
 
 
 
 



Twee-spraken 
 

Een Twee-spraak is hier als een mystieke rei-dans:  

Twee talen, twee tongen, twee tijden, twee stemmen, twee dansers die de Eeuwige 

dienen en danken, schuivend langs en met elkaar. 

 

Wat hebben zij met elkaar? 

Zij raken elkaar aan in een tijdloos Nu, dat in hun harten zingt. Zij lopen samen in 

verwondering, zij horen en zijn ontroert met het oog op de Ene die in alles zo Nabij is. 

Daarom zingen zij. Hun zang vermengt zich met de geur van bloemen tot een boeket van 

klank. 

 

Een Twee-spraak is hier een mystieke dialoog: de een als een echo op de ander, en toch 

ook beiden zo anders en zo heel eigen. Het gaat over wie wij ten diepste zijn, als alle 

maskers zijn gevallen, alle sluiers zijn doorzien. Het ‘ik’ ontdaan van het decor waarin het 

woonde als een schim van een god, omdat er iets van binnen scheurde en een ander Licht 

naar binnen viel. 

 

Twee jonge zielen, hoe oud zijn zij? 

Hun leeftijd is niet te schatten, tijden lopen hier door elkaar. In de tekeningen ben ik 36, 

in de woorden 70, in de ontmoeting met de Eeuwige 23… 

Alles is Nu, maar het Nu is niet Alles… anders verliest Alles zijn Fundament, zijn ZiN en zijn 

Waarde. Toekomst én Verleden, alles klinkt mee in die ene tel, de stap die ik zet: afkomst, 

aankomst én toekomst. Leven met, in en door een paradox: Inzicht én Overgave, Rust én 

Beweging, in hetzelfde Moment, Nu, grootser dan Tijd… Eeuwigheid! 

 

Dit Verbond is een Kostbaar Goed: Twee die Eén zijn. 

Dit Weten is al heel oud, gegeven met de Oer-Sprong, om in mensen te worden verstaan, 

verstandelijk te worden, op te staan. Mens is een Staander die moet weten voor Wie hij 

staat. Mens is het wankele wezen dat zich opricht, en als hoogst geroepene het vragen 

van de Ene hoort in zichzelf: Wie?... Wat?... Waar?... Waartoe?...  Waar ben je?... 

Geen smoesjes, geen verstoppertje, Woord én Tegen-woord: Hier ben Ik!...  

Maar toch, het duurde even, soms liepen wij verkeerd, dus…  Vergeef!...  

Deze drie: Ajeka?... Hin’ni!... Selach na!... sleutel én poort tot ver-ZoeNing. 

h'K,Y;a = 1-10-20-5 = 36,     yin.nih = 5-50-50-10 = 115,     a'n-x;l.s = 60-30-8 - 50-1 = 149    

Samen vormen deze drie het getal van de Shin, X , 300, het 21e teken van 

het Hebreeuwse Aleph-Beth, teken op het gebedsdoosje van de biddende 

Joodse mens… als een Vlam… Leven als een Vlam die aansteekt vóór hij 

dooft, en in elk ontstoken Vuur Opstanding viert! 

 

‘Krans van bloemen’ is als een lopend Vuur voor aanhakers, die afhaken 

van herrie en haast, die Kracht zullen vinden in Overpeinzing en Overlevering. 

Wedergeboorte is geen geloof, maar een ervaring. In het Woord is een draadloze 

verbinding met de Eeuwige: naderen staat vrij. Vanuit de Joodse Overlevering en getals-

mystiek zou ik nog willen zeggen: soms is een ken-getal een Heerlijk Gegeven. 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
  
 

 
Gitanjali 1 
 

    Thou hast made me endless, such is thy pleasure.   

     This frail vessel thou emptiest again and again,  

     and fillest it ever with fresh life.

Wat zou ik mij kunnen toeëigenen?... Ik ben iets dat niet van mij is… 

Alleen herkenning, telkens weer en steeds opnieuw 

ben ik een vinger waarmee Gij wijst, waaraan ik niet moet kleven, 

maar zien wie Gij met mij bedoelt, door steeds in U te blijven.

    This little flute of a reed Thou hast carried over hills and dales,  

     and hast breathed through it melodies  

     eternally new.

