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Uit het stemloze mysterie van het verleden
In een huidige onwetendheid van vergeten banden
Ontmoetten deze geesten elkaar op de wegen van de Tijd.

Toch werden in het hart hun bewuste zelven,
Onmiddellijk gewaar, opmerkzaam gemaakt
Door de eerste uitroep van een heerlijke stem
En een eerste glimp van het voorbestemde gezicht.

Zoals wezen naar wezen uitroept vanuit zijn diepten
Achter het scherm van het uiterlijke zintuig
En het hart-ontsluitende woord tracht te vinden,
De gepassioneerde spraak, die de ziel’s behoefte openbaart,
Doch de denkvermogen’s onwetendheid versluiert het innerlijke zicht,
Alleen weinig breekt door onze aards-gemaakte beperkingen heen,
Zo ontmoetten zij elkaar op dat gedenkwaardige uur,
Zo absoluut als de herkenning in de diepten,
De herinnering verloren, de eenheid gevoeld en gemist.
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Aldus sprak Satyavan het eerst tot Savitri:
“O gij, die tot mij komt vanuit de stilten van de Tijd,
Uw stem heeft niettemin mijn hart gewekt tot een onbekende zaligheid,
Onsterfelijk of sterfelijk alleen in uw gestel,
Want meer dan de aarde spreekt tot mij vanuit uw ziel
En meer dan de aarde omgeeft mij in uw blik,
Hoe wordt gij genoemd onder de zoon van mensen?
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Vanwaar zijt gij komen dagen om mijn geest’s dagen te vullen,
Stralender dan de zomer, stralender dan mijn bloemen,
Binnen de eenzame grenzen van mijn leven,
O zonlicht, gevormd als een gouden maagd?

Ik weet, dat machtige goden vrienden zijn van de aarde.

Tussen de praalvertoningen van dag en schemering,
Heb ik lang gereisd met mijn pelgrimsziel,
Bewogen door het wonder van vertrouwde dingen.

De aarde kon niet voor mij de vermogens verbergen, die zij versluiert:
Al beweeg ik midden tussen een aardse scene,
En de gewone oppervlakten van aardse dingen,
Zag mijn blik, niet verblind door haar vormen;
De Godheid keek naar mij vanuit vertrouwde scenes.

Ik was getuige van de maagdelijke bruiloften van de dageraad
Achter de gloeiende gordijnen van de hemel
Of wedijverend in vreugde met de heldere morgen’s stappen
Trad ik langs de vredige oevers van de middag,
Of stak de gouden woestijn over van het zonlicht
Of doorkruiste de grote woestenijen van pracht en vuur,
Of ontmoette de maan, die verbaasd door de hemelen glijdt
In de onzekere wijdheid van de nacht,
Of de sterren marcheerden op hun lange schildwachtronde,
Hun speren richtend door de oneindigheden:
De dag en schemering openbaarden aan mij verborgen vormen;
Beelden zijn naar mij toegekomen van geheime kusten
En gelukkige gezichten keken vanuit straal en vlam.

Ik heb vreemde stemmen ether’s golven horen doorkruisen,
Het Centaur’s tovenaarsgezang verrukte mijn oor;
Ik heb de Apsaras kort gezien, badend in poelen,
Ik heb de bosnimfen zien staren door de bladeren;
De winden hebben mij hun verwoestende heren getoond,
Ik heb de prinsen van de Zon behouden,
Vlammend in duizend-zuilige huizen van licht.

Zo kon nu mijn geest dromen en mijn hart vrezen,
Dat gij, uit een of andere wonder-stede, gelegen boven onze sfeer,
Verrezen in een wijde morgen van de goden,
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Uw paarden dreef vanuit Donderaar’s werelden.

