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Vervolgens toen de staart van Hanüman brandde, zette zich
zijn lichaam uit en werd zoo groot als de berg Mem. De Naga-
paca werd verdelgd, vernield, in honderd stukken gebroken, door-
gebroken, doorgesneden, verbrijzeld en gebroken door dé armen
van Bayu's zoon. Hij vloog snel het luchtruim in ; de wind blies
hevig; daverend en snel ruischte een stormvlaag en het stof
draaide rond en dwarlde.

Alsof hij daardoor aangeblazen werd, vlamde zijn staart hoe
langer hoe meer, omdat hij getroffen werd door den onweers-
storm, terwijl hij vloog, als de Aardgod, die zweefde en het
vreeselijke vuur, Kalagni genaamd; toen hij zich wendde tot de
huizen daar in het vrouwenvertrek, onvergelijkelijk van schoon-
heid en pracht, toen werden die aangestoken, waardoor zij ver-
schillende bonte kleuren vertoonden. Zij knetterden alle, terwijl
het vuur schitterde op den grond. Zij werden alle verbrijzeld en
verpletterd en evenzoo de p ë n d a p a ' s , omdat al hunne pilaren
tegelijk in brand gestoken werden, nam het vuur hoe langer
hoe meer toe. De vlammen glansden en begeerig trilden hunne
vlammen in den hemel. Het gemoed van Hanüman was onbevreesd,
ziende, hoe alle r a k s a s a ' s daar beneden verbaasd waren ; hunne
heldenmoed en dapperheid was overwonnen.

Zij trokken allen een scheeven mond, terwijl zij verschrikt en
verbaasd naar boven keken, verschrikt bij het zien, dat het paleis
in brand stond. Het vuur vlamde in het Noorden en het Zuiden,
als de Doodsgod. De vlammen likten als trillende tongen. De
rook dwarlde, zeer rossig, zich krullende als de haren van het
hoofd, geducht om te zien. De r a k s a s a ' s waren bang en
schreeuwden luid en daverend (1).

') Sarga X is vertaald in dit deel der Bijdragen, bl. 1—7.
Dl. 81. ' 9
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Tripura's burcht vlamde, in brand gestoken, te vergelijken met
het gouden huis van god Icwara, dat smolt. Verwoest en vernield
werden de groote pilaren van edelgesteenten en diamanten, zoo
hard als donderbeitels. De hemelnymphen in het prachtige paleis
waren deerniswaardig; bij het zien van het vuur waren zij krach-
teloos. Velen waren genoodzaakt tot urineeren ; neerslachtig om-
vatten zij de rokken harer dienaressen. Zij gevoelden zich ver-
slapt, verontrust en vermoeid.

De vijvers in het vorstelijke paleis waren vroeger omgeven
door steenen, bestaande uit cand ra kan ta-juweelen, doch nu
waren zij droog en uitgedroogd en opgeslorpt. De bloemen van
de ago ka ' s trilden; toen zij getroffen werden door de hitte,
verdorden zij alle en werden verdroogd. Treurig en weenend
zongen de vogels; in opschudding schreeuwden de b a l a ' s , de
eenden waren bedroefd, de snippen en ganzen waren treurig;
de moerasvogels maakten een klagend geluid en schreeuwden.

Het krijgsvolk verspreidde zich overal; de rak sas a 's waren
ongerust en vlogen daar in de lucht, omdat hunne verblijf-
plaatsen in brand gestoken waren en zonder overschot verbrandden
en vernield werden. Helaas! de olifanten daar aan de palen werden
uitgeput door het vuur. Evenzoo de paarden, zij bleven geheel
alleen; er was niemand, die hen bereed. Zij trachtten weg te
springen, om te ontkomen aan het vuur, dat hen omsingelde.

De geoefende spreeuwen, de papegaaien, de beo's, de kwartels,
zij allen kwamen om in hunne kooien *) in het gouden paviljoen.
Zij werden niet gezien en men sloeg geen acht op hen, omdat
de r a k s a s a ' s trachtten, hun eigen leven te redden en snel
wegliepen. «Ach en wee!» zeiden zij allen, weeklagende en roepende,
verbijsterd bij het zien van de r a k s a s a ' s , die bijna in het vuur
vielen, alsof zij gek waren en bijna omkwamen (2).