Door te zingen en te fluiten, door te spelen als uw instrument 

doet Gij dit wijzen beven, en trilt mijn lied van Uw Aanwezigheid  

en wat Gij mij dan wil geven.

      At the immortal touch of Thy hands  

     my little heart loses its limits in joy  

     and gives birth to utterance ineffable.

Gij opent de vensters in het labyrint van mijn bestaan, 

zodat Uw licht in mij herleeft, mijn zingen klimt vanzelf 

langs frisse teugen door het raam… ik adem U… Gij leeft!

      Thy infinite gifts come to me only  

     on these very small hands of mine.   

     Ages pass, and still thou pourest,  

     and still there is room to fill.

Wat ben ik meer dan een nietig Punt, waarin toch Uw wereld zich ontvouwt. 

Als een eindeloze cirkelgang ligt U om mij heen, draag ik U, als Gij mij raakt, 

als ik in Uw verten, zingend, fluitend, wijzend maar diep genoeg ontwaak, 

en iets in mijn drang om te begrijpen staakt… 

 

 

 

 Rabindranath Tagore (1912) 

Robert la Boresa (2020) 

 



 
 
 

 
 
Gitanjali 2 
  

1.  

    When Thou commandest me to sing,  

    it seems that my heart would break with pride…

Wie is dit Gij?... dit Hoogste Wezen van Verwondering? 

Dit Gij dat tot zingen aanspoort, tot zingen beveelt… 

Wie is dit Gij?... anders dan in afgezaagde beelden van Al-macht… 

maar in staat te ontroeren, mij open te breken in een lied, 

en zo aan mijn ziel een glans van vervulling schenkt…

    and I look to Thy face, and tears come to my eyes.   

    All that is harsh and dissonant in my life  

    melts into one sweet harmony

Hoe diep is dit Gij, waarin ik mijzelf herken,  

een Diepte die Zelf bij mij binnenkomt als een streling, 

die wat gebroken was weer heelt…

    and my adoration spreads wings  

    like a glad bird on its flight across the sea

Diep ademt dit Gij in mij, heft op, ruimt baan, 

en schept een diepe vreugde in het gaan…  
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  2. 

     I know Thou takest pleasure in my singing.   

     I know that only as a singer I come before Thy presence.

Ik weet dat, omdat Gij Zelf zingt in mij, 

niet in de woorden, maar in dit lied is het Licht-makende… 

Gij schept in melodieën waarin ik U behoor, 

kristal van Uw gedachten, vertolker van Uw lied…  

en dichter kom ik niet!

     I touch by the edge of the far spreading wing  

     of my song Thy feet  

     which I could never aspire to reach.

Dit zingen ontvouwt mij, handen gaan vanzelf omhoog, 

Gij, zo Onaanraakbaar, raakt mijn vingertoppen aan… 

Draag ik U?... of draagt Gij mij?... of dansen Wij?

     Drunk with the joy of singing I forget myself  

     and call Thee friend who art my Lord 

Bruid en Bruidegom, beiden weet ik mij, Bruiloft voel ik mij 
in een zaal die Gij bewoont… ik in U, en U in mij…  
boven, buiten en binnen mij. 

 

 

 

 

 

 

.

Rabindranath Tagore (1912) 

Robert la Boresa (2020) 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 



 

 

Gitanjali 5 
  

     I ask for a moment’s indulgence to sit by Thy side. 

     The works that I have in hand I will finish afterwards. 
 

Mijn rust is bij U, en niet in velerlei vertier,  

niet in van alles wat men hier ontspanning noemt.  

Alleen te zitten, terwijl ik U toch naast mij weet…  

dan pas laat het andere mij los… zoals U, in mij, zo dikwijls deed.
 

     Away from the sight of Thy face  

     my heart knows no rest nor respite,  

     and my work becomes an endless toil 

     in a shoreless sea of toil.
 

Zonder U weet ik mij gevangen in de sleur van alledag, het tij 

van heen en weer… hoe anders als ik U ontmoet, zo naast en boven mij.
 

     Today the summer has come at my window  

     with its sighs and murmurs  

     and the bees are plying their minstrelsy  

     at the court of the flowering grove.
 