Ofschoon uw schoonheid aan de hemel geallieerd lijkt,
Zouden mijn gedachten veel liever verheugen te weten,
Dat onsterfelijke lieflijkheid glimlacht tussen uw ledematen
En uw hart kan kloppen achter een menselijke blik
En uw vergulde boezem huiveren met een oogopslag
En uw hart kan kloppen onder een menselijke blik
En uw vergulde boezem kan huiveren met een oogopslag
En haar tumult antwoorden op een op de aarde geboren stem.

Wanneer gij onze in tijd geërgerde affecties kunt voelen,
Aarde’s gemak van simpele dingen kan bevredigen,
Als uw blik tevreden kan rusten op aardse bodem
En deze hemelse samenvatting van verrukking,
Uw gouden lichaam, van vermoeidheid talmt,
Ons terrein onderdrukkend met uw schoonheid, terwijl
De zwakke zoete voorbijgaande smaak van aards voedsel
U vertraagt en de stortvloed’s plotselinge wijn,
Daal dan af. Laat uw reis ophouden, kom naar ons omlaag.

Dichtbij is mijn vader’s overwoekerde kluizenaarshut,
Beschut door de hoge ranken van deze stille koningen,
Toegezongen door stemmen van in tint gehulde koren,
Wier gezangen, omgezet in muziek’s noten,
De gepassioneerde gekleurde belettering van de takken herhalen
En de uren vullen met hun melodieuze roep.

Dring onder het welkomstgezoem van vele bijen
Ons honing-koninkrijk binnen van de wouden;
Laat mij u daar binnenvoeren in een weelderig leven.

Kaal, eenvoudig is het landelijke kluizenaarsleven;
Toch is het bekleed met de juwelen van de aarde.

Wilde winden jagen bezoekers tussen de zwaaiende toppen,
Door de kalme dagen kijken hemel’s wachters van vrede
Gevlijd tegen een purperen mantel van de lucht,
Neer op een rijke heimelijkheid en stilte
En de besloten huwelijkswateren zingen vanbinnen.

Enorm, fluisterend, veelvormig rondom
Hebben verheven woudgoden het menselijke uur
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In hun armen genomen, een gast van vereeuwigde praal.

De ochtenden zijn gehuld in goud en groen,
Zonlicht en schaduw sieren de muren
Om een rustvertrek te maken, geschikt voor u.“

Enige tijd pauzeerde zij, alsof zij nog zijn stem hoorde,
Onwillig om de betovering te verbreken, dan sprak zij langzaam.
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Bedachtzaam antwoordde zij, “Ik ben Savitri,
Prinses van Madra. Wie zijt gij? Welke melodieuze naam
Drukt U op aarde uit naar mensen? “

Welke stam van koningen, door fortuinlijke stromen bevloeid,
Heeft tenslotte gebloeid aan één gelukkige tak?

Waarom is uw onderkomen in het padloze woud
Ver van de daden, die uw glorierijke jeugd verlangt,
Een onderkomen van kluizenaars en aarde’s wildere gebroed,
Waar gij alleen rondzwerft met uw getuige-zelf
In Natuur’s groene onmenselijke eenzaamheid,
Omgeven door enorme stiltes
En het blinde gemurmel van oorspronkelijke kalmten? “
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En Satyavan antwoordde aan Savitri:
“In dagen, toen zijn zicht nog helder keek naar het leven,
Regeerde eens koning Dyumatsena, de Shalwa,
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Over het hele gebied, dat van achter deze bergtoppen
Haar dagen slijtend van smaragden geluk,
In vertrouwde omgang met de reizigers-winden
Zich wendt, terugkeert naar de zuidelijke hemelen
En zijn flank laat rusten op de mijmerende heuvelen.

Maar het onpartijdige Lot nam haar bedekkende hand weg.

Een levende nacht omsloot de krachtige man’s paden,
Hemel’s briljante goden herriepen hun zorgeloze gaven,
Namen van lege ogen hun blije en helpende straal
En leidde de onzekere godin van zijn zijde.

Verbannen uit het keizerrijk van het uiterlijke licht,
Verloren voor het kameraadschap van ziende mensen,
Verblijft hij in twee eenzaamheden, een vanbinnen,
De ander in het plechtstatige ruisen van de wouden.