Zoo zag de hoofdstad Langka er uit, brandende. De n a g a -
s a r i ' s op het voorplein werden verwoest. De m a n d a r a ' s ,
a c o k a ' s en p u n n a g a ' s werden vernield; hunne bladeren,
bloemen en takken verbrandden. De t a n j u n g ' s . m a n g g a ' s ,
h a m b a w a n g ' s , kokosboomen en m aj a 's werden als het ware
afgeschud, de rozenappels en r a m b u t a n ' s stonden in brand.
De d u r i y a n' s , m a n g g u s t a ' s , p ü r y y a n ' s e n broodvrucht-
boomen werden verzengd door de hitte en zij werden alle ver-
delgd en vernield (3).

') Voor pafijure in den tekst moet gelezen worden: pafljare.
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Langka was verwoest en stond in brand. Daarop vloog Hanüman
weg en sprong op. Hij keerde terug naar den Agokatuin en
ging naar Sita en bereikte haar snel. Daar zag hij de prinses
uitgeput, smachtende, snikkende, met losgeraakte haarwrong, die
steeds neerhing, bezorgd onder een agoka ' ) , gebogen opeen
mat, gebukt onder haar ongeluk (4).

Bayu's zoon trad naar voren, zich buigende voor de voeten
van Janaka's dochter en sprak snel: *O prinses! Hier ben ik,
de zoon van den Windgod; het is inderdaad waar, dat ik de
bode ben van Ramabhadra. Het is immers in orde, dat ik gezon-
den ben door Raghu's telg, want dit blijkt uit vele teekens. Doch
ik zal afscheid nemen, om verslag uit te brengen aan den
schoonen Rama» (5).

Zoo waren de woorden van Bayu's zoon. Daarop keerde hij
terug, na afscheid genomen en eerbiedig gegroet te hebben. Hij
vloog de lucht in, zwevende, zeer geducht van buitengewone
grootte, holklinkend, vreeselijk van uiterlijk, zeer geducht, als
een gebrom in de lucht, verschrikkelijk en donderend. Een
onweersstorm suisde in het luchtruim, zoodat het bedekt werd
en alle goden schrikten (6).

Het water van de zee kwam in beroering, zeer daverend en
donderend door den wind, dien Hanüman veroorzaakte. Alle bewo-
ners van de zee schrikten, alsof zij wakker werden geschud; de
n a g a ' s kwamen in beroering en schreeuwden. Toen de hevige
wind verder ging, werden de boomen weggeslingerd en de Ma-
hendra trilde. Alle wachtende apen werden verjaagd en vlogen
weg, beducht voor een machtigen vijand (7).

Op het oogenblik, dat Hanüman zou komen, beefden de hooge
golven en kwamen in beweging. De takken van de boomen aan
den oever werden weggeslingerd en stortten neer; hunne liefe-
lijke en schoone bloemen vielen af en verspreidden zich op den
grond, opgestapeld, zacht als een bed en week, fijn en wel-
riekend van geur. De dartele k inn a r a ' s minnekoosden, liggende
op de bloemen daar en smachtend (8).

Toen hij daar kwam op de plaats, waar hij de apen achter-
gelaten had, wachtte zij allen op hem. Jfimbawfin en Anggada
traden vooruit en met hen Nïla, die hem verheugd tegemoet

') A?oka beteekeot etymologisch: zonder zorg. De woordspeling:
sor n i n g aijoka gaat in de vertaling verloren.
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kwam en alle apen. «Hij is zeker in zijne opdracht geslaagd»
dachten zij. Hij sprak nog niet, doch hij lachte liefelijk; daaraan
zag men, dat hij een aap was (9).

Alle apen keken en letten op de teekens van Bayu's zoon.
Men zag, dat pijlen in zijne dijen staken. Dit was een teeken,
dat hij gestreden had. Toen waren de apen verbaasd; zij trok-
ken een scheeven mond en trokken hunne wenkbrauwen op bij
het zien van de vele teekens. «Ach! Hoe dapper is hij en zeer
standvastig in het lijden van pijn, alsof hij zijn lichaam wil
versieren» (10).

