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Gedurende enige tijd, aan de vreselijke kille rand van de Nacht,
Stond alles alsof een wereld gedoemd was om te sterven
En wachtte op de eeuwige stilte’s grens.

De hemel leunde naar hen als een bewolkt voorhoofd
Van bedreiging door het schemerige en stemloze zwijgen.

Zoals gedachten verstild staan op een wanhopige grens,
Waar de laatste diepten zich onderdompelen in het niets
En de laatste dromen moeten eindigen, hielden zij stil; voor hen uit
Waren somberheden als schaduwachtige vleugels, achter hen
Was de levenloze avond, bleek, een dode man’s blik.

Hongerig verderop begeerde de nacht haar ziel.

Maar nog steeds, in zijn eenzame nis van tempelsterkte,
Onbeweeglijk, brandde haar vlam-heldere geest, stil, rechtop,
Als een toortsvuur vanuit een kamer met ramen,
Die uitzagen op de duisternis ‘ sombere borst.
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De Vrouw trotseerde voor het eerst de Afgrond
En durfde te reizen door de eeuwige Nacht.

Gewapend met licht zette zij haar voet naar voren
Om zich te dompelen in de vreselijke en kleurloze leegte;
Onsterfelijk, niet geschokt, bood haar geest
Het gevaar het hoofd van genadeloze blinde woestenij.
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Tegen de nacht’s inktachtige grond verroerde zij zich,
Mysterieuze beweging vormend aan haar menselijke tred,
Een zwemmende actie en een op drift zijnde mars
Als figuren bewegend voor gesloten oogleden:
Alles ging, zoals in dromen, slippend, glijdend door.

De rotspoort’s zware muren werden achtergelaten;
Alsof door doorgangen van terugwijkende tijd
Vergleden heden en verleden in het Tijdloze,
Tegengehouden aan de schemerige avontuur’s grens,
Eindigde de toekomst verdronken in het niets.

Midden tussen de bezwijkende gedaanten wonden zij zich obscuur;
De vervagende vestibules van een duistere wereld
Ontvingen hen, waar zij zich schenen te bewegen en toch
Stil waren, nog nergens vooruitgingen om verder te gaan,
Een stille processie, die een schemerig beeld begrenst,
Niet bewuste vormen, aaneenrijgend tot een werkelijke scene.

Als een mysterie van terreur’s grenzeloosheid,
Die hongerig zijn sterkte verzamelt, omhulde de enorme meedogenloze
leegte
Langzaam met zijn geluidloze diepten,
En monsterlijk, spelonkachtig, verslond een vormeloze keel
Haar in zijn schaduwachtige verstrengelende massa,
De hevige spirituele doodsangst van een droom.

Als een gordijn van ondoordringbaar afgrijzen,
Hing de duisternis om haar kooi van zintuig,
Zoals, wanneer de bomen veranderd zijn in gevlekte schaduwen
En het laatste vriendelijke schijnsel verdwijnt,
Rondom een os, in het bos vastgebonden
Door jagers, de geenszins lege nacht zich sluit.

Het denken, dat streeft in de wereld, was hier ongedaan gemaakt;
Het verwierp zijn inspanning om te leven en te kennen,
Tenslotte overtuigd, dat het nimmer had bestaan;
Ging het ten onder, heel zijn actie van handeling gedaan:
Dit gestolde cijferschrift was zijn duistere resultaat.

In de verstikkende spanning van dit ontzagwekkende Niets
Kon het denkvermogen niet denken, kon de adem niet ademhalen,
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De ziel kon zichzelf niet herinneren of voelen; het leek
Een holle afgrond van steriele leegte,
Een nulteken, vergeetachtig van de som, dat het sloot,
Een zelfverloochening van de Maker’s vreugde,
Niet gered door een wijde rust, of een diepte van vrede.

Op alles, wat hier claimt de Waarheid te zijn en God
En bewust zelf en het openbarende Woord
En de scheppende verrukking van het Denkvermogen
En Liefde en Kennis en de hart’s heerlijkheid, viel daar
De immense weigering van een eeuwig Nee.

Zoals een gouden lamp in somberheid verdwijnt,
Naar de verte gedragen van het verlangende oog,
Vervaagde Savitri in de schaduwen.