Als zoon van die koning heb ik, Satyavan, geleefd,
Tevreden, want nog niet van u gewaar,
In mijn hoog-bevolkte eenzaamheid van de geest
En dit enorme vitale gemurmel, aan mij verwant,
Gevoed door de uitgestrektheid, leerling van eenzaamheid.

De grote Natuur kwam tot haar hervonden kind;
Ik regeerde in een koninkrijk van een nobelere soort
Dan mensen kunnen bouwen op de saaie Materie’s grond;
Ik ontmoette de openhartigheid van de oorspronkelijke aarde,
Ik genoot de intimiteit van de kind-God.

In de grootse getooide vertrekken van haar staat,
Vrij in haar grenzeloze paleis heb ik gewoond,
Verwend door de warme moeder van ons allen,
Met mijn natuurlijke broeders grootgebracht in haar huis.

Ik lag in de wijde kale omarming van de hemel,
De zonlicht’s stralende zegening omgaf mijn voorhoofd,
De manestralen’s zilveren extase kuste in de nacht
Mijn schemerige oogleden in slaap. Aarde’s ochtenden waren de mijne;
Aangelokt door zwakke murmelingen in groengeklede uren
Zwierf ik verloren door wouden, vatbaar voor de stem
Van winden en wateren, deelgenoot van de zon’s vreugde,
En luisteraar naar de universele spraak:
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Mijn geest, tevreden binnen mij, kende
Godgelijk ons geboorterecht, maakte ons leven weelderig,
Wiens nabije bezittingen de aarde en de hemelen zijn.

Voordat het Lot mij leidde naar deze smaragden wereld,
Gewekt door een of andere voorspellende aanraking vanbinnen,
Naderde een vroeg voorweten in mijn denkvermogen
Het grote stomme dierlijke bewustzijn van de aarde,
Dat mij nu zo nabij geworden is, die vroeger prachtvertoon achterliet
Om te leven in dit grootse ruisen, schemerig en uitgestrekt.

Reeds ontmoette ik haar in mijn geest’s droom.

Alsof naar een dieper land van de ziel,
Dat de levende beeldspraak van de aarde verschikte,
Kwam een ontwaken door een innerlijk zien en voelen.
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Een geziene betovering achtervolgde mijn jongenstijd’s uren,
Alle dingen, die het oog in gekleurde lijnen had opgevangen
Werden nieuw gezien door het vertolkende denkvermogen
En in de vorm trachtte het de ziel te bevatten.
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Een vroege kind-god nam mijn hand, die
Bewogen, geleid door het zoeken van zijn aanraking,
Heldere vormen en tinten behield, die door zijn gezichtsveld vloden;
Geschilderd op bladzijde en steen spraken zij tot mensen.

Verheven schoonheid’s bezoekers waren mijn vertrouwelingen.

De hinnikende trots van het snelle leven, dat wind-gemaand
Door onze weiden doolt, wierp op mijn ziende stemming
Vormen van gezwindheid; troepen van gevlekte herten
Tegen de vesperhemel werden een lied
Van avond voor de stilte van mijn ziel.

Ik ving voor een of ander eeuwig oog
De plotselinge ijsvogel, flitsend naar een halfverborgen poel;
Een langzame zwaan kleurde haar azuren meer zilver,
Een vorm van magische witheid gleed door een droom;
Bladeren, bevend met de passie van de wind,
Getooide vlinders, de bewuste bloemen van de lucht,
En dwalende vleugels in de blauwe oneindigheid
Woonden op de tabletten van mijn innerlijke zicht;
Bergen en bomen stonden daar als gedachten van God.

De schitterende langsnavel in zijn levendige kleed,
De pauw die in de koelte zijn maanveren spreidt
Schilderden mijn herinneringen als een fresco-muur.