Vooral als alles daarbij helpt, het zoemen en het zingen,  

het lachen van de zon, de kleuren van de bloemen,  

het geuren waarmee de nieuwe dag begon…
 

     Now it is time to sit quiet,  

     face to face with Thee,  

     and to sing dedication of life  

     in this silent and overflowing leisure. 
 

Er is een tijd van werken en een tijd van rusten,  
alles in ontzag voor U… 
Er is een tijd van zaaien en van zingen, omwille van de oogst…  
en dat is Nu. 

 

 Rabindranath Tagore (1912) 

Robert la Boresa (2020) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Gitanjali 7 
 

     My song has put off her adornments.  

     She has no pride of dress and decoration.

De Eenvoudige maakt eenvoudig, bevrijdt van dwang, 

geeft rust om er te zijn, en van daaruit te ontluiken in gezang…

     Ornaments would mar our union;  

     they would come between Thee and me;  

     their jingling would drown Thy whispers.

Een simpel zitten onder Uw aandachtige stilte, 

een stapvoets gaan in Uw Aanwezigheid. 

Geen stemmen die verstoren, geen drukte die verdraait,  

ik neurie slechts Uw Naam…

     My poet's vanity dies in shame before Thy sight.

Kon ik mij te buiten gaan, niet nu…  

Was ik als een danser, een waterval in U… niet nu. 

Met eenvoud van gedachten, zo zegent U…

     O master poet, I have sat down at Thy feet.  

     Only let me make my life simple and straight,  

     like a flute of reed for Thee to fill with music.

Zo zit ik hier en adem rustig door 

in een vrede die ik diep van binnen hoor… 

en hoop ik maar… dat Gij straks Uzelf herkent  

in het zalig zingen van mijn instrument… 

 

 

Rabindranath Tagore (1912) 

Robert la Boresa (2020) 



 
 
 
 



 
   
 
 
 
 

 

Gitanjali 13 
 

  The song that I came to sing remains unsung to this day. 

  I have spent my days in stringing and in unstringing my instrument.   

  The time has not come true, the words have not been rightly set;  

  only there is the agony of wishing in my heart. 

  The blossom has not opened; only the wind is sighing by.

 

Niet elke tijd is rijp om te zingen,  

klokslag twaalf is soms ook midden in de nacht. 

Ik weet U in de drukte van rumoer en haast,  

maar niet om dan te fluiten… 

alleen te doen wat nodig is, de handen uit de mouwen,  

een taak die op mij wacht. 

Niet elke tijd is rijp om te zitten, er moet nog iets gedaan… dat lukt,  

omdat ik weet: er komt een tijd van dansen en zingend verder gaan…   

niet nu.

 

  I have not seen his face, nor have I listened to his voice;  

  only I have heard his gentle footsteps from the road before my house.  

  The livelong day has passed in spreading his seat on the floor;  

  but the lamp has not been lit and I cannot ask him into my house.

 

Ook dit is waar: niet U maar ik ben steeds te laat, 

de Eeuwige is Klaar, zijn Wil verwekt, staat reeds paraat… 

Ik weet U in de verte, ik weet U ook dichtbij, 

maar soms wringt er iets van moeite, soms stokt er iets in mij… 

Niet elk moment is klaar om te ontvlammen, dan is er nog geen vuur… 

daarop is dan het wachten, en enkel smachten naar dat uur!
  

  I live in the hope of meeting with him;  

  but this meeting is not yet
 

Dat wachten is dan wederzijds,  
maar het antwoord komt altijd, op tijd… 
 

 

.Rabindranath Tagore (1912) 

Robert la Boresa (2020) 



 
 
 
 
 



 

 
  

 

Gitanjali 19 

 

     If Thou speakest not  

     I will fill my heart with Thy silence and endure it. 

     I will keep still and wait like the night with starry vigil  

     and its head bent low with patience.
  

In Uw volheid is geen leegte onbespraakt,  

in Uw heelheid is een stilte die daar zangen maakt, 

onder de sterren weet ik mij door U ten diepste aangeraakt…
  

     The  morning will surely come, 

     the darkness will vanish,  

     and Thy voice pour down in golden streams  

     breaking through the sky.
 