«Wat zijne grootte betreft gelijkt hij op een hoogen berg, zijn
breede borst zou men de helling ervan kunnen noemen. Zijne
lange en dichte haren zou men het woud kunnen noemen en
zijn hoofd de top en de pijlen, dat zijn de slangen, zijne won-
den de spelonken en zijn bloed is te vergelijken met de mineralen.>

Zoo spraken de apen, verheugd, hem voortdurend prijzende;
opgeruimd praatten en speelden zij allen (11).

Ten gevolge van de vreugde van het apenleger zou men hen
kunnen vergelijken met de helling van den Meru. Hunne haren
schudden en waren rossig, evenals gouden slingerplanten, die
trilden door den wind. Hunne oogen schitterden als bergkristal
en het zeer geliefde can d r a k a n ta-gesteente. Wegens hunne
blijdschap, dat zij Pavvana's zoon zagen, stroomden hunne tra-
nen, die als a m r t a te beschouwen waren (12).

Nadat de apen naar voren getreden waren, verhaalde Marut's
zoon, zeggende:

«Prinses Slta is gevonden. Zij is nog levend, daar in Langka
vertoeft zij».

Zoo sprak Hanüman. De apen werden hoe langer hoe meer
verheugd, toen zij het bericht omtrent de prinses hoorden.
Hunne groote vreugde nam toe. Hun hart was als de zee, wan-
neer de volle maan opkomt (13).

's Avonds keerde Hanüman terug; met de helden der apen
ging hij snel weg. Bij het Windhya-gebergte gekomen zijnde,
waren zij allen verheugd. Zij aten rustig de vruchten van het
woud (14).

De zoon van Pawana was als de zon, zijne woorden waren
te vergelijken met haar glans. Het zeer hevige verlangen van
heer Rama, dat was als de vreeselijke duisternis, die daardoor
verdween (15).
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Vervolgens kwam Hanüman stiel op den hoogen berg Ma-
lyawan. Daar ontmoette hij prins Ramadewa en Laksmana en
den apen vorst f 16).

Zij waren allen in boomschors gehuld, de kleeding der as-
ceten, een vlecht dragende en met een olifantshuid bekleed,
rein, waarheidlievend, verdiept in godsdienstig gepeins, als af-
stammeling van Narayana was hij als Wisnu in levenden lijve (17).

De zoon van den Windgod trad voor vorst Ramadewa, vol-
maakt als de volle maan en hij bood hem het kruinjuweeltee-
ken aan (18).

Toen prins Rama het edelgesteente en den brief zag, be-
schouwde hij dat als den levensgeest zijner geliefde, die zijn
minnesmart troostte en hij hield op, bezorgd van gemoed te
zijn (19):

«Anila's zoon, gij zijt een goede en voortreffelijke bode. Gij zijt
het vvenschjuweel, dat alles wat men wenscht te voorschijn brengt».

Zoo waren de woorden, die Raghu's zoon sprak, Marut's zoon
prijzende en niet langer bedroefd (20).

Heer Rama was zeer verheugd bij het zien van den brief,
dien de vorstendochter geschreven had. Hij nam hem en opende
hem snel. De geschreven brief veroorzaakte groote vreugde *) (21).

«De eerbiedige groet van mij, edele gemaal, kome tot uw
voetenpaar, o vorst! Moge de inhoud van dezen brief gelezen
worden, die een teeken is van mijn verlangen en als een kruin-
juweel van mij komt, die u eerbiedig begroet. Ziehier den
ring, die gezonden is door den vorst. Deze worde door u aan-
geraakt, naar mijne meening (22).

«Rij het zien ervan wordt mijn gemoed bedroefd, kwijnend
en verward, omdat ik u niet zie. Ach vorst Ramadewa! Ver-
neem dit geween van mij! En mijn trouw is groot. Geen ander
wensch ik mij dan gij. Slechts gij alleen, vorst, moge steeds
door mij geërbiedigd worden in zeven volgende wedergeboorten (23).