Ik kerfde mijn droombeeld uit hout en steen;
Ik ving de echo ‘s op van een verheven woord
En zette de ritmeslagen van de oneindigheid in metrums
En luisterde door muziek naar de eeuwige Stem.

Ik voelde een bedekte aanraking, ik hoorde een roep,
Maar kon het lichaam van mijn god niet omhelzen
Of de Wereld-Moeder’s voeten tussen mijn handen houden.

In mensen ontmoette ik vreemde delen van een Zelf,
Dat naar fragmenten zocht en in fragmenten leefde:
Ieder leefde in zichzelf en voor zichzelf alleen
En verbond met anderen alleen vluchtige banden;
Ieder was gepassioneerd over zijn oppervlakkige vreugde en smart,
Doch zag het Eeuwige niet in zijn geheime huis.



14

Ik converseerde met de Natuur, mijmerde met de onveranderlijke sterren,
God’s wachtvuren, brandend in de onwetende Nacht,
En zag op haar machtige aangezicht
Een straal profetisch vallen van Eeuwigheid’s zon.

Ik zat met de boswijzen in hun trance:
Daar stroomden ontwakende stralen van diamanten licht,

Ik zag even de tegenwoordigheid van het Ene in het al.

Maar nog altijd ontbrak het laatste transcendente vermogen
En Materie sliep nog steeds, verstoken van haar Heer.

De Geest was gered, het lichaam verloren en stom,
Leefde nog altijd met de Dood en oeroude Onwetendheid;
Het Onbewuste was haar grond, de Leegte haar lot.

Maar gij zijt gekomen en alles zal zeker veranderen:
Ik zal de Wereld-Moeder voelen in uw gouden ledematen
En haar wijsheid horen in uw gewijde stem.
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Het kind van de Leegte zal worden herboren in God,
Mijn Materie zal ontsnappen aan de trance van Onbewustheid.

Mijn lichaam zal vrij zijn gelijk mijn geest:
Zij zal ontkomen aan Dood en Onwetendheid. “

En Savitri, nog mijmerend, antwoordde hem:

“Spreek meer tot mij, spreek meer, O Satyavan,
Spreek van uzelf en als, wat gij vanbinnen zijt;
Ik zou u kennen, alsof wij altijd samen hadden geleefd
In de kamer van onze zielen.

Spreek tot er licht zal komen in mijn hart
En mijn bewogen sterfelijke denkvermogen zal begrijpen,
Wat het hele onsterfelijke wezen in mij voelt.

Hij weet dat gij hem zijt, die mijn geest gezocht heeft
Midden tussen aarde’s overstelpende aardse gezichten en vormen
Door de gouden ruimten van mijn leven. “
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En Satyavan beantwoordde als een harp, die antwoord geeft
Op het aanhoudende roepen van een fluit,
Haar vragen en liet zijn hart naar haar stromen
In veelkleurige golven van spraak:
“O gouden prinses, volmaakte Savitri,
Meer zou ik willen zeggen, dan ontoereikende woorden kunnen spreken,
Voor alles wat gij, onbekend, voor mij betekend heeft,
Alles, wat de bliksemflits van liefde openbaart,
In één groots uur van de onthullende goden.

Zelfs een korte nabijheid heeft mijn leven veranderd.

Want nu weet ik, dat alles, wat ik leefde en was,
Naar dit moment bewoog van mijn hart’s wedergeboorte;
Ik kijk terug naar de betekenis van mijzelf,
Een ziel, gereed gemaakt op aarde’s bodem voor u.

Eens waren mijn dagen als van andere mensen:
Denken en doen was alles, te genieten en ademen;
Dit was de wijdte en hoogte van de sterfelijke hoop:
Toch kwamen er glimpen van een dieper zelf,
Dat achter het Leven leeft en haar zijn scene laat spelen,



17

Een waarheid werd gevoeld, die zijn vorm afschermde voor het
denkvermogen,
Een Grootheid, die werkt naar een verborgen doel,
En vaag keek er door de aardse vormen
Iets, dat niet het leven is en toch moet worden.