Ik weet dat U daar bent, mijn Hoop is nergens ongegrond, 

vanuit het duister vindt U plaats, met Licht waarin ik leef,  

waarin ik U weerkaats…
 

     Then Thy words will take wing in songs  

     from every one of my birds’ nests,  

     and Thy melodies will break forth  

     in flowers in all my forest groves. 
  

U bent de broedplaats van mijn gedachten,  

hier breek ik open als een ei in woorden die verlangen,  

zo wiek ik op, en kom dan reikend U nabij… 

 

Rabindranath Tagore (1912) 

Robert la Boresa (2020) 

 



 

 
 
 
 



 
 

Gitanjali 20 
 

    On the day when the Lotus bloomed,  

    alas, my mind was straying, and I knew it not.
 

Op een zee van tijd ben ik als een lelie  

die ‘s morgens bloeit en ‘s avonds sterft. 

In elke nerf ben ik een wonder 

die kleur en kringen in het water kerft…
 

     My basket was empty and the flower remained unheeded. 

    Only now and again a sadness fell upon me,  

    and I started up from my dream  

    and felt a sweet trace of a strange fragrance in the south wind.
 

Ik was bij U, vanaf het eerste begin, 

de hele weg, maar zo zag ik dat niet altijd in. 

Wel was er iets in mij dat zong, 

en als een knop vanzelf naar boven drong…
 

     That vague sweetness made my heart ache with longing  

    and it seemed to me that it was the eager breath of the summer 

    seeking for its completion.
 

Toen kwam die tel dat Gij mij overwon, 

mijn krapheid brak en Gij in mij iets nieuws begon. 

Iets van geur en kleur en openheid… 

Gij scheurde het zwart van mijn verborgenheid…
  

    I knew not then that it was so near, that it was mine,  

    and that this perfect sweetness had blossomed  

    in the depth of my own heart.
 

Eén dag bij U is Eeuwigheid, waarin wat was, zal zijn, en is,  

verandert in een Beeld naar Uw Gelijkenis… 

Die lelie dringend uit het diepste zwart… ik wist het, 

’t is Hij die zingend opbloeit in een mensenhart… Ik ben dat… 

 

 
Rabindranath Tagore (1912) 

Robert la Boresa (2020) 

 



 
 
 
 
 



 
  
 

 

Gitanjali 30 
   

     I came out alone on my way to my tryst, 

     but who is this that follows me, follows me in the silent dark!

Mijn ik kan zonder U niet op stap… en toch deed ik dat… 

Toen werd het vreemd in mij… steeds vreemder… ik raakte van het pad, 

tartte en spotte, schopte maar en sloeg…  

Vreemd hoe mijn ik zich toen gedroeg…

     I move aside, move aside to avoid his presence,  

     but I escape him not.

Ik kan U wel ontwijken, maar Gij verdraagt dat niet… 

U blijft maar knagen in telkens nieuwe vragen en plezier 

is nooit eenvoudig vreugde, succes nooit echt geluk…  

en ook gejaagd was ik, en altijd druk…

     He makes the dust rise from the earth with his swagger! 

     He adds his loud voice to every word that I utter.

Mijn ik zonder U is hol, verkeert in lege zaken, die er niet toe doen, 

schreeuwend over straat, met geen verhaal en geen fatsoen…

     He is my own little self, my Lord, he knows no shame, my Lord, 

     but I am ashamed to come to Thy door in his company. 

Toen leerde ik te buigen en zag Wie ik vergat: 

Die komt, die is, en in mij was, Die zegt:  

Ik ben het Zelf in al die vragen, jij, Kind van mijn Behagen… 

jij wist alleen niet wat je deed… dat vreemde word je als je Mij vergeet…  

maar nooit je-Zelf… die in Mijn Hart steeds Liefste heet… 
 

Toen wist Ik, en begreep… geen gestuif meer, geen gedruis,  

want midden op de weg stond Ik, en toch opeens weer Thuis. 

 

Rabindranath Tagore (1912) 

Robert la Boresa (2020) 

 



 
 
 



 
 
 
 

Gitanjali 45 
  

   Have you not heard his silent steps? 

   He comes, comes, ever comes. 