«Vroeger hoorde ik niet, of gij in leven waart en was er geen
bericht omtrent u. Mocht ik slechts sterven, niets anders dacht
ik; het was doelloos, dat ik nog leefde. Evenzoo de Vuurgod,
het gebergte, de zee, al wat de aanleiding was van dit leven,
hoe zou dan mijn gemoed vast besloten, helder en zonder be-
geerte zijn, ten gevolge van mijn verdriet? (24).

') Het woord praharaa duidt op den volgenden versmaat praharsinï .
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«Alles wat smakelijk is, wat ik vroeger genoten heb, daarvan
geeft niets mij meer genot. De vele bloemen, die in den tuin
zijn, die zijn geen geneesmiddelen voor mijn verlangen. Al het
bekoorlijke, dat ik hoor en alle welriekende kransen, die zijn
doelloos. Al het water is nutteloos en dringt niet door in mijn
keel (25).

«En Iaat de vorst niet te treurig zijn, laat zijn gemoed op-
geruimd zijn. Ik weet, dat groot verdriet doelloos en nutte-
loos is. Wellicht zijn mijne gedachten anders en worden zij
niet gedeeld door den vorst. Dit is de reden, omdat ik inge-
licht ben omtrent het welzijn en den zegepraal van den vorst (26).

«En gij werdt niet vermaand, vroeger toen gij een kind waart.
Toen gij verloofd werdt, vorst, waren wij beiden verheugd in
ons gemoed. Alle veroorloofde genietingen werden gegeven en
het ontbrak niet aan vreugde. In het minnespel waart gij be-
dreven en in alles, wat vermeld wordt in het voortreffelijke
leerboek der liefde (27).

«In de Indranl *) en (^acl *) waart gij volleerd en geenszins
onbedreven. In de bijzonderheden van al deze genietingen, daar-
in waart gij volleerd. Dit is de reden, dat mijn gemoed treurig
is en dat mijn hart verbrijzeld is en smelt, want ge hebt geen
gelijke in voortreffelijke kennis en deugden (28).

«Doch laat de vorst komen en niet dralen; maak er gebruik
van, dat ik nog leef! Deze Rawana is dom, zonder te denken
aan deugd, verblind en nalatig. Wees niet bedroefd en peins
er niet over, dat wellicht *) niet alle zaken van den vorst
zullen slagen. Maak gebruik van de macht der dappere apen,
die allen gevaarlijk zijn op het slagveld (29).

«Als de vorst tot mij komt, wat zal hij dan vinden? Ik ben
in deerniswaardigen toestand onder de vijanden en mijmer,
omdat ik het einde niet weet. Alleen hartzeer bied ik aan als
welkomstgeschenk, niets anders is er en bedroefdheid van mijn
hart en alleen tranen kunnen bewaard worden als een teeken
van mijn minverlangen (30).

«Nog erger word ik gekweld, omdat ik eene slavin ben, al
wat de oorzaak is van deze smart, omdat ik gescheiden ben.
Mijn bevel wordt volbracht ten gevolge van uwe liefde jegens mij.

') Deze beide woorden duiden ieder aan: q u i d e m c o e u n d i modus . Vgl.
Kern. Verspreide Geschriften, IX, p. 307—308.

') Voor baaa ma in den tekst lees ik: basa iua .
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Als ik den vorst weder ontmoet, dan zal het niet weder zoo
zijn. Ik zal mij als eene slavin gedragen en slechts eene slavin
zijn, daaraan zal ik mij houden als slavin (31).

«Alle bevelen van den vorst, die zal ik gehoorzamen en uwe
woorden niet weerstreven. Dit is mijn wensch, niets anders,
wegens de grootte van mijne verplichting. Wanneer gij niet
naar mij kijkt, wat zal ik dan zeggen ? Ik weet het einde niet.
Kom dus, vorst! en maak een einde aan hetgeen de oorzaak is
van mijn verlangen !» (32).

Zoo luidde de inhoud van den brief. Ramabhadra was ont-
steld bij het lezen ervan. Ten gevolge van de hevigheid van
zijne liefde, zijn verlangen en minnesmart, vielen zijne tranen
voortdurend neder. Door de dichtheid van zijn tranenstroom, wist
hij niet, dat zij vielen op den brief. Hij schrikte, ziende dat die
uitgewischt was, niet wetende, wat het slot van den brief was,
bekommerd van geest (33).