Ik tastte naar het Mysterie met de lantaarn, het Denken.

Zijn glinsteringen verlichtten het abstracte woord
Een half zichtbare grond en meter voor meter reizend
Bracht het een systeem in kaart van Zelf en God.

Ik kon de waarheid niet leven, die het sprak en dacht.

Ik keerde mij om zijn vorm te vatten in zichtbare dingen,
In de hoop zijn regels vast te leggen door het sterfelijke denkvermogen,
Legde het een beperkte structuur op van wereld-wet
Aan de vrijheid van het Oneindige,
Een hard stevig skelet van uiterlijke Waarheid,
Een mentaal schema van een mechanisch Vermogen.

Dit licht toonde meer de niet doorzochte duisternissen;
Het maakte de oorspronkelijke Heimelijkheid meer occult;
Het kon zijn kosmische Sluier niet analyseren
Of de Wonder-werker’s hand even zien
En het patroon ontdekken van zijn magische ontwerpen.

Ik dompelde onder in een innerlijk ziend Denkvermogen
En kende de geheime wetten en toverkunsten,
Die van Materie denkvermogen’s verbijsterde slaaf maken;
Het mysterie was niet opgelost, maar verdiepte meer.

Ik streefde zijn aanwijzingen te vinden door Schoonheid en Kunst,
Maar de Vorm kan het inwonende Vermogen niet ontsluieren;
Het werpt slechts zijn symbolen naar ons hart.

Hij riep een stemming af van het zelf, riep een teken op
Van alle broedende glorie, verborgen in de betekenis:
Ik leefde in de straal, maar was niet naar de Zon gekeerd.

Ik keek naar de wereld en miste het Zelf,
En toen ik het Zelf gevonden had, verloor ik de wereld,
Mijn andere zelven verloor ik en het lichaam van God,
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De verbinding van het eindige met het Oneindige,
De brug tussen verschijning en de Waarheid,
Het mystieke doel, waarvoor de wereld geschapen was,
Het menselijke besef van het Onsterfelijke.

Maar nu komt de gouden schakel naar mij toe met uw voeten
En Zijn gouden zon heeft over mij geschenen vanaf uw gezicht.

Want nu komt een andere werkelijkheid naderbij met u
En nu vullen goddelijkere stemmen mijn oor,
Een vreemde nieuwe wereld zwemt naar mij toe in uw blik,
Naderend gelijk een ster vanuit onbekende hemelen;
Een roep van sferen komt met u en een lied
Van vlammende goden. Ik neem een rijkere ademtocht
En beweeg in een vuriger opmars van ogenblikken.

Mijn denkvermogen verheerlijkt zich tot een verrukte ziener.

Een schuimvlok, reizend van de golven van zaligheid,
Heeft mijn hart veranderd en veranderde de aarde rondom:
Alles vervult zich met uw komst. Lucht, bodem en stroom
Dragen bruiloftsgewaden om voor u geschikt te zijn
En zonlicht wordt een schaduw van uw tint
Door de verandering in mij door uw oogopslag.

Kom dichter bij mij van uw wagen van licht
Op dit groene grasveld zonder onze grond te minachten.

Want hier zijn verborgen plaatsen voor u gemaakt,
Waarvan de grotten van smaragd verlangen om uw vorm af te schermen.

Wilt gij deze sterfelijke zaligheid niet tot uw sfeer maken?

Daal af, O geluk, met uw maan-gouden voeten,
Verrijk de aarde’s vloeren, op wiens slaap wij liggen.

O mijn stralende schoonheid’s prinses Savitri,
Door mijn heerlijkheid en uw eigen vreugde gedreven,
Treed mijn leven binnen, uw kamer en uw schrijn.