Er was geen koers, geen pad, geen einde of doel:
Zonder visie bewoog zij midden tussen gevoelloze afgronden,
Of dreef door een of andere grote zwarte onwetende woestenij,
Of wervelde in een stille draaikolk van botsende winden,
Samengebracht door titanische hadden van Kans.

Er was niemand bij haar in de vreselijke Onmetelijkheid:
Zij zag de vage ontzagwekkende god niet meer,
Haar ogen hadden hun lumineuze Satyavan verloren.

Toch faalde haar geest hierdoor niet, maar behield
Dieper dan de gebonden zintuigen kunnen,
Die uiterlijk aangrijpen en vinden, dat zij hun geliefde object
Verliezen. Toen zij aldus op aarde leefden,
Had zij gevoeld, hoe hij dwaalde door de open plekken, de open plekken,
Een scene in haar, de openingen ervan waren haar wezen’s vistas,
Die hun geheimen openden voor zijn zoektocht en vreugde,
Want voor een jaloerse lieflijkheid in haar hart,
Welke gelukkige ruimte zijn gekoesterde voeten ook verkozen,
Moet onmiddellijk haar ziel zijn lichaam omarmen,
Dom met hartstocht vervuld voor zijn voetstap.

Maar nu kwam er een stille afgrond tussen hen
En zij viel in een bodemloze eenzaamheid,
Zelfs van zichzelf verbannen, van liefde afgezonderd.

Lange uren, omdat het lang lijkt, wanneer de trage tijd



7

Wordt gemeten met het bonzen van de ziel’s pijn,
Reisde zij in een onwerkelijke duisternis, leeg en akelig,
Het lijk van het leven betredend,
In een blindheid van uitgedoofde zielen verloren.

Afgezonderd in de angst van de leegte
Leefde zij ondanks de dood, veroverde zij nog steeds;
Tevergeefs werd haar machtige wezen onderdrukt:
Haar zware lange monotonie van pijn
Werd te laat moe van zijn hevige zelf-marteling.

Eerst was er een zwak onuitblusbaar schijnsel,
Bleek, maar onsterfelijk,dat flakkerde in de somberheid,
Alsof een herinnering, die kwam tot dode geesten,
Een herinnering, die opnieuw verlangde te leven,
Loste op uit het denkvermogen in Natuur’s geboorteslaap.

Het dwaalde als een verloren straal van de maan,
Die aan de nacht haar ziel van schrik openbaart;
Kronkelend lag in het schijnsel lui de duisternis,
De zwarte bedekkingen glinsterden met het mystieke schijnsel;
Zijn saaie sluike plooien krompen achterwaarts en kronkelden en gleden,
Alsof zij elk licht voelden als een wrede pijn
En leden onder de bleke benadering van hoop.

De nacht voelde haar zware sombere heerschappij bestormd;
De pracht van een of andere heldere eeuwigheid
Bedreigde met deze zwakke straal van dwalende Waarheid
Haar keizerrijk van het altijddurende Niets.

Onverbiddelijk in haar intolerante sterkte
En zelfverzekerd, dat alleen zij waar was,
Streefde zij om de tere gevaarlijke straal te verstikken;
Bewust van een al-ontkennende immensiteit
Hief zij haar reusachtige hoofd van Nietsheid,
Met haar mond van duisternis alles opslokkend, wat er is;
Zij zag in zichzelf het duistere Absolute.

Maar nog steeds prevaleerde het licht en nam nog toe,
En Savitri ontwaakte tot haar verloren zelf;
Haar leden weigerden de koude omhelzing van de dood,
Haar hartslagen triomfeerden in de greep van de pijn;
Haar ziel volhardde om voor haar vreugde
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De ziel van de geliefde te claimen, die nu niet meer werd gezien.

Voor haar in de stilte van de wereld,
Hoorde zij opnieuw het betreden van een god,
En uit de stille duisternis groeide Satyavan,
Haar echtgenoot, tot een lumineuze schaduw.



9

Toen weergalmde een geluid door die dode monsterlijke werkelijkheid:
Onmetelijk als een vloedgolf in een vermoeide zwemmer’s oren;
Schreeuwend, als een fataal hardvochtig gebrul,
Zond de Dood zijn fatale kreet door de nacht.

“Dit is mijn stille donkere onmetelijkheid,
Dit is het huis van de eeuwigdurende Nacht,
Dit is de heimelijkheid van het Niets,
De ijdelheid begravend van leven’s verlangens.