«Ach! zoon van Marut! Help mij toch! Treed nader, broeder
Laksmana en kijk! Zie! Een groot gedeelte van dezen brief is
uitgewischt en verbleekt en onzichtbaar geworden. Ach! Ik weet
niet wat de inhoud ervan is, wegens het leed, dat ik gevoel.
Helaas! Wat is overgebleven van dezen brief, die steekt in mijn
hart?» (34).

Zoo waren de woorden, die de vorst mededeelde. Marut's
zoon sprak: «Zooals de vorst beveelt. Wees toch niet bedroefd,
doch laat uw gemoed gerust zijn, want dit zijn de woorden van
haar, die beveelt, dat de vorst toch moge komen. Doch wat
de vorst te doen heeft, is te gaan. Dat zal haar geneesmiddel
zijn (35).

«En laat de vorst niet in verlegenheid zijn hierover, wat de
vorst zal doen, want het is duidelijk gebleken, dat 's vorsten
gemalin nog in leven is, dat is zeker. Doch laat de vorst ver-
trekken, om het geheele rijk Langkapura te verwoesten>.

Laksmana sprak: «Laat de vorst niet weerstreven!» terwijl
hij keek naar Marut's zoon (36).

Nadat de brief gelezen was, nam hij het edelgesteente en
bekeek het. Hij wreef het zeer verheugd tegen zijn wang; hij
dacht, dat het minnesmart en liefde zou overbrengen (37).

Nadat hij het juweel had aangestaard, werd het geliefkoosd
door den vorstenzoon. Daarop zeide Hanüman tot Rama, den
apenvorst en Laksmana (38):
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«Vorst, uw vijand is als een leeuw, terwijl de burcht van
Langka als zijn woud te beschouwen is. Uwe geliefde, Janaka's
dochter is daar. Zij is als het vuur met blinkende vuurvliegen (39).

«Raghu's telg, gij zijt als een onweersstorm, die daarheen gaat
en blaast op de gloeiende kool. Het flikkerende vuur neemt
hoe langer hoe meer toe, zoodat zeker de leeuw en het bosch
zal verbranden (40).

«Zijn misdadig streven is altijd de wereld te vernielen. VVai-
(rawana is, door hem in het nauw gebracht, gevlucht. Het goud,
dat hij bij honderdduizenden verzameld had, dat heeft hij afge-
nomen zonder iets over te laten (41).

«De godenscharen zijn altijd door hem verslagen; hij kent
geen schaamte en is verblind. Hij is bedwelmd en verdwaasd
door zijn succes; den weg der brave lieden volgt hij niet(42).

«Hij is een echte r a k s a s a van geboorte, een snoodaard;
door den voorspoed dien hij ondervonden heeft, is hij hoe lan-
ger hoe trotscher geworden. Nuttige lessen zijn aan hem ver-
spild ; laat hij dus gedood worden door den vorst! (43)

«En Janaka's dochter is bedroefd; de jongere zuster van den
vorst is treurig ten gevolge van de scheiding. Zij denkt slechts
aan den vorst; altijd weent zij, dag en nacht (44).

«Zij is afgemat, vermoeid, bleek en mager; zij is als de af-
nemende maan in de donkere maandhelft, doch de maneschijf
doet onder voor haar. Hare vlekken zijn haar van nature eigen
en verdwijnen niet (45).

«Zij is daar als een lotus in het slijk, want zij woont op een
plaats van onreine domkoppen. Haar trouw is rein en vlekke-
loos. Voortdurend is hij in hare gedachten, dat zijn hare meel-
draden» (46).

Zoo waren de woorden, die Pawana's zoon sprak. De geest
van den voortreffelijken Rama was verheugd, alsof zijn hart met
nectar besproeid werd, bij het hooren der woorden van den
apenheld Maruti (47).

Toen Marut's zoon nog niet gekomen was, was zijn gemoed
droog, uitgedroogd en heet, doch bij de komst van Maruti hield het
op, heet te zijn, evenals een zieke, die een geneesmiddel vindt (48).

