diepere beelden dan onze oppervlakkige types.
Een onzichtbaar zonlicht snelde door haar aderen
En overspoelde haar brein met hemelse helderheden,
Die een ruimer zicht wekten, dan de aarde kennen kon.
Uitgetekend in de oprechtheid van die stralen
Waren haar ontspringende kinderlijke gedachten rijkelijk veranderd
In lumineuze patronen van haar ziel’s diepe waarheid,
En uit haar ogen wierp zij een andere blik
Op alles om haar heen dan mensen’s onwetende zicht.
Alle objecten waren voor haar vormen van levende zelven
En zij nam een boodschap waar van haar verwanten
In iedere ontwakende aanraking van uiterlijke dingen.
Elk was een symbolisch vermogen, een levendige flits,
In de kringloop van half-bekende oneindigheden;
Niets was vreemd of onbezield,
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Niets was zonder betekenis of zijn appèl.
Want zij was één met een grotere Natuur.
Zoals uit de grond glorie van tak en bloesem ontsprong,
Zoals uit het dier’s leven de denkende mens verrees,
Zo verscheen in haar een nieuwe epifanie.
Een denkvermogen van licht, een leven van ritmische kracht,
Een lichaam, doordrongen van een verborgen goddelijkheid,
Bereidde een beeld voor van de komende god;
En toen het langzame rijm van de uitzettende jaren
En het rijke ruisende zwermwerk van de dagen
Haar besef beladen hadden met honing en haar ledematen gevuld,
De maanboog tot stand brengend van haar gratie,
Was, zelf-behoed in de stilte van haar sterkte,
Haar solitaire grootsheid niet minder.
Dichter drukte de godheid naar de oppervlakte,
Een zon, die kindertijd’s nevelen verving,
Soeverein in een blauwe en eenzame hemel.
Omhoog rees het om de menselijke scene te omvatten:
De sterke Bewoonster keerde zich om haar gebied te aanschouwen.
Een lieflijker licht nam haar geest‘s voorhoofd
En lieflijk en ernstig werd haar mijmerende blik;
Hemels-menselijke diepe warme sluimerend vuren
Ontwaakten in de lang-omzoomde glorie van haar ogen
Als altaarvlammen in een gemystificeerd heiligdom.
Uit die kristallen vensters glom een wil,
Die een grootse betekenis bracht voor het leven.
Haar voorhoofd’s openhartige vlekkeloze ruimte behoudend,
Keek vanachter de leerlingwelving een nobeler macht
Van wijsheid van licht naar vergankelijke dingen.
Als een verkenner van victorie in een waakzame toren,
Riep haar aspiratie de hoge lotsbestemming omlaag;
Een stille strijdster schreed ongeschonden door haar stad van kracht,
Wakend over Waarheid’s diamanten troon.
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Als een als nectar omkranste maan beminde haar gepassioneerde hart
Allen en sprak geen woord en gaf geen teken,
Maar behield haar boezem’s verrukkelijke heimelijkheid
Als een zaligvolle vurige bewogen en stemloze wereld.
Trots, gezwind en vol van vreugde snelde de golf van het leven
Binnenin haar als een rivier in het Paradijs.
Veel verheven goden verbleven in één prachtig huis;
Toch was haar natuur’s boog een volmaakt geheel,
Harmonieus als een lied met vele tonen,
Immens en gevarieerd als een universum.
Het lichaam, dat deze grootsheid behield, leek bijna

Een beeld, gemaakt van hemel’s transparante licht.
Haar charme herinnerde aan dingen, gezien in visioen’s uren,
Een gouden brug, die een feeërieke stroom overspande,
Eén enkele door de maan geraakte palmboom bij een meer
Als metgezellin van een wijde en glinsterende vrede,
Een ruisen als bladeren in het Paradijs,
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Die bewegen, wanneer de voeten van de Onsterfelijken voorbijgaan,
Een vurige halo boven slapende heuvelen,
Een vreemd en met sterren bezaaid hoofd, alleen in de Nacht.
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