Hebt gij uw oorsprong aanschouwd, O vergankelijk hart,
En geweten van welke droom uw kunst gemaakt was?

Hoopt gij in deze grimmige oprechtheid van naakte leegte
Nog altijd voort te bestaan en lief te hebben? “

De Vrouw antwoordde niet. Haar geest weigerde
De stem van de Nacht, die wist en de Dood, die dacht.

In haar beginloze oneindigheid
Staarde zij grenzeloos door haar ziel’s bereiken;
Zij zag de onsterfelijke bronnen van haar leven,
Zij wist zichzelf eeuwig zonder geboorte.

Maar haar nog steeds weerstand biedend met de eindeloze nacht,
Legde de Dood, de ijzingwekkende god, aan haar ogen
De onsterfelijke kalmte op van zijn ontzagwekkende blik:
“Ofschoon gij de ongeboren leegte hebt overleefd,
Die nooit zal vergeven, terwijl de Tijd duurt,
Het oorspronkelijke geweld, dat denken vormde,
De onbeweeglijke onmetelijkheid dwong te lijden en leven,
Alleen deze treurige overwinning hebt gij gewonnen,
Om voor even te leven zonder Satyavan.

Wat zal de oeroude godin u geven,
Die uw hartslagen helpt? Zij laat slechts
Het niets gedroomde bestaan langer duren en stelt
Met het zwoegen van het leven uw eeuwige slaap uit.

Als een broos wonder van denkende klei,
Wandelt gewapend met illusies het kind van de Tijd.
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Om de leegte rondom te vullen, die hij voelt en vreest,
De leegte, waaruit hij kwam en waarnaar hij gaat,
Vergroot hij zijn zelf en noemt het God.

Hij roept de hemelen aan om zijn lijdende hoop te helpen.

Hij ziet boven hem met een verlangend hart
Kale ruimten, nog onbewuster als hijzelf,
Die zelfs niet zijn privilege van het denkvermogen hebben,
En leeg zijn van alles, behalve hun onwerkelijke blauw,
En bevolkt hen met heldere en meedogende machten.

Want om hem heen buldert de zee en de aarde schokt
Onder zijn stappen, en vuur is aan zijn deur
En de dood sluipt blaffend rond door de wouden van het leven.

Bewogen door de Tegenwoordigheden, met wie hij hunkert,
Biedt hij in onverbiddelijke schrijnen zijn ziel aan
En bekleedt alles met de schoonheid van zijn dromen.

De goden, die de aarde gadeslaan met slapeloze ogen
En haar reusachtige strompelingen begeleiden door de leegte,
Hebben aan de mens de last van het denkvermogen gegeven;
In zijn onwillige hart hebben zij hun vuren ontstoken
En er ongeneeslijke onrust in gezaaid.

Zijn denkvermogen is een jager op onbekende paden;
Om Tijd met zinloze ontdekkingen te vermaken,
Verdiept hij met denken het mysterie van zijn lot
En zet zijn lach en zijn tranen om in een lied.

Zijn sterfelijkheid vervelend met onsterfelijke’s dromen,
Zijn vergankelijkheid verontrustend met oneindigheid’s adem,
Gaven zij hem honger, die geen voedsel kan vullen;
Hij is het vee van de herder-goden.

Met zijn lichaam als de ketting, waarmee hij gebonden is,
Werpen zij verdriet en hoop en vreugde voor voer:
Zijn weide hebben zij omheind met Onwetendheid.

Zijn fragiele onbeschermde borst hebben zij
Moed ingeblazen, die voldaan wordt door de dood,
Zij hebben een wijsheid gegeven, die bespot wordt door de nacht.
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Zij hebben een reis uitgezet, die geen doel voorziet.

Doelloos zwoegt de mens in een onzekere wereld,
Gesust door wisselvallige onderbrekingen van zijn pijn,
Gegeseld als een beest door de oneindige begeerte,
Gebonden aan de strijdwagen van de vreselijke goden.

Maar als gij nog steeds niet kan hopen en nog steeds wil liefhebben,
Keer dan terug naar uw lichaam’s omhulsel, uw band met de aarde,
En tracht te leven met uw hart’s weinige overblijfselen.