Hij keek naar den edelen jongeling Laksmana. Zijne bedoe-
ling was, te gelasten, om te vertrekken. De apenvorst Sugrïwa
begreep den wenk, waarop hij alle apen opriep, om te ver-
trekken (49).
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Raghu's telg stond op, op het punt om weg te gaan. De
apen maakten zich gereed, allerlei dingen vervoerende en naar
voren tredende. Tegelijk vertrokken zij en hun gang was vlie-
gend. Zich naar het Zuiden richtende, kwamen zij op den Ma-
hendra (50).

Deze berg was zoo groot als de Meru en schoon, dicht bij
de zee bevond hij zich . . . . •). Uit vrees, dat de aarde zou over-
stroomd worden, daarom liet hij zijn lichaam tot dam strekken (51).

De zee is van nature rein en helder. Steeds komen de stroo-
men erin, zonder dat zij overloopt. Evenzoo was het, dat hij
streefde naar standvastigheid, weshalve hij zich bevond aan den
oever der zee (52).

Naar beneden drongen zijne wortels door tot in de onder-
wereld. Zijn top was zeer hoog en reikte tot in het luchtruim *),
alsof hij de drie werelden wilde omvatten, omdat hij omlaag
ging en aan den anderen kant omhoog (53).

Als eene verheugde maagd was het hemelgewelf; haar gordel
was bezaaid met sterren als aaneengesnoerde paarlen. Zij was
de geliefde van den berg, weshalve hij zich verhief tot den
hemel (54).

Zijne veelsoortige boomen stonden alle in bloei, dicht en
zich buigende, neerhangende tot den grond. Van allerlei aard
waren zijne vruchten, sommige rijp en andere halfrijp, alsof de
berg gereed stond, om hen aan te bieden (55).

En hunne bloemen waren stralend, pas ontloken. Zij vielen
af, zich op den grond verspreidende, welriekend, alsof hij zich
tooide en zich gereed maakte, om hen aan te bieden, bij de
komst van den edelen koningszoon Rama (56).

Als Indra's hemel was de Mahendra, omdat er vele Kal pa-
boomen waren en edelgesteenten waren zijne vlakke steenen;
verschillende vogels waren er, zangvogels en watervogels (57).

Toen Raghu's telg kwam bij den berg, zag hij, dat zijne hel-
lingen schoon en bekoorlijk waren. Hij was verheugd, ziende
dat het meer bloemen aanbood; zijne bloemen waren lotussen,
die hij vergeleek met het gelaat zijner geliefde (58).

Zoo waren daar rondzwervende bijen, die gonsden, terwijl zij

') Het woord s a r» laat ik onvertaald, daar ik niet begrijp, wat hét in dit
verband kan beteekenen.

') In mijn Oudjav. N'ederl. woordenlijst leze men p. 420, 2* kolom, r. 1 in
plaats van „aardbodem": luchtruim.
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het stuifmeel der bloemen kusten, evenals de edele dochter van
Janaka, meende hij. Rama's gemoed werd hoe langer hoe meer
verheugd (59).

Nadat hij uitgerust was op den Mahendra, zag hij Rawana's
residentie Langka. Ook de apen zagen het allen; Hanüman
wees het hun aan (60).

Daarop nadat hij Langka gezien had, daalde hij vervolgens
de berghelling af met het leger der heldhaftige apen. Snel
kwam hij aan den oever der zee (61).

Toen zij aan den oever kwamen, waren zij allen verheugd bij
het zien van de golven, zoo hoog als bergen, die een donde-
rend en hevig geraas maakten, alsof zij Raghu's telg prezen (62).

Het witte schuim verspreidde zich onophoudelijk, evenals
bloemen, als een huldeblijk van de golven, omdat zij verheugd
waren bij het zien van den vorstenzoon, die het uitvaagsel der
aarde zou vernietigen (63).

Er vertoonden zich klippen in het water, die gevuld waren
met allerlei paarlen en edelgesteenten. Zeer glanzend waren de
paarlen, in grooten getale, die zich vertoonden, alsof zij door
den oceaan aangeboden werden (64).

