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stil gezet en wanhopig brengt gij de handen
aan de ooren, als daar alwéér, aan den over-
kant der gracht, die harmonica begint; dan
schuift ge nog iets van voor uwe oogen weg,
dat hinderde in het
ijl-strakke denken
aan uw ideale Ge-
liefde — ijst gij niet
bij de voorstelling,
dat het eens noodig
ware, eerst haar
skelet in elkaar te
timmeren, haar aap-
achtig doodshoofd
op den rugcrestreno'
te plaatsen en met
een elletje u van
de lengte harer ont-
vleeschde armen en
beenen te overtui-
gen, alvorens gij
daar uwe geur-neve-
lende woorden om-
heen mocht gaan
weven r Behaag-
de het u, gij zoudt
ongetwijfeld een
uiterst pervers en
demonisch genie
zijn, waarbij Baude-
laire als een onschul-
dig poëetjen terug-
week.

De beeldhouwster intusschen . . voelt niets
van ontnuchtering, en nog veel minder van
griezel of duivelachtigheid Kalmpjes fluitend
beweegt ze resoluut rond haren veel overleg
en nauwgezetheid vordcrenden arbeid, zich
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ook niet haastend, want de mogelijkheid moet
zijn buitengesloten, dat het „geraamte" niet
goed zou wezen, dat het te zwak bleek om
de klei-vracht te dragen of ergens buiten

uitsteken zou.
En toch, hoe dor-

verstandclijk die
voorbereiding schij-
nen moge, na en-
kele maanden zal
hier één dier wer-
kelijkheid geworden
droomen verrijzen,
die méér dan éc-
nige kunstsoort-
van-heden ideëel
zijn: dceeuwig-men-
schelijke vormen,
diep-begrepen en
ineengebouwd tot
een voorwerp-van-
schoonheid, dat de
zeer stille en vaste
uitdrukking is van
eenenwijd-ofscherp-
ontroerden, doch
immer edelen geest.

En daarom: een
prachtig, een wel
zeer hechte ziels-
kracht vorderend
vak, dat van" beeld-
houwer ; een waar-

bij bedrog van vluchtige emotie's . . . be-
drogen uitkomt, omdat een zich weinig tot
smoesjes leenende, degelijke v a k k e n n i s
den weg moet banen, waarlangs alléén de
schoonheid te naderen is.
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