Hoop niet om Satyavan voor u terug te winnen.

Maar, omdat uw sterkte geen triviale kroon verdient,
Kan ik geschenken geven om uw gewonde leven te verzachten.

De pacten, die vergankelijke schepselen sluiten met het lot,
En de lieflijkheid langs de weg, die uw aardegebonden hart zou plukken,
Maak deze, als uw wil het accepteert, geheel de uwe.

Kies een leven’s hoop als uw teleurstellende prijs. “

Terwijl de genadeloze en verschrikkelijke Stem ophield,
Verrees in Savitri eindeloos,
Als maanverlichte randen op een huiverende vloed,
Een beroering van gedachten, geboren uit een of andere stilte
Over de zee van haar stille peilloze hart.
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Eindelijk sprak zij; haar stem werd gehoord door de Nacht:
“Ik buig niet voor u, O reusachtig masker van de dood,
Zwarte leugen van de nacht voor de bang gemaakte ziel van de mens,
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Onwerkelijk, onontkoombaar einde van de dingen,
Gij grimmige grap, uitgehaald met de onsterfelijke geest.

Ik wandel bewust van mijn onsterfelijkheid.

Als een zegevierende geest, bewust van mijn kracht,
Kwam ik niet als een smekeling aan uw poorten:
Onverslagen heb ik de greep van de nacht overleefd.

Mijn eerste sterke verdriet beweegt mijn gezetelde denkvermogen niet;
Mijn niet geweende tranen zijn geworden tot parels van kracht:
Ik heb mijn slecht gevormde broze klei getransformeerd
Naar de hardheid van een standbeeld-ziel.

Nu zal in de worsteling van de prachtige goden
Mijn geest halsstarrig zijn en sterk
Tegen de onmetelijke weigering van de wereld.

Ik buk niet met het onderdanige gepeupel van denkvermogens,
Dat zich haast om met gretige voldane handen te verzamelen
En uit het slijk tussen vele vertrappende voeten
Hun verachtelijke kleine concessies te pakken aan het zwakke.

Mijn is het gezwoeg van strijdende goden:
De vlammende wil opleggend aan de langzame onwillige jaren,
Die regeert van voorbij de sterren,
Leggen zij de wet van het Denkvermogen op aan Materie’s werken
En winnende ziel’s wens van de aarde’s onbewuste Kracht.

Eerst eis ik alles, wat ook Satyavan, mijn echtgenoot, verlangde,
Toen hij ontwaakte in de betovering van het bos,
Uit zijn lange zuivere kindertijd’s eenzame dromen,
En niet had voor zijn mooie leven.

Geef, als gij moet, of weiger, wanneer gij niet kunt. “
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De Dood boog het hoofd in smalende koude instemming,
De bouwer van deze droomachtige aarde voor de mens,
Die met ijdelheid alle geschenken, die hij gaf, bespotte.
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Zijn noodlottige stem verheffend, sprak hij:
“Inschikkelijk voor de dromen zal mijn aanraking verbreken,
Ik zwicht voor zijn blinde vader’s hunkerende hart,
Die koninkrijk en vermogen en vrienden en grootsheid verloor
En koninklijke tooi voor zijn vreedzame ouderdom,
Het bleke prachtvertoon van mensen’s afnemende dagen,
De verzilverde decadente glories van leven’s val.

Aan een, die wijzer werd door het vijandige Lot,
Geef ik goederen terug, die de misleide ziel verkiest
Boven het kale sublieme van het onpersoonlijke niets.

De zintuiglijke troost van het licht geef ik
Aan ogen, die een grotere werkelijkheid hadden kunnen vinden,
Een dieper zicht in hun onpeilbare nacht.

Want dat is, wat deze man begeerde en vergeefs vroeg,
Terwijl hij nog op aarde leefde en hoop koesterde.

Ga, sterfelijke, uit de grootsheid van mijn gevaarlijke werkelijkheden
Terug naar uw kleine toegestane sfeer!

Haast u snelvoetig, opdat niet om uw leven te verdelgen,
De machtige wetten, die gij hebt overtreden, ontzet,
Tenslotte naar u hun marmeren ogen zullen openen. “
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Maar Savitri antwoordde de minachtende Schaduw:
“Wereldgeest, ik was uw gelijke geboren geest.
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Mijn wil is ook een wet, mijn kracht een god.