Er waren ook lichte, drijvende edelgesteenten, roode en flik-
kerende juweelen en diamanten, stralend en blinkend, beschenen
door de zonnestralen, alsof de zee hen bij zijn komst glim-
lachend toesprak (65).

Er was een berg midden in het water, welks steenen uit
g a g i k a n ta-juweelen bestonden. Er waren krokodillen en slangen
in zijne grotten, die als het ware de juweelen en paarlen be-
waakten (66).

Er waren haaien, schildpadden, k a k a p - ' ) , kad iwas en
banglus-visschen en Moluksche krabben, die onafscheidelijk
van elkander waren, waarheen zij ook gingen, alsof zij Raghu's
telg wilden plagen, tengevolge waarvan zijn hart overstelpt werd
door minnepijn (67).

Voortdurend kwamen de hooge golven zich daartegen storten ;
de hooge klippen werden daardoor overstroomd. Het was alsof
zij daarin toestemden, omdat zij verdroogd waren. De zonne-
stralen waren de oorzaak, dat zij uitgedroogd waren (68).

De oceaan was te vergelijken met den berg Himawan; alle

') Kakap = La tes calcarifer.
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hooge golven waren als zijne toppen. Ook waren zij een bewaar-
plaats van rijkdom. Zij hadden alle koralen en n a g a ' s ( 6 9 ) .

Hunne schoonheid was zoo groot, dat de schoonheid der
godenwereld daarvoor onderdeed. Dat de godenwereld glansde
was toe te schrijven aan de maan, maar de zee was zonder
maanlicht toch stralend (70).

De hoofdberg was als een n a g a, de aarde als de zonen-
olifant. Zij werd als het ware gedragen door de zee. Het ever-
zwijn van den ondergang der wereld werd daardoor overtroffen,
dat vroeger de beschermer der aarde was (71).

Er waren bergen aan zijn oever, beiden even hoog en naast
elkander staande, beide gelijk van grootte en volkomen rond,
zoo bolrond als de borsten der aarde (72).

In hunne tusschenruimte drong water door, alsof de bedekking
van hunne borsten afzakte. De hooge golven kwamen zich daarin
storten, alsof zij dartel en verliefd kusten (73).

Bij de komst van Raghu's telg hield hij stil, zoo rein en on-
overschrijdbaar als de zee was hij. Zijne verbazingwekkende
deugden waren als de paarlen, alsmede zijn rein gedrag en zijne
groote standvastigheid (74).

Er waren golven zoo dun als een arm en er waren er zoo
dik als een hooge berg. De afwisseling van vreugde en leed,
daar wezen zij op, alsof zij vermaanden (75).

Doch zijn gemoed hield niet op te smachten. Hoe langer hoe
meer streefde hij naar zijne geliefde. «Madana! Ach, wat verstaat
gij het goed, mij te treffen met uwe pijlen. Ik die lijd onderde
scheiding van mijne geliefde word daardoor bedwelmd (76).

«Zijne pijlen zijn teedere en weeke bloemen ; zij wonden immers
het hart niet en zijn fijn. Toch is het hart van ('ri ziek van
liefde.» Raghu's telg was verbrijzeld van minnesmart (77).

Een zachte en koele wind blies, die was als het vuur van god
Anangga. Zeer vreeselijk brandde hij het hart van hem, die het
leed der scheiding van zijne geliefde voelde (78).

Vervolgens ging god Wiwaswan onder; het werd nacht en de
tien hemelstreken werden donker. Zijn minnesmart nam hoe
langer hoe meer toe; de duisternis van zijn gemoed ging daar-
mede gepaard (79).

Hij was niet opgewekt van hart, doch bedroefd, alsof zijn ver-
liefd gemoed opgesloten was. Hij dacht 'snachts nergens anders aan
dan aan Janaka's dochter; zij stond hem steeds voor den geest (80).
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God ^agangka kwam glanzend op, op den Udayaberg, stralend
en bekoorlijk, alsof hij instemde bij het zien van zijne droefheid;
hij verlichtte de tien hemelstreken, zoodat zij helder glansden (81).

Hij toch behartigt de belangen van anderen op aarde, die
verzonken zijn in duisternis en zeer afgemat zijn, zij nu moeten
er uitgetrokken worden en men moet hen de aard laten zien
van den edele, die het heil der aarde behartigt (82).