   Every moment and every age, every day and every night,  

   He comes, comes, ever comes. 
 

De Komende is van alle tijd, omdat Hij woont in Eeuwigheid. 

In elk moment weet Hij een kier,  

in elke stap staat Hij weer stil en roept naar hier.
 

   Many a song have I sung in many a mood of mind,  

   but all their notes have always proclaimed:  

   “He comes, comes, ever comes.”
 

U bent daar, waar ik ook ben, ook als ik van U zwijg, 

ik weet, ik hoor, ik proef een vleugje vreugde in mijn mond 

dat eensklaps roepen wil: kom! kom!…  

Hij komt, in wie Hij woont!
 

   In the fragrant days of sunny April through the forest path,  

   He comes, comes, ever comes. 

   In the rainy gloom of July nights on the thundering chariot of clouds, 

   He comes, comes, ever comes.
 

Ik zag U tussen bloesemtakken, ik rook U in het gras, 

ik hoorde U dreunend over wolken, en flitsend in een slag… 

U kwam mij tegemoet in een windvlaag, en in een dartel dier, 

U vloog als een bij zingend tegen mij aan…  

Gij, Komende, zo telkens Hier en diep in mijn bestaan…
 

   In sorrow after sorrow it is his steps that press upon my heart,  

   and it is the golden touch of his feet that makes my joy to shine.
  

Zo duwt en dwingt Gij mij ten dans, wordt ook een struikeling nog kans 

om aan Uw hand weer op te staan, Gij trekt mijn wankel ik  

weer recht en beter in balans… Gij, Komende, in elke komst mijn Kans. 

 

 
Rabindranath Tagore (1912) 

Robert la Boresa (2020) 

 



 

 
 
 



 
 
 
 

   Gitanjali 49 
 

     You came down from your throne,  

     and stood at my cottage door. 

     I was singing all alone in a corner  

     and the melody caught your ear.
 

Het Wonder van Uw Aanwezigheid, het Woord waarmee U mij overviel, 

onloochenbaar, niet meer te ontkennen, als een belofte, verstaanbaar 

en uitdrukkelijk gericht tot mij… terwijl ik sliep, hoe kon ik van U dromen, 

dat U mij zo te binnen viel en deed ontwaken op een Weg die nooit meer 

zonder U zou zijn, al was die Weg nog lang… U stond in elke stap.
 

     Masters are many in your hall,  

     and songs are sung there at all hours. 

     But the simple carol of this novice struck at your love. 

     One plaintive little strain mingled  

     with the great music of the world, 

     and with a flower for a prize.
 

Had ik moeite voor U gedaan?... ik had alleen maar vragen gesteld, 

was daar bijna in verdronken… ik riep, maar niet om hulp, ik sprong, 

maar wist niet van Uw hand… toch ving U mij… en tilde mij… met Uw Woord, 

Uw Taal en Teken, waar ik nog nooit van had gehoord… U wees het mij, 

en bloeide op in mij… schonk Uw bloesem op zijn tijd en heelde mij .
  

     You came down and stood at my cottage door.
  

Van blinde muur werd ik tot Deur in deze mensen-galerij 

waarop Gij klopt en ik de sleutel draaide… want keren is ons lot, 

anders blijven al die dichte deuren voor hun Eigenaar op slot. 

 

Rabindranath Tagore (1912) 

Robert la Boresa (2020) 

 



 

 
 
 
 



 
 

Gitanjali 56 
 

     Thus it is that Thy joy in me is so full.  

     Thus it is that Thou hast come down to me.
 

De Eeuwige is mijn vreugde en mijn kracht. 

De Eeuwige doorbreekt, overstijgt, tilt op het Kind in mij, en lacht…
 

     O Thou Lord of all heavens,  

     where would be Thy love if I were not? 

     Thou hast taken me as Thy partner of all this wealth.
 

Geen ZooN zonder Vader, geen Vader zonder ZooN en 

Man en Vrouw zo schiep Gij hen, die N voor haar, die Z voor hem en 

o, in Liefde is dat Wonder groot, en o zo schoon!... en o, wie leest: 

die ZooN…      …alleen een Poort, een Woord-Icoon van Geest! *
 

     In my heart is the endless play of Thy delight. 