Laat in de grote stilte, waar geesten elkaar ontmoeten,
Geleid door mijn gestild verlangen naar mijn wouden,
De schemerige ruisende bogen zich over u buigen;



19

Leef een met de adem van eeuwige dingen,
Uw hartslagen nabij de mijne, totdat een moment,
Betoverd van de geur van de bloemen,
Zal overspringen, dat alle murmelingen zal oproepen
En elke vogel herinneren in zijn roep,”

Tot aan haar wimpers bekoord door zijn gepassioneerde woorden
Keek haar onpeilbare ziel vanuit haar ogen naar hem;
Over haar lippen gaand sprak het met een vloeiend geluid.

Dit woord alleen uitte zij en zei alles:
“O Satyavan, ik heb u gehoord en ik weet;
Ik weet, dat gij hem en alleen hem zijt. “

Toen kwam zij omlaag van haar hoge bewerkte wagen,
Afdalend met een zachte en aarzelende haast;
Haar veelkleurige gewaad glinsterend in het licht,
Aarzelde een ogenblik boven het wind-bewogen gras,
Gemengd met een glinstering van haar lichaamslicht,
Als het prachtige verenkleed van een neerstrijkende vogel.

Haar glanzende voeten op het groen-gouden grasveld
Verspreidden een herinnering van ronddwalende stralen
En drukten licht op het onuitgesproken verlangen van de aarde,
Gekoesterd in haar te korte voorbijgaan door de grond.
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Dan vliegensvlug als bleek-briljante motten namen haar handen
Van de bosrand’s zonverlichte uitlopers
Een lading van hun juweelgezichten’s gebonden trossen
Deelgenoten van de lentetijd en de bries.

Als een oprechte bloemenkrans, getooid met eenvoudige vormen,
Leerden haar snelle vingers een bloemenlied,
De in stanza’s verdeelde beweging van een huwelijk-hymne.

Diep in parfum en gedompeld in kleur
Mengden zij de kleurige hun smachten’s gekleurde tekens en maakte
De bloei van hun zuiverheid en passie één.

Zij bracht een sacrament van vreugde in koesterende palmen,
Bloemsymbool van haar geofferde leven,
Toen, met geheven handen, die nu enigszins beefden,
Juist bij de nabijheid, die haar ziel verlangde, legde zij
Deze verbintenis van lieflijkheid, hun heldere vereniging’s teken,
Op de borst, begeerd door haar liefde.
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Alsof geneigd voor een of andere gracieuze god,
Die uit zijn nevel van grootsheid heeft geschenen
Om met schoonheid zijn bewonderaar’s uren te vullen,
Boog zij en raakte zijn voeten aan met aanbiddende handen;
Zij maakte van haar leven zijn wereld om te betreden
En maakte haar lichaam tot ruimte voor zijn heerlijkheid,
Haar kloppende hart een herinnering aan zaligheid.
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Hij boog zich naar haar toe en maakte zich
Hun getrouwde smachten eigen als omsloten hoop;
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Alsof een hele rijke wereld, plotseling in bezit gekregen,
Gehuwd met al, wat hij geweest was, hemzelf werd,
Een onuitputtelijke vreugde, alleen de zijne gemaakt,
Verzamelde hij heel Savitri in zijn omarming.

Om haar heen werd zijn omhelzing een teken
Van een gesloten nabijheid door langzame intieme jaren,
Een eerste zoete samenvatting van te komen heerlijkheid,
Eén intense beknoptheid van al het lange leven.

In een wijd moment van twee zielen, die ontmoeten,
Voelde zij haar wezen in hem stromen, zoals in golven
Een rivier uitstroomt in een machtige zee.

Zoals, wanneer een ziel zich verenigt met God
Om voor altijd in Hem te leven en Zijn vreugde te kennen,
Zo werd haar bewustzijn gewaar voor hem alleen
En haar hele afzonderlijke zelf was verloren in de zijne.