De bloemen stonden alle schitterend in bloei en de tien hemel-
streken waren schoon als maagden, die zich getooid hadden en
hun heer tegemoet gingen, (het huis) verlatende (83).

Daardoor ging de duisternis uiteen en vluchtte, trachtende
binnen te dringen onder de dichte boomen. Zij bevond zich in de
spleten der steenen, alsof zij bevreesd was voor god C^acangka (84).

Toen keek Raghu's telg starende naar de maanschijf. Het was
alsof hij verbijsterd en verblind was, terwijl hij snel sprak tot
zijn jongeren broeder Lak.smana (85):

«Wat zie ik toch, broeder, dat zoo glanst? Is dat het wapen
van god Anangga? Het is alsof het een witte en scherpe pijl
is, waardoor ik, die door de scheiding van mijne geliefde uitgeput
ben, bedwelmd word (86).

«Of is het een flikkerende bliksemstraal? Mijn gemoed heeft
nooit zoo iets gezien. Het luchtruim wordt verlicht en er zijn
geen wolken, doch voortdurend zie ik bliksemstralen» (87).

Zoo sprak Raghu's telg, wiens gemoed verbijsterd was, de
maanschijf niet herkennende, omdat Kama's pijl de scheiding
der menschen veroorzaakt, waardoor hun hart verbijsterd wordt,
alsof zij krankzinnig waren (88).

Verdrietig en onrustig was het hart en ongerust het gemoed
van hem, die verliefd was. Hij süep niet, doch was 's nachts
wakker. Hij zat voorovergebogen en met over de borst gekruiste
armen ' ) en bezorgd. Slechts Sïta alleen en niets anders was
steeds het onderwerp zijner gedachten (89).

Toen hij, door Madana's pijl getroffen, kwijnde tengevolge van
de door den Maangod veroorzaakte smart der scheiding, sprak
zijn verstandige jongere broeder, de edele Lak.smana, met diepe
stem, op hem toetredend en hem aanmanend (90):

') Deze vertaling van m as am pa r an steunt op de Bal. glosse m a s i d a -
këp bij van der Tmik, Kawi-Bal. Wdb. III p. 539, s. v. s ampar . Zij past
hier beter dan de beteekenis van ,aanraken", opgegeven in mijne Oudjav.
Ned. Woordenlijst, p. 596.
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«O voortreffelijke held, Raghu's telg, wees niet bedroefd! Dit
past niet voor hem, die de beschermer der aarde is, om onacht-
zaam te zijn, want er is geen ander, op wien de hoop gevestigd
is en die de aanleiding zal zijn van de verdelging der onreinheid
op aarde (91).

«En gij zijt geprezen in de wereld als standvastig. Als ' ) gij
wankelmoedig zijt, zult gij de wereld verwoesten. De wereld kent
toch al uwe deugden en uwen standvastigen aard. Blijkbaar zal
zij door u teleurgesteld worden, als gij bekommerd zijt (92).

«Niet uit overmoed vermaan ik u en het ontbreekt u niet aan
oordeel. Denk aan alles wat gij vroeger gedaan hebt! Het past
niet, dat gij aangemaand wordt, want gij weet het wel (93).

«Hoe bedreven zijt gij in het beoordeelen van wat gepast is,
doch het schijnt, alsof ik u aanspoor omtrent hetgeen gezegd
moet worden. Slechts genegenheid en liefde bevelen mij, u aan
te manen. Dat is de reden, dat ik u vermaan, niet omdat ik het
(beter) weet> (94).

Zoo sprak Laksmana waarschuwend. Het gemoed van prins
Rama was hem genegen. Hij was niet langer bedroefd ; vervolgens
ging hij slapen. Jonge bladeren strekten hem tot kussen (95).

Het geheele apenleger bleef wakker en bewaakte hem zorg-
vuldig, als goede wachters. Sugriwa masseerde hem, naast hem
zittende. Nu sliep Raghu's telg gerust.

' ) In plaats van t a n p i n d a in den tekst lees ik hier y a n p i n d a , omdat
het eerste geen zin heeft.
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