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Liefde f Titel

Heinrich von Kleist: Penthesilea | vertaling Gerrit Komrij

Meroe:
Je weet,

Intussen komt de vorstin aangeschreden,

Zij zocht de jongeling, die zij bemint, op,

De doggen achter haar, gebergte en woud

Zij, die geen naam meer draagt voortaan –

Van boven, als een jager overzien;

In de verwarring van haar jonge zinnen,

En juist als hij, de takken openend,

Haar al te hete wens hem te bezitten

Zich voor haar voeten neer wil laten vallen:

Met heel dat schrikvertoon van wapens schragend.

Ha! Het gewei verraadt het hert, roept zij,

Door honden overjoeld en olifanten,

En spant, met bezeten kracht, terstond

Zo trad ze aan, met in haar hand de boog:

Haar boog, tot de twee einden elkaar kussen,

De oorlog, die de burgers teistert, en die

En brengt haar boog omhoog, en mikt, en schiet,

Als gruwelmonster aangetreden komt

En jaagt haar pijl dwars door zijn hals; hij valt:

Met reuzenschreden, druipend van het bloed,

Ruw klinkt onder ‘t volk een zegekreet op.

Haar fakkel over rijke steden zwaaiend,

Maar nochtans leeft die miserabele man:

Lijkt niet zo woest en akelig als zij.

Met in zijn nek de pijl, die er ver uitsteekt,

Achilles die, zoals het krijgsvolk zegt,

Richt hij zich rochelend op, en tuimelt om,

Haar enkel uitgedaagd heeft, om vrijwillig

En richt zich nogmaals op en wil ontvluchten;

Het onderspit, de jonge dwaas, te delven:

Maar hopla! roept zij: Tigris! Hop, Leaene!

Want hij ook, o hoe machtig zijn de goden!

Hop, Sphinx! Melampus! Dirke! Hop, Hyrkaon!

Hij hield van haar, getroffen door haar jeugd,

En valt – valt met de hele meute, Diana!

Naar Diana’s tempel wilde hij haar volgen:

Op hem en grijpt hem – grijpt hem bij zijn helmpluim,

Hij nadert haar vol zoete voorgevoelens,

Eén, als een teef, met alle andere honden;

En heeft zijn vrienden achter zich gelaten.

Die grist hem bij zijn borst, die bij zijn nek,

Maar nu, nu zij met zulke gruwelen

Zodat de aarde siddert van zijn val!

Hem toegrijnst, hem, die voor alle schijn alleen

Hij, rollend in het purper van zijn bloed,

Zich argeloos voorzien heeft van een speer:

Raakt nog haar zachte wangen aan en roept:

Schrikt hij, en wendt zijn slanke hals, en luistert,

Penthesilea! o mijn bruid! wat doe je?

En rent ontsteld, en schrikt, en rent nog eens:

Is dit het rozenfeest, dat je beloofde?

Net als een jonge ree, die in de bergkloof

Maar zij – hij zou door de leeuwin verstaan zijn,

Van verre de verbolgen leeuw hoort brullen.

Die wild en hongerig op zoek naar buit

Hij roept: Odysseus! met benauwde stem,

Huilend de doodse sneeuwvallei omzwerft - ,

En kijkt schroomvallig om en roept: Tydides!

Zij slaat, zijn pantser van zijn lichaam scheurend,

En wil nog weer ontvlieden naar zijn vrienden;

Haar tanden slaat zij in zijn blanke borst,

En stokt, al afgesneden door een horde,

Zij en de honden, strijdend om de eer,

En heft zijn handen op, en bukt en houdt

Oxus en Sphinx hun tanden rechts in hem,

Zich in een spar schuil, de rampzalige,

Zij in zijn linkerzij; toen ik er aankwam

Die zwaar met overdonker takwerk neerhangt. –

Droop bloed neer van haar handen en haar mond.