Zoals een sterrenhemel de gelukkige aarde omringt,
Zo sloot hij haar in zichzelf in een cirkel van zaligheid
En sloot de wereld in zichzelf en haar.
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Een grenzeloze afzondering maakte hen een;
Hij was gewaar van haar, die hem omhulde
En liet haar juist zijn ziel doordringen,
Zoals een wereld door wereld’s geest wordt gevuld,
Zoals de sterfelijke ontwaakt tot het Eeuwige,
Zoals het eindige zich opent tot de Oneindigheid.

Aldus waren zij enige tijd in elkaar verloren,
Kwamen dan, terugkeren uit hun lange extase’s trance,
In een nieuw zelf en een nieuwe wereld.

Ieder was nu een deel van de andere’s eenheid,
De wereld was slechts hun tweeling zelf-vinden’s scene
Of hun eigen gehuwde wezen’s uitgestrektere gestel.

Aan het hoge gloeiende koepelgewelf van de dag
Bond Lot een knoop met morgen’s halo-draden,
Terwijl door het ambt van een voorspellend uur,
Door het hart gebonden voor de zon, hun bruiloftsvuur,
Het huwelijk van de eeuwige Heer en Echtgenote
Opnieuw op aarde plaatsvond in menselijke vormen:
In een nieuw bedrijf van het drama van de wereld
Begonnen de verenigde Twee een groter tijdperk.

In de stilte en het gemurmel van die smaragden wereld
En het prevelen van de priesterwind’s heilige verzen,
Midden tussen de koralen fluisteringen van de bladeren
Had liefde’s tweetal zich verenigd en werd een.

Het natuurlijke wonder was opnieuw gesmeed:
In de onveranderlijke ideale wereld
Werd één menselijk moment vereeuwigd.



25

Dan langs het smalle pad, waar hun levens zich hadden gekruist,
Leidde hij haar en toonde haar haar toekomstige wereld,
Liefde’s toevluchtsoord en uithoek van gelukkige eenzaamheid.
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Aan het pad’s einde, door een groene opening in de bomen,
Zag zij een samenkomende rij van kluizenaarsdaken
En keek nu eerst naar haar hart’s toekomstige huis,
Het strodak, dat het leven van Satyavan bedekte.

Gesierd met kruipplanten en rode bloemen
Leek het een woudschone in haar dromen,
Sluimerend met bruin lichaam en verward haar
In haar ongeschonden kamer van smaragden vrede.

Er omheen strekte zich de woud’s kluizenaarsstemming uit,
Verloren in de diepte van zijn eigen eenzaamheid.

Toen, bewogen door een diepe vreugde, kon zij niet spreken,
Een weinig van deze diepte bevend in haar woorden,
Riep haar gelukkige stem naar Satyavan uit:
“Mijn hart zal hier blijven aan deze woudrand
En dichtbij dit dak van riet, als ik ver weg ben:
Nu heeft het aan meer omzwervingen geen behoefte.

Maar ik moet terug haasten naar mijn vader’s huis,
Dat weldra een geliefde vertrouwde voetstap zal verliezen
En vergeefs zal luisteren naar een eens gekoesterde stem.

Want weldra zal ik terugkeren, noch nooit weer
Moet Eenheid haar hervonden geluk verbreken,
Of het Lot onze levens scheiden, zolang het leven aan ons is. “
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Nogmaals besteeg zij de bewerkte wagen
En onder de hitte van een vurige middag,
Minder helder dan de pracht van haar gedachten en dromen,
Spoedde zij met gezwinde vleugels, met gezwind hart, maar zag nog
In stille helderheden van zicht’s innerlijke wereld
Door de koel-geurige woud’s weelderige somberheid
Over schaduwachtige paden tussen grote ruige stammen
Satyavan snellen naar een stille open plek.
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Een schip van bomen omsloot de kluizenaarshoeve,
De nieuwe diepe schuilplaats van haar gelukzaligheid,
Boven de hemel verkozen, haar ziel’s tempel en huis.

Dit bleef nu bij haar, haar hart’s voortdurende scene.

EINDE VANCANTODRIE
Einde van Boek Vijf
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