Ik ben onsterfelijk in mijn sterfelijkheid.

Ik beef niet voor de onbeweeglijke blik
Van de onveranderlijke marmeren hiërarchieën,
Die kijken met de stenen ogen van Wet en Lot.

Mijn ziel kan hen tegemoet treden met zijn levende vuur.
Geef mij vanuit uw schaduw Satyavan terug
Tot in aarde’s bloeiende ruimtes
In de zoete vergankelijkheid van menselijke ledematen
Om met hem mijn geest’s brandende wil te doen.

Ik zal met hem de oeroude Moeder’s last dragen,
Ik zal met hem aarde’s pad volgen, dat leidt naar God.

Anders zullen de eeuwige ruimtes zich voor mij openen,
Terwijl rondom ons vreemde horizonten ver terugwijken,
Samen reizend door het immense onbekende.

Want ik, die met hem de streken van de Tijd heb betreden,
Kan achter zijn stappen welke nacht ook ontmoeten
Of onvoorstelbare overweldigende dageraad, die
Voor onze geest aanbreekt in het onbetreden Verschiet.

Waar ook gij zijn ziel zal leiden, daar zal ik volgen. “

Maar tegengesteld aan haar claim, onverbiddelijk,
Volhardend in het onveranderlijke Besluit,
Volhardend in de onverbiddelijke Wet
En de onbeduidendheid van geschapen dingen,
Vanuit de golvende woestenijen van de nacht kwam er,
Geboren uit het enigma van de onkenbare diepten,
Een stem van majesteit en verschrikkelijke hoon.

Zoals, wanneer de stormachtige als Titaan schrijdende zee
Naar een zwemmer zijn enorme lach werpt,
Zich al de vreugde herinnerend, die zijn golven verdronken hebben,
Zo verrees uit de duisternis van de soevereine nacht



18

Tegen het Vrouw’s grenzeloze hart
De almachtige roep van de universele Dood.

“Hebt gij god-vleugels of voeten,.die mijn sterren betreden,
Teer schepsel met de moed, die aspireert,
Uw grenzen van het denken vergetend, uw sterfelijke rol?
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Hun sferen werden gewonden, voordat uw ziel werd gevormd.

Ik, de Dood, schiep ze vanuit mijn leegte;
Alle dingen heb ik in hen gevormd en vernietig ik.

Ik heb de werelden mijn net gemaakt, elke vreugde een maas.

Een Honger, verliefd op zijn lijdende prooi,
Het leven, dat verzwelgt, zie mijn beeld in dingen.

Sterfelijke, wiens geest mijn dolende adem is,
Wiens vergankelijkheid werd verbeeld door mijn glimlach,
Vlucht, uw arme verwervingen aan uw bevende borst klampend,
Doorstoken door mijn pijnen, die de Tijd niet spoedig zal verlichten.

Blinde slaaf van mijn dove kracht, die ik dwing
Te zondigen, zodat ik kan straffen, te verlangen,
Zodat ik u kan tuchtigen met wanhoop en smart
En gij uiteindelijk bloedend tot mij komt,
Uw nietsheid erkend, mijn grootsheid gekend,
Keer terug, noch waag verboden gelukkige velden,
Bedoeld voor de zielen, die mijn wet kunnen gehoorzamen,
Opdat uw voetstap niet in hun sombere schrijnen
Uit hun onrustige harteloze slaap
De Furies wekt, die vervuld verlangen wreken.

Vrees, opdat niet in de hemelen, waar passie hoopt te leven,
De Onbekende’s bliksemflitsen beginnen en gij
Doodsbang, eenzaam, snikkend, door de honden van de hemel
achtervolgd,
Als een gewonden en verlaten ziel vlucht
Door de lange marteling van de eeuwen,
Noch zullen vele levens de onvermoeibare Toorn uitputten,
Die de hel niet kan stillen, noch Hemel’s genade kan bedaren.

De zwarte eeuwige greep zal ik van u wegnemen:
In uw hart uw onbeduidende aalmoes klampend,
Ga in vrede verder, als vrede voor de mens gerechtvaardigd is. “
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Maar Savitri antwoordde, hoon stellend tegenover hoon,
De sterfelijke vrouw aan de verschrikkelijke Heer:
“Wie is deze God, verbeeld door uw nacht,
Minachtend verachte werelden creërend,
Die uit ijdelheid de briljante sterren schiep?

Niet hij, die zijn tempel in mijn gedachten heeft opgericht
En mijn mensenhart zijn heilige vloer gemaakt.

Mijn God is wil en triomfeert op zijn paden,
Mijn God is liefde en draagt alles lieflijk.

Aan hem heb ik hoop aangeboden als opoffering
En gaf hem mijn hunkeringen als sacrament.
Wie zal beletten of belemmeren op zijn koers,
De wonderbare, de wagenmenner, de gezwinde?

Een reiziger op de miljoenen wegen van het leven,
Zijn schreden, vertrouwd met de lichten van de hemel,
Gaan zonder pijn over de met zwaarden geplaveide hoven van de hel;
Daar daalt hij af om de eeuwige vreugde te begrenzen.
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Liefde’s gouden vleugels hebben vermogen om door uw leegte te
waaien:
De ogen van de liefde turen als sterren door dood’s nacht,
De voeten van de liefde betreden naakt de hardste werelden.

Hij werkt in de diepten, jubelt op de hoogten;
Hij zal uw universum herscheppen, O Dood. “

Zij sprak, en voor een tijd antwoordde geen stem,
Terwijl zij nog steeds reisden door de spoorloze nacht
En nog steeds was die glans een als een flets oog,
Dat de duisternis verontrustte met zijn twijfelachtige blik.

Toen kwam nog eens een diepe en gevaarlijke onderbreking
In die onwerkelijke reis door het blinde Niets;
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Nogmaals verrees er een Gedachte, een Woord in de leegte
En de Dood gaf antwoord aan de menselijke ziel:
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“Wat is uw hoop? Waarnaar wilt gij aspireren?
Dit is uw lichaam’s lieflijkste verlokking van zaligheid,
Belaagd door pijn, een broze precaire vorm,
Om voor een paar jaar uw onzekere gevoel te behagen
Met honing van fysieke verlangens en het hart’s vuur
En de stralende idolen van een vluchtig uur
Te omhelzen, zoekend naar een zinloze eenheid.

En gij, wat zijt gij, gij glorieuze droom,
Gemaakt van kortstondige emoties en glinsterende gedachten,
Een ijle dans van vuurvliegjes, spiedend door de nacht,
Een sprankelend ferment in leven’s zonverlichte slijk?

Wilt gij onsterfelijkheid claimen, O hart,
Jammerend tegen de eeuwige getuigen,
Dat gij en hij eindeloze vermogens zijn en duren?

Alleen de Dood duurt voort en de onbewuste Leegte.

Alleen ik ben eeuwig en duur voort.

Ik ben de vormloze formidabele Onmetelijkheid,
Ik ben de leegheid, die de mensen Ruimte noemen,
Ik ben een tijdloos Niets, dat alles draagt,
Ik ben de Onbegrensbare, de stille Eenzame.

Ik, de Dood, ben Hij, er is geen andere God.

Allen worden uit mijn diepten geboren, zij leven door de dood;
Allen keren tot mijn diepten terug en zijn niet meer.

Ik heb een wereld geschapen door mijn onbewuste Kracht.

Mijn Kracht is de natuur, die de harten schept en vernietigt,
Die hopen, de ledematen, die verlangen te leven.

Ik heb van de mens haar werktuig gemaakt en haar slaaf,
Zijn lichaam maakte ik mijn banket, van zijn leven mijn voedsel.

De mens heeft geen andere hulp dan de Dood alleen;
Hij komt aan zijn eind naar mij voor rust en vrede.

Ik, de Dood, ben de enige toevlucht voor uw ziel.
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De Goden, tot wie de mens bidt, kunnen de mens niet helpen;
Zij zijn mijn verbeeldingen en mijn stemmingen,
In hem gereflecteerd door verbeelding’s vermogen.

Dat, wat gij ziet als uw onsterfelijke zelf,
Is een schaduwachtig icoon van mijn oneindigheid,
Is de Dood, die in u droomt van eeuwigheid.

Ik ben het Onbeweeglijke, waarin alle dingen bewegen,
Ik ben het naakte Zinloze, waarin zij ophouden:
Ik heb geen lichaam en geen tong om te spreken,
Ik communiceer niet met het menselijke oog en oor;
Alleen uw denken gaf een beeld aan mijn leegte.

Omdat, O aspirant naar goddelijkheid,
Gij mij geroepen hebt om te worstelen met uw ziel,
Heb ik een gezicht aangenomen, een vorm, een stem.

Maar als er een Wezen zou zijn, die van alles getuige is,
Hoe zal hij uw gepassioneerde verlangen helpen?

Afzijdig slaat hij gade, alleen en absoluut,
Gelijkmoedig voor uw schreeuw in naamloze kalmte.

Zijn wezen is zuiver, ongedeerd, bewegingsloos, een.

Een slaat eindeloos de onbewuste scene gade,
Waar alle dingen vergaan, zoals het schuim de sterren.

De Ene leeft voor altijd. Daar werd geen veranderende Satyavan
Geboren en daar claimt geen Savitri
Van het kortstondige leven haar steekpenning van vreugde.

Daar kwam liefde nooit met gemelijke ogen van tranen,
Noch is Tijd daar, noch de vergeefse uitgestrektheden van de Ruimte.

Het draagt geen levend gezicht, heeft t geen naam,
Geen starende blik, geen hart, dat klopt, het vraagt geen tweede
Om zijn wezen te helpen of zijn vreugde te delen.

Het is heerlijkheid, onsterfelijk alleen.
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Als gij onsterfelijkheid zou begeren,
Wees dan alleen voldoende voor uw ziel:
Leef in uzelf; vergeet de man, die gij liefhebt.

Mijn laatste grote dood zal u redden van het leven;
Dan zult gij verrijzen tot in uw onbewogen bron. “
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Maar Savitri antwoordde op de vreselijke Stem:
“O Dood, die redeneert, ik redeneer niet,
De rede, die aftast en faalt, maar niet kan bouwen
Of tevergeefs bouwt, omdat zij twijfelt aan haar werk.

Ik ben, ik heb lief, ik zie, ik doe, ik wil. “

De Dood antwoordde haar, één diepe omringende kreet:
“Weet ook. Wetend zult gij ophouden met liefhebben
En ophouden te willen, bevrijd van uw hart.

Zo zult gij voor altijd rusten en stil zijn,
Instemmend met het vergankelijke van dingen. “

Maar Savitri antwoordde voor de mens aan de Dood:
“Wanneer ik voor altijd heb liefgehad, dan zal ik weten.

De liefde in mij kent de waarheid, die alle veranderingen maskeren.

Ik weet, dat kennis een onmetelijke omarming is:
Ik weet, dat elk wezen mijzelf is,
In elk hart is de ontelbare Ene verborgen.

Ik weet, dat de kalme Transcendente de wereld draagt,
De gesluierde Bewoner, de stille Heer:
Ik voel zijn geheime daad, zijn innerlijke vuur;
Ik hoor het gemurmel van de kosmische Stem.

Ik weet, dat mijn komst een golf was van God.

Want al zijn zonnen waren bewust in mijn geboorte,
En een, die in ons liefheeft, kwam gesluierd door de dood.

Toen werd de mens geboren tussen monsterlijke sterren,
Voorzien van denkvermogen en hart om u te veroveren. “

In de eeuwigheid van zijn meedogenloze wil,
Zeker van zijn keizerrijk en zijn gewapende macht,
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Als een, die heftige hulpeloze woorden veracht
Van slachtofferlippen, antwoordde de Dood niet weer.

Hij stond in stilte en gehuld in duisternis,
Een bewegingsloze gedaante, een vage schaduw,
Omgord met de verschrikkingen van zijn geheime zwaard.

Half gezien in wolken verscheen een somber gelaat;
Nacht’s schemerige tiara was zijn gematteerde haar,
Het as van de brandstapel zijn voorhoofd’s teken.

Nogmaals een zwerver in de eindeloze Nacht,
Blind verboden door dode lege ogen,
Reisde zij door de stille hopeloze uitgestrektheden.
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Rondom haar golfde de huiverende woestenij van somberheid,
Zijn verzwelgende leegte en de vreugdeloze dood.
Gebelgd door haar denken en leven en liefde.
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Door de lange vervagende nacht, door haar gedwongen,
Half gezien zwevend op hun onaardse pad,
Bewogen de drie als geesten in de schemering.

EINDE VANCANTO TWEE
Einde van Boek Negen
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