     In my life Thy will is ever taking shape.
 

Uw Liefde bouwt en zingt en adelt in dit Mensen-Kind, 

waar ik blijf horen onverstoord, waar ik blijf klimmen  

in mijn vlammend woorden-koord…
 

     And for this, Thou who art the King of kings  

     hast decked Thyself in beauty to captive my heart.
 

Ik weet mijn naam in U gehoord,  

Uw Naam werd in mijn diepten aangeboord, 

Bron bent U en ik fontein, troon ben ik maar Gij de Souverein…
 

     And for this Thy love loses itself in the love of Thy lover,  

     and there art Thou seen in the perfect union of two. 
  

In alles Twee ben ik toch Eén, in alles Mens, en toch zo heel geheel in U, 

ten dode gedoemd, en toch voor eeuwig in Uw Naam daarmee ver- ZoeN d. 

 

 
Rabindranath Tagore (1912) 

Robert la Boresa (2020) 

* Lees meer over deze mystiek van Z en N op: www.robertlaboresa.nl 

 

http://www.robertlaboresa.nl/


 
 
 



 
 
 
 
 
 

Gitanjali 59 
 

     Yes, I know, this is nothing but Thy love,  

     O Beloved of my heart 

     this golden light that dances upon the leaves,

Dit dansen in mij, dit zingen, ik kan het wel verklaren: 

het is niets anders dan Uw Aanwezigheid, een lichte bries 

langs mijn verstilde staren, Uw vingers strelend door mijn dunne haren… 

mijn wangen kleurend in een blos…

     These idle clouds sailing across the sky, 

     this passing breeze leaving its coolness upon my forehead.

Dit voelen en ontwaken, dit horen van een trillend lied: 

het is niets anders dan Uw Verlangen te ontmoeten, niets anders 

dan een wenk die waait en paait op mijn gezicht… 

en in die kus houd ik mijn ogen dankbaar dicht.

     The morning light has flooded my eyes. 

     This is Thy message to my heart.

Mijn hart loopt over en wonden vinden troost 

door de Woorden die U hier overlopend koos…

     Thy face is bent from above, 

     Thy eyes look down on my eyes, 

     My heart has touched Thy feet… 

Uw Blik peilt mijn gedachten, 

mijn zangen springen op, Uw voeten 

dansen mij… mijn handen hef ik op 

en spreken U… 

Rabindranath Tagore (1912) 

Robert la Boresa (2020) 

 



 
 
 



 
 

Gitanjali 67 
 

     Thou art the sky and Thou art the nest as well, 

     O Thou Beautiful,  

     there in the nest is Thy love that encloses the soul  

     with colours and sounds and odours.

Gij zijt ver en ook dichtbij, onherbergzaam en vlak onder mijn huid, 

in een vreemde blik die stuit, en in een kus van bruidegom en bruid,  

in zoveel kleuren tart Gij, in zoveel zangen roept Gij,  

in zoveel geuren lokt Gij mij…  een laatste zucht, een eerste schreeuw,  

Uw Schoonheid wurgt en ademt mij.

     There comes the morning  

     with the golden basket in her right hand, 

     bearing the wreath of beauty, silently to crown the earth.

In de morgen kroont Gij mij met kransen van licht, 

overstijgt het spreken door de glans op Uw gezicht.

     And there comes the evening  

     over the lonely meadows deserted by herds, 

     through trackless paths, carrying cool draughts of peace  

     in her golden pitcher from the western ocean of rest.

In de avond roept Gij mij en trekt mij naar U toe, ieder door zijn eigen poort, 

ieder met zijn eigen troost, of met een dorst die niet vergaat… 

Uw rust ligt als een stille oceaan op het golvend diep van ons bestaan.

     But there, where spread the infinite sky  

     for the soul to take her flight in, 

     reigns the stainless white radiance. 

     There is no day nor night, nor form nor colour,  

     and never, never a word. 

Maar daar waar Gij mij ontvangt en Thuis doet zijn, weet ik mij  

onder uw vleugels, weet ik mij in Uw nest, ongeboren, als een belofte,  

als iets breekbaars, wachtend en zwijgend, weer zonder mond,  

zonder tijd om uit te spreken, Uw broedsel weet ik mij, maar zonder lied…  

totdat U komt en Gij mijn niet-ZijN met ZiN te binnen schiet! * 

 

 Rabindranath Tagore (1912) 
Robert la Boresa (2020)  
* Lees meer over deze mystiek van Z en N op:  www.robertlaboresa.nl 

 

http://www.robertlaboresa.nl/


 
 
 



 
 
  

Gitanjali 72 
 

     He it is, the innermost One,  

     who awakens my being with his deep hidden touches.
 

Hij is het, mijn diepste, meest innerlijke Wezen, 

Oorsprong van mijn ziel, die mij aanspreekt met een Woord 

dat niemand hoort, zijn Kus waarop Ik ben ontwaakt.
 

     He it is, who puts his enchantment upon these eyes  

     and joyfully plays on the chords of my heart  

     in varied cadence of pleasure and pain.
 

Hij is het, Vader, Moeder, Voeder van mijn ZijN in Eén, 

die mijn ZieN bevleugelt met ZiN, wiekslag tussen zwart en wit, 

waarin ik ZooN en Dochter word in een veelkleurig Kinderlied.*
  

     He it is, who weaves the web of this Maya  

     in evanescent hues of gold and silver, blue and green,  

     and lets peep out through the folds his feet,  

     at whose touch I forget myself.
 

Hij is het, Aanraker, Leef-Meester die mij weeft op een Weg 

van links naar rechts, van rechts naar links en weer terug… 

Mijn weefsel verschiet van kleur door de draden die Hij kiest, 

waarmee Hij speelt in mij, en ik hem nooit verlies…
 

     Days come, and ages pass, and it is ever He  

     who moves my heart in many a name, in many a guise, 

     in many a rapture of joy and of sorrow.
   

 Mens ben ik, ik was hier eerder, keek uit over zeeën,  

verkeerde in menig woelige strijd, nam daar levens, gaf ook door, 

maar Gij dacht dieper, droomde verder achter elk bestaan, 

blijft maar roepen, wekken, doet ontstaan… Hier ben Ik!...  

boven elk vergaan. 

 

Rabindranath Tagore (1912) 

Robert la Boresa (2020) 
* Lees meer over deze mystiek van Z en N op: www.robertlaboresa.nl 

 

http://www.robertlaboresa.nl/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

‘On the day when the Lotus bloomed,  

alas, my mind was straying, and I knew it not… 

I knew not then that it was so near, that it was mine,  

and that this perfect sweetness had blossomed  

in the depth of my own heart.’ 
   

(Gitanjali 20) 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hij komt, komt, komt altijd!... (Gitanjali 45) 
 

Deze bundel heeft alles met ‘komen’, met Komst, de woorden 

en zangen komen je tegemoet in een dans, in hun spel van 

klanken en betekenis. Zij verraden daarmee hun Afkomst… 

Zij werden geboren in blijmoedigheid en vreugde, zij willen 

Toekomst vieren. Zij hebben daartoe goede hoop, omdat iets 

in hen ook al Aankomst viert… 
 

Dat is het Geheim van de mystiek: je bent op weg naar de  

Eeuwige en tegelijk weet je, de Eeuwige is er al… jij gaat nooit 

buiten de Eeuwige om. Ieder mens is een Deur, een Venster,  

een Poort… Kom, ga mee!... roepen deze verzen… Laat je  

spullen even liggen, die wachten wel. Maak je lege handen 

tot een Kom en ga de Schenker tegemoet!... 
 

Hij komt, komt, komt altijd… Ontdek in het komen, in het 

horen, in het wiegend bewegen, de lichte tonen van de 

Eeuwigheid… de Komende, die komt, die er al was, maar 

van Wie je soms vergeet dat Zij er ook al is! 
 

Zij spint de gouden draden van de ZoN… akkoorden van Hoop 

in het web van ZijN, de sluier van Maya, om daar weer ZiN  

in te ZieN… Ontvang haar Kus, haar ZoeN, het innerlijk Teken  

van Opstanding… en een nieuwe tijd breekt aan!... Zo…Nu… 

 

Kom! 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

‘He it is the innermost One’ 

Gitanjali